
Pielikums 

Nīcas novada domes 
2015.gada 9. novembra sēdes 

(protokols Nr.15, punkts Nr. 13) 

 
 
 

Maksas pakalpojumi un to izcenojumi 

N.p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena Eiro* 

1. Par topogrāfiskās informācijas (tai skaitā ielu sarkano līniju, 

aizsargjoslas un tauvas joslu) pieņemšanu, pārbaudi, 

saskaņošanu: 

1.1. pie objekta platības līdz 0,3 ha (ieskaitot) 1 objekts Eur 17.07 

1.2. pie objekta platības virs 0,3 līdz 0,5 ha 

(ieskaitot) 

1 objekts Eur 19.92 

1.3. pie objekta platības virs 0,5 ha līdz 1,0 ha 

(ieskaitot) 

1objekts  Eur 25.61 

1.4. virs 1.0ha papildus par katru nākamo 0,1 

ha 

par katru 
nākamo 0.1 ha 

Eur 0.78 

2. 

Par inženierkomunikāciju vai ēku, būvju izpilduzmērījumu 

pārbaudi un ievadīšanu datu bāzē: 

2.1. pie trases garuma līdz 300 m 1 objekts Eur 8.54  

2.2. pie trases garuma virs 300 m par katriem 

nākamajiem 10m 

10 m Eur 0.28 

2.3. pie objekta platības līdz 1.0 ha (ieskaitot) 1 objekts Eur 8.54 

2.4. virs 1.0ha papildus par katru nākamo 0,1 

ha 

Par katru 
nākamo 0.1 ha 

Eur 0.28 

3. 

Par izpilddokumentācijas pieņemšanu, pārbaudi, saskaņošanu un 

ievadīšanu datu bāzē: 

3.1. 
par būvasu ienešanu 1 objekts  Eur 7.11 

3.2. 
par vienas būves novietnes pārbaudi 

1 objekts Eur 7.11 

3.3. 

par uzmērījumu objekta nodošanai 

ekspluatācijā 

1 objekts  Eur 7.11 

4. Par zemes ierīcības projektu un detālplānojumu reģistrāciju, 

sarkano līniju un aizsargjoslu pārbaudi, ievadīšanu datu bāzē: 

4.1. Zemes ierīcības projekts 1 projekts Eur 8.54 

4.2. detālplānojums 1 
detālplānojums 

Eur 8.54 

5. Inženiertīklu un/vai kadastra pārskata shēmas noformēšana un 



nosūtīšana pasūtītājam (pārskata shēma izmantojama tikai TV 

virszemes tīkla, signalizācijas un reklāmas objektu novietnei bez 

inženiertīklu pieslēgumiem un vienkāršoto inženiertīklu pievadu un iekšējo 

inženiertīklu izbūvei): 

5.1. pie objekta platības līdz 1,0 ha (ieskaitot) 1 objekts  Eur 28.46 

5.2. pie objekta platības virs 1,0 ha, papildus par katru 
nākamo 0.1 ha 

Eur 0.71 

6. Par informācijas izsniegšanu (datu  

planšetu, ielu sarkano līniju, 

aizsargjoslu 

 un tauvas joslas u.c.) zemes vienības 

robežu plānu vai citu mērniecības 

darbu 

 veikšanai, kas nav minēti iepriekš 

 minētajos punktos. 

 1 zemes  

vienība 

Eur 1.42 

7. Par vienreizēju topogrāfiskās 

informācijas sagatavošanu un 

izsniegšanu digitālā formātā: 

 

7.1. Objekta platība līdz 5 ha ( ieskaitot) 1 zemes 

vienība 

Eur  2.13 

7.2. Objekta platība virs 5 ha, papildus par 

katru nākamo 0.1 ha 

Par katru 

nākamo 0.1 ha 

  

Eur  0.07 

*Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta  astoto daļu pievienotās vērtības 

nodokli nepiemēro. 

 


