
Ropažu novads 
Nr.p.k. Pakalpojums Cena bez PVN 

EURO* 

Cena ar PVN 

21%  

EURO* 

1. Par topogrāfiskās informācijas izsniegšanu (tajā skaitā ielu sarkano līniju), pieņemšanu, pārbaudi, 

ievadīšanu datu planšetēs, ievadīšanu datubāzē reģistrēšana 

1.1. objekta platības līdz 0.3 ha (ieskaitot), viens objekts  15,65 18,94 

1.2. pie objekta platības virs 0.3 ha līdz 0.5 ha (ieskaitot), viens 

objekts  
18,50 22,39 

1.3. pie objekta platības virs 0.5 ha līdz 1.0 ha (ieskaitot), viens 

objekts  
24,19 29,27 

1.4. pie objekta platības virs 1.0 ha, papildus par katru nākamo ha  5,69 6,88 

1.5.  objektos, kuros ir 2 (divas) vai mazāk apakšzemes 

komunikācijas, tāmei tiek piemērots koeficients 0.8 
Jā Jā 

    

2. Par izpilddokumentācijas (tajā skaitā inženierkomunikāciju, labiekārtojumu un ceļu 

izpildmērījumu) pieņemšanu, pārbaudi, ievadīšanu datu planšetēs, ievadīšanu datubāzē un 

reģistrēšanu  

2.1 trases (objekta) garums līdz 30 m (viens objekts) 5,69 6,88 

2.2. pie trases garuma līdz 300 m, viens objekts 9,96 12,05 

2.3. pie trases garuma virs 300 m, papildus par katriem nākamajiem 

100 m 
2,85 3,45 

    

3. Par galveno būvasu ienešanu un reģistrēšanu datu bāzē  

3.1. viens objekts  2,85 3,45 

4. Par vienas būves novietnes pārbaudes reģistrēšanu un ienešanu datu bāzē (attiecināms uz 

privātmājas apbūves teritoriju platībā līdz 0,3 ha): 

4.1. viens objekts 11,38 13,77 

5. Par viena detālplānojuma, lokālplānojuma vai zemes ierīcības projekta grafiskās daļas 

reģistrēšanu un ievadīšanu datubāzē: 

5.1. viens objekts 12,09 14,63 

6. Inženiertīklu pārskata shēmas noformēšana un nosūtīšana pasūtītājam (pārskata shēma 

izmantojama tikai reklāmas objektu novietnei bez inženiertīklu pieslēgumiem un vienkāršoto 

inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu izbūvei): 

6.1 pie objekta platības līdz 1.0 ha (ieskaitot), viens objekts 29,88 36,15 

6.2. pie objekta platības virs 1.0 ha, papildus par katru nākamo ha 6,40 7,74 

7. Par informācijas izsniegšanu (datu planšetu, ielu sarkano līniju u.c.) zemes vienības robežu plānu 

vai citu mērniecības darbu veikšanai, kas nav minēti iepriekš minētajos punktos, vienā zemes 

vienībā 

7.1. viena zemes vienība  2,85 3,45 

8. Par vienreizēju topogrāfiskās informācijas sagatavošanu un izsniegšanu digitālā formā 

8.1. objekta platība līdz 25ha (ieskaitot), viens objekts  2,85 3,45 

8.2. objekta platība virs 25ha, papildus par katru nākamo ha 

(Objekta platība tiek noteikta pa pieprasīto kontūru) 0,07 0,08 

1. Pakalpojumu izmaksās ir iekļauta samaksa par informācijas izsniegšanu. 

2. Paskaidrojums pie izcenojumu 2.punkta. Laukumveida izpildmērījumu (laukums, stadions u.c.) reģistrācijai 

tiek piemērots šo izcenojumu 1.punkts. 

3. Paskaidrojums pie izcenojumu 4.punkta. Pārējo būvju novietņu reģistrācijai tiek piemērots šo izcenojumu 

1.punkts. 

4. Paskaidrojums pie izcenojumu 5.punkta. Samaksa par sarkano līniju punktiem zemes ierīcības projektā un 

detālplānojumā netiek prasīta. 

Valdes priekšsēdētājs Kaspars Kojalovičs 
Rīgā, 2014.gada 27.martā 


