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APSTIPRINĀTS 
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03.11. 2011. lēmumu Nr. ___ (prot.Nr.18.,__.§.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 

 
Dundagas novada pašvaldības 2011.gada 3.novembra 

Saistošie noteikumi Nr.22 
Grozījumi Dundagas novada pašvaldības 

2010.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos Nr.15 
„Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšanas un 

pieņemšanas kārt ību”  
 

Izdoti saskaņā ar 
likuma “Par pašvaldībām”  

14.panta trešo daļu, 43.panta ceturto daļu; 
Ģeotelpiskās informācijas likuma  

6.pantu,13.panta sesto, septīto un astoto daļu 
 
 

Izdarīt Dundagas novada pašvaldības 2010.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos Nr.15 „ Par 
augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšanas un pieņemšanas kārtību” šādus 
grozījumus: 
 
1. Izteikt saistošo noteikumu 5.punktu šādā redakcijā: 
 
“5. Dundagas novada domes izvēlētājai juridiskajai personai ir tiesības par pakalpojumiem 
saņemt samaksu šo saistošo noteikumu pielikumā noteiktajā apmērā. Samaksa par 
pakalpojumu veicama pirms pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas.” 
 
2. Papildināt saistošos noteikumus ar pielikumu šādā redakcijā: 

 
“Pielikums 

Dundagas novada domes  
2010.gada 22.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.15  
„ Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas  

iesniegšanas un pieņemšanas kārtību” 
 



Pakalpojumu cenrādis 
 

Nr. Pakalpojums Cena 
(Ls) 

1. 
Topogrāfiskās informācijas pieņemšana, 
izsniegšana, pārbaude, ievadīšana datubāzē, 
reģistrēšana un nosūtīšana pašvaldībai  

----- 

1.1. Objekta platība līdz 0,31 ha 11,00 
1.2. Objekta platība no 0,31 ha līdz 0,51 ha 13,00 
1.3. Objekta platība no 0,51 ha līdz 1,1ha 17,00 
1.4. Par katru pilnu ha virs 1,1 ha 4,00 
1.5. Maksimālā cena par objektu 95,00 

2. 
Izpilddokumentācijas (izpildshēmu) pieņemšana, 
pārbaude, ievadīšana datu planšetēs, ievadīšana 
datubāzē, reģistrēšana un nosūtīšana pašvaldībai 

----- 

2.1. Trases garums līdz 31 m 4,00 
2.2. Trases garums no 31 m līdz 301 m 7,00 
2.3. Par katriem pilniem 100 metriem virs 301 m 2,00 

3. 
Objekta galveno būvasu ienešana datu bāzē un 
nosūtīšana pašvaldībai 

5,00 

4. 
Būves novietnes pārbaudes ienešana datu bāzē un 
nosūtīšana pašvaldībai 

8,00 

5. Ielas sarkanās līnijas projekt ēšana, koordinēšana 
un ievadīšana datubāzē un nosūtīšana pašvaldībai 

2,80 

6. Pašvaldības apstiprināto ielu sarkano līniju 
izsniegšana 

0,00 

7. Zemes ierīcības projekta vai detālplānojuma 
reģistrēšana 

8,50 

8. 

Inženiertīklu pārskata shēmas noformēšana un 
nosūtīšana pasūtītājam (pārskata shēma 
izmantojama tikai rekl āmas objektu novietnei bez 
inženiertīklu pieslēgumiem un vienkāršoto 
inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu 
izbūvei) 

----- 

8.1. Objekta platība līdz 1,1 ha  21,00 
8.2. Par katru pilnu ha virs 1,1 ha 4,50 

9. 

Topogrāfiskās informācijas izsniegšana 
informat īviem mērķiem vai kadastrālo darbu 
veikšanai vienam objektam (ne lielāks kā datu 
planšete) vai vienai zemes vienībai 

2,00 

 
Piezīme: (objektiem, kuros ir mazāk par trīs apakšzemes komunikācijas, tiek piemērots 
koeficients 0,8).” 
  
 
 
 
Dundagas novada domes priekšsēdētāja G.Abaja 
 
 
 



 
Paskaidrojuma raksts 

Dundagas novada domes 2011.gada 3.novembra 
 saistošajiem noteikumiem Nr.22 

 
Grozījumi Dundagas novada domes  

2010.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos Nr.15 
„Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšanas un pieņemšanas kārtību” 

 

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts 

Saistošajos noteikumos tiek noteikts pakalpojumu cenrādis un kārtība, kādā veicama samaksa 
par pakalpojumu. 

 
2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums 
 
Ģeotelpiskās informācijas likuma 13.pants, Pārejas noteikumu 11.punkts un Valsts pārvaldes 
iekārtas likuma 43.1 panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldībai jānosaka arī pakalpojumu cenas. 

 
3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu 
 
Nemainās. 

 
4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarb ības vidi pašvaldības 
teritorij ā 
 
Nemainās. 

 
5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām 
 
Nemainās. 

 
6. Informācija par konsultācijām ar priv ātpersonām 
 
Nav notikušas. 

 
 
Domes priekšsēdētāja G.Abaja 
 
 


