
 
 

 
Samaksa  par augstas detalizācijas topogrāfisko  apriti 

 

N.p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena 
Ls 

PVN 
Ls 

Kopā 
Ls 

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 12.00 2.64 14.64 

1.2. pie objekta platības virs 0.3 līdz 0,5 ha 

(ieskaitot) 

1 objekts 14.00 3.08 17.08 

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

ha (ieskaitot) 

1objekts 18.00 3.96 21.96 

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

ha 

par katru 
nākamo 0.1 ha 

0.55 0.12 0.67 

2. 

Par inženierkomunikāciju izpilduzmērījumu pārbaudi un ievadīšanu datu 

bāzē: 

2.1. pie trases garuma līdz 300 m 1 objekts 6.00 1.32 7.32 

2.2. pie trases garuma virs 300 m par katriem 

nākamajiem 10m 

10 m 0.20 0.04 0.24 

3. 

Par izpilddokumentācijas pieņemšanu, pārbaudi, saskaņošanu un 

ievadīšanu datu bāzē: 

3.1. 
par būvasu ienešanu 1 objekts 5.00 1.10 6.10 

3.2. 
par vienas būves novietnes pārbaudi 1 objekts 5.00 1.10 6.10 

3.3. 

par uzmērījumu objekta nodošanai 

ekspluatācijā 

1 objekts 5.00 1.10 6.10 

4. Par zemes ierīcības projektu un detālplānojumu reģistrāciju, sarkano 

līniju un aizsargjoslu pārbaudi, ievadīšanu datu bāzē: 

4.1. Zemes ierīcības projekts 1 projekts 6.00 1.32 7.32 

4.2. detālplānojums 1 
detālplānojums 

6.00 1.32 7.32 

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 20.00 4.4 24.40 

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

0.50 0.11 0.61 

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 

1.00 0.22 1.22 

7. Par vienreizēju topogrāfiskās 

informācijas sagatavošanu un 

izsniegšanu digitālā formātā: 

    

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

vienība 

1.50 0.33 1.83 

7.2. Objekta platība virs 5 ha, papildus par 

katru nākamo 0.1 ha 

Par katru 

nākamo 0.1 ha 

0.05 0.01 0.06 

 

 
 
 


