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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 15 
”Par grozījumiem 2011. gada 2. februāra  Saistošajos noteikumos  

Nr. 27  „Par  topogrāfiskās informācijas sistēmas aprites kārtību Jaunpils novadā”” 
 

APSTIPRINĀTS 

Ar Jaunpils novada Domes 
31.10.2013 sēdes Nr. 10 lēmumu Nr. 35 

Jaunpils  novadā      
2013. gada 31. oktobrī 

 

Izdoti saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 31. pantu, Ģeotelpiskās informācijas likuma 13.panta sesto 
daļu.   

Izdarīt Jaunpils novada Domes 2011.gada 2. februāra Saistošajos noteikumos Nr. 27 „Par 
topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Jaunpils novadā” šādus grozījumus: 

1. Aizstāt noteikumu tekstā saīsinājumu „Ls” ar vārdu „euro”. 

2. Svītrot Pielikumā Nr. 1 „Pakalpojumu izcenojumi” ailes „PVN* 22%” un „Izcenojumi kopā ar 
PVN”. 

3. Pielikuma Nr.1 „Pakalpojumu izcenojumi” tabulu izteikt šādā redakcijā: 

N.p.k. Pakalpojums  Izcenojumi 

1.  

 
Par topogrāfiskās informācijas (tai skaitā ielu sarkano 

līniju) izsniegšanu, pieņemšanu, pārbaudi, ievadīšanu datu 

planšetēs, ievadīšanu datubāzē, reģistrēšanu un nosūtīšanu 

pašvaldībai: ** 

  

1.1. objekta platība līdz 0.3 ha (ieskaitot)   14,00 

1.2. objekta platība virs 0.3 ha līdz 0.5 ha (ieskaitot) 16,00 

1.3. objekta platība virs 0.5 ha    

1.3.1. objekta platība virs 0.5 ha līdz 1.0 ha (ieskaitot) 20,50 

1.3.2. objekta platība no 1.0 ha līdz 10.0 ha (ieskaitot), papildus par 

katru nākamo ha virs 1.0 ha 

 5,00 

1.3.3. objekta platība no 10.0 ha līdz 20.0 ha (ieskaitot), papildus par 

katru nākamo ha virs 10.0 ha 

 3,00 

1.3.4. objekta platība virs 20.0 ha, papildus par katru nākamo ha virs 

20.0 ha, bet ne vairāk kā 90 latu kopā par vienu objektu 

2,00 

2. 

 
Par izpilddokumentācijas (izpildshēmu) pieņemšanu, 

pārbaudi, ievadīšanu datu planšetēs ievadīšanu datubāzē, 

reģistrēšanu un nosūtīšanu pašvaldībai: ** 

  

2.1. inženiertīklu pieslēgums līdz 30 m 4,50 

2.2. trases garums no 30 līdz 300 m  6,50 

2.3. trases garums virs 300 m, papildus par katriem nākamajiem 100 

m, bet ne vairāk kā 60 latu kopā par vienu objektu 

 2,00 

3. Par galveno būvasu ienešanu datu bāzē:  6,00 

4. Par vienas būves novietnes pārbaudes ienešanu datu bāzē:  8,50 

 



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) 17,00 

6.2. pie objekta platības virs 1.0 ha, papildus par katru nākamo ha 2,00 

7. Par informācijas izsniegšanu (datu planšetu, ielu sarkano 

līniju u.c.) zemes vienības robežplānu vai citu mērniecības 

darbu veikšanai, kas nav minēti augstāk minētajos punktos: 

  

7.1. viena zemes vienība, neatkarīgi no tās platības 2,50 

7.2. objekts, kas aptver vairākas zemes vienības, līdz 25 ha 

(ieskaitot) 

ar 2,50 

7.3. par katru nākamo ha virs 25 ha  0,07 

4. Papildināt Pielikuma Nr.1 „Pakalpojumu izcenojumi” aiz tabulas ailes vārda „Izcenojumi” ar 

vārdiem „bez PVN”. 

5. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī. 
 

 
Priekšsēdētāja          L.Gintere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 

SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM NR. 15 
”Par grozījumiem 2011. gada 2. februāra  Saistošajos noteikumos  

Nr. 27  „Par  topogrāfiskās informācijas sistēmas aprites kārtību Jaunpils novadā”” 

 
 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 
nepieciešamības 

pamatojums 

Nodrošināt tiesību akta pielāgošanu euro ieviešanai.  

Sakarā ar PVN likmes maiņu, nepieciešamas korekcijas izcenojumos 

2. Īss projekta satura 
izklāsts 

 

Nodrošināt tiesību akta pielāgošanu euro ieviešanai.  
Izslēgtas  ailes „PVN* 22%” un „Izcenojumi kopā ar PVN”, jo PVN likme ir 
mainījusies un neatbilst spēkā esošajiem likumdošanas aktiem 

 

3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

Nav ietekmes, jo latu aizstāšanai ar euro tiek piemērota Euro ieviešanas 

kārtības likuma, 31. pantu. 

4. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz 
uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības 
teritorijā 

Nav ietekmes.  

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Nav ietekmes.  

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Nav notikusi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     Pielikums tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes 

novērtējuma ziņojumam (anotācijai) 

 Normatīvajos aktos ietverto skaitļu pārrēķins no latiem uz 
euro 

  

2011. gada 2. februāra Saistošajos noteikumos Nr. 27  "Par topogrāfiskās informācijas sistēmas aprites kārtību Jaunpils novadā" 

Nr.p.k. Normatīvā akta pants, 
daļa, punkts (ja ir) 

Spēkā esošajā 
normatīvajā aktā 

paredzētā skaitļa 

izteiksme latos 1 

Matemātiskā noapaļošana uz 
euro 2 

(norāda 6 ciparus aiz 

komata)  

Summa, kas 
paredzēta normatīvā 

akta grozījumos, 

euro 3 

 Izmaiņas pret sākotnējā normatīvajā aktā norādīto 
summu, euro 4 

(norāda 6 ciparus aiz komata)  

1. 2. 3. (4)=(3)/0,702804 5. (6)=(5)-(4)  
 

 Pielikums Pakalpojumu izcenojumi    

 1.1. apakšpunkts 9,90 14,086431 14,00 -0,086431 

 1.2.apakšpunkts 11,40 16,220739 16,00 -0,220739 
 1.3.1 apakšpunkts 14,60 20,773928 20,50 -0,273928 

 1.3.2. apakšpunkts 3,60 5,122339 5,00 -0,122339 
 1.3.3. apakšpunkts 2,40 3,414892 3,00 -0,414892 

 1.3.4. apakšpunkts 1,75 2,490026 2,00 -0,490026 

 2.1. apakšpunkts 3,50 4,980051 4,50 -0,480051 

 2.2. apakšpunkts 4,75 6,758641 6,50 -0,258641 

 2.3 apakšpunkts 1,60 2,276595 2,00 -0,276595 

 3. punkts 4,50 6,402923 6,00 -0,402923 

 4. punkts 6,30 8,964092 8,50 -0,464092 

 6.1.punkts 12,00 17,074462 17,00 -0,074462 

 6.2.punkts 1,50 2,134308 2,00 -0,134308 

 7.1. punkts 1.80 2,561169 2,50 -0,061169 

 7.2.punkts 2,00 2,845744 2,50 -0,345744 

 7.3. punkts 0,05 0,071144 0,07 -0,001144 

      

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


