
 

Pielikums Nr.2 
12.10.2010 Līgumam Nr. PA 178/10/12 

„Par Talsu novada augstas detalizācijas topogrāfiskās 

 informācijas digitālās kartes mērogā 1:500 uzturēšanu  

un izmantošanu pašvaldības vajadzībām” 

SIA "ĢeoDati" pakalpojumu izcenojumi par augstas detalizācijas topogrāfiskās 

informācijas reģistrēšanu, pārbaudi un uzturēšanu. 

Pakalpojums 
Cena 

EUR bez PVN

1. Topogrāfiskās informācijas pieņemšana, izsniegšana, pārbaude, ievadīšana ADTI planšetēs, ievadīšana datu bāzē, 

reģistrēšana un nosūtīšana pašvaldībai, ievadīšana Talsu novada pašvaldības ĢIS sistēmā, gala lietotājam un 

pakalpojumu sniedzējam. 

1.1. Objekta platība līdz 0,3 ha (ieskaitot), viens objekts 20.35 

1.2. Objekta platība virs 0.3 ha līdz 0.5 ha (ieskaitot), viens objekts 24.05 

1.3. Objekta platība virs 0.5 ha līdz 1.0 ha (ieskaitot), viens objekts 31.48 

1.4. Objekta platība virs 1.0 ha, papildus par katru nākamo ha 7.4 

1.5. Objektos, kuros ir 2 (divas) vai mazāk apakšzemes komunikācijas, tāmei tiek piemērots koeficents 0.8 

2. Izpildmērījuma (izpilshēmu) pieņemšana, pārbaude, ievadīšana ADTI planšetēs, ievadīšana datu bāzē, reģistrēšana un 

nosūtīšana pašvaldībai, ievadīšana Talsu novada pašvaldības ĢIS sistēmā, gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam.

2.1. Trases garums līdz 30 m, viens objekts 6.83 

2.2. Trases garums no 30 līdz 300 m (ieskaitot), viens objekts 11.95 

2.3. Trases garums virs 300 m, papildus par katriem nākamajiem 100 m (viens objekts) 3.45 

3. Galveno būvasu ienešana datu bāzē un nosūtīšana pašvaldībai 

3.1. Viens objekts 8.53 

4. Būves novietnes pārbaudes ienešana datu bāzē un nosūtīšana pašvaldībai 

4.1. Viens objekts 13.65 

5. Demontāžas izpildmērījuma reģistrēšana ADTI datu bāzē un Talsu novada pašvaldības GIS  

5.1. Viens objekts 10.00 

6. Ielu sarkano līniju projektēšana, koordinēšana un ievadīšana datubāzē un nosūtīšana pašvaldībai 

6.1. Viens sarkanās līnijas pirmreizēji koordinēts punkts 3.98 

7. Pašvaldības apstiprināto ielu sarkano līniju izsniegšana  

7.1. Pašvaldības apstiprināto ielu sarkano līniju izsniegšana bezmaksas 

8. Zemes ierīcības projekta vai detālplānojuma reģistrēšana  

8.1. Zemes ierīcības projekts, viens objekts 12.09 

8.2. Detālplānojums, viens objekts 12.09 

9. 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)

9.1. Objekta platība līdz 1.0 ha (ieskaitot), viens objekts 27.75 

9.2. Objekta platība virs 1.0 ha, papildus par katru nākamo ha (viens objekts) 5.41 

9. Informācijas izsniegšana zemes ierīcības un kadastrālās mērniecības datu veikšanai gala lietotājam un pakalpojumu 

sniedzējam. 

9.1. Viena zemes vienība 2.00 

10. Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācija izsniegšana gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam, saskaņā ar 

licences līgumu. 

10.1. Vienreizēja izsniegšana , no 1 līdz 500 planšetēm, 1 planšete 3.80 

10.2. Par 501. un katru nākamo planšeti, papildus 10.1. apakšpunktā minētai cenai 1.68 

Talsu novada pašvaldība SIA „ĢeoDati” 

A. Lācarus A. Ansbergs 

 ___________________________   _____________________  

 (paraksts) (paraksts) 

 

 


