
 

 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS 
ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBA 

 
Raiņa iela 13, Zilupe, LV – 5751, tālrunis: 65707311,  fakss: 65707315, e-pasts: dome@zilupe.lv  

Reģistrācijas Nr.90000017383 

 

Saistošie noteikumi Nr.25 
 

APSTIPRINĀTI 

ar Zilupes novada domes  

2013.gada 30.septembra sēdes 

lēmumu (prot. Nr.8, 40§) 

 

 

Grozījumi  

Zilupes novada pašvaldības 2012.gada 17.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr.4 

„Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību 

Zilupes novadā” 

 

Izdoti saskaņā ar  

Eiro ieviešanas likuma 31.pantu, un 6.pantu, 

2012.gada 27.jūnija MK rīkojumu Nr.282 „Par ''Koncepciju 

par normatīvo aktu sakārtošanu saistībā ar eiro ieviešanu 

Latvijā''”1.2.punktu, 

2013.gada 4.aprīļa Ministru kabineta rīkojumu Nr.136 „Par 

Latvijas Nacionālo euro ieviešanas plānu” 

  

1. Izdarīt grozījumus Zilupes novada pašvaldības 2012.gada 17.janvāra saistošajos noteikumu 

Nr.4 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Zilupes novadā” 

izsakot  saistošo noteikumu 1.pielikumu šādā redakcijā: 

„1.pielikums 

Zilupes novada pašvaldības 

Saistošiem noteikumiem Nr.4 

„Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas 

aprites kārtību Zilupes novadā” 
 

Cenrādis par ģeotelpiskajiem pakalpojumiem 
 

Nr.p 

k. 
Pakalpojumi 

Izcenojums 

EUR 

1 

Topogrāfiskās informācijas izsniegšana (tai skaitā lietu 

sarkano līniju), pieņemšana, reģistrēšana, pārbaude, 

ievadīšana datu planšetēs, ievadīšana datubāzē un nosūtīšana 

pašvaldībai 

 

1.1. Plātība 0,3 ha 14,02 

1.2. 0,3 ha līdz 0,5 ha 16,08 



1.3. 0,5 ha līdz 1,0 ha 20,63 

1.4. Virs 1,0 ha, papildus par katru nākamo ha 7,54 

2 

Izpilddokumentācijas (izpildshēmu) pieņemšana, reģistrēšana, 

pārbaude, ievadīšana datu planšetēs, ievadīšana datubāzē un 

nosūtīšana pašvaldībai 

 

2.1 Garums līdz 300m 10,53 

2.2 Virs 300 m, papildus par katriem nākamajiem 100 m 4,70 

3 Galveno būvasu ienešana datu bāzē un nosūtīšana pašvaldībai  

 Viens objekts 8,18 

4 
Būves novietnes pārbaudes ienešana datu bāzē un nosūtīšana 

pašvaldībai 
 

 Viens objekts 8,18 

5 

Ielu sarkano līniju pārbaude pašvaldības teritoriju detālajos 

plānojumos (digitālā veidā), ievadīšana datu bāzē un 

nosūtīšana pašvaldībai 

 

 Viens sarkanās līnijas pirmreizēji koordinēts punkts 2,63 

6 
Zemes ierīcības projekta pārbaude, ievadīšana datubāzē, 

reģistrācija un nosūtīšana pašvaldībai 
 

 Viens objekts 8,18 

7 

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) 

 

7.1 Platība līdz 1,0 ha 21,56 

7.2 Virs 1,0 ha, papildus par katru nākamo ha 6,05 

8 

Informācijas izsniegšana (datu planšetes, ielu sarkanas līnijas 

u.c.) zemes vienības robežplānu izgatavošanai vai citu 

mērniecības darbu veikšanai, kas nav iekļauti pakalpojumu 

izcenojumos 

 

 Viens objekts (viena zemes vienība 2,13 

” 

 

 

2. Noteikumi stājās spēkā ar 2014.gada 1.janvāri  

 

Zilupes novada domes priekšsēdētājs                                                                 O.Agafonovs 

 

2013.gada 30.septembrī 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zilupes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.25 

„Grozījumi  

Zilupes novada pašvaldības 2012.gada 17.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr.4 

„Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību 

Zilupes novadā”” 

 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Eiro ieviešanas likuma 31.pantu, un 6.pantu, 

2012.gada 27.jūnija MK rīkojumu Nr.282 „Par ''Koncepciju 

par normatīvo aktu sakārtošanu saistībā ar eiro ieviešanu 

Latvijā''”1.2.punktu, 

2013.gada 4.aprīļa Ministru kabineta rīkojumu Nr.136 „Par 

Latvijas Nacionālo euro ieviešanas plānu” 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Saistošajos noteikumos tiek noteikts Cenrādis par 

ģeotelpiskajiem pakalpojumiem Eiro valūtā sākot ar  

2014.gada 1.janvāri. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Nav attiecināms 

 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Tiešas ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi nav. 

Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais 

regulējums, ir Eiropas savienības un trešo valstu fiziskās un 

juridiskās personas. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Institūcija, kurā persona var vērties saistošo noteikumu 

piemērošanā ir Zilupes novada pašvaldība. Saistošo noteikumi 

noteiks Cenrādis par ģeotelpiskajiem pakalpojumiem Eiro 

valūtā sākot ar 2014.gada 1.janvāri. 

6.Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas 

konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                  O.Agafonovs 

 


