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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.37
Grozījumi Raunas novada domes 2010.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.17 „Par
topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Raunas novadā”
Izdoti saskaņā ar saskaņā ar „Ģeotelpiskās informācijas likuma”13.daļas 6.punktu,
likuma ”Par pašvaldībām”43. Panta pirmās daļas . un 13. Punktu, MK 12.12.2006.
noteikumu Nr.1002 „Aizsargjoslu datu bāzes izveides, uzturēšanas un informācijas
aprites kārtība” 6. un 8.punktu, MK 02.05.2000. noteikumiem Nr.168 „Noteikumi par
Latvijas būvnormatīvu LBN 00599 „Inženierizpētes noteikumi būvniecībā” un
būvnormatīva LBN 005-99 27.punktu
1.Izdarīt Raunas novada domes 2010.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.17 „Par

topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Raunas novadā” sekojošus grozījumus:
1.1. izteikt saistošo noteikumu 4.1. apakšpunktu sekojošā redakcijā:
„4.1. Raunas novada pašvaldībai ir tiesības par pakalpojumiem saņemt sekojošu
samaksu (pakalpojumu izmaksās nav ietverts pievienotās vērtības nodoklis, bet ir iekļauta samaksa
par informācijas izsniegšanu, samaksa par sarkano līniju punktiem zemes ierīcības projektā netiek
prasīta):
1) Par topogrāfiskās informācijas izsniegšanu (tai skaitā ielu sarkano līniju), pieņemšanu,
pārbaudi, ievadīšanu datu planšetēs, ievadīšanu datubāzē, reģisdtrēšanu un nosūtīšanu
pašvaldībai:
• pie objekta platības līdz 0.3 ha (ieskaitot), viens objekts EUR 21,34
• pie objekta platības virs 0.3 ha līdz 0,5 ha (ieskaitot), viens objekts EUR 25,61
• pie objekta platības virs 0,5 ha līdz 1,0 ha (ieskaitot), viens objekts EUR 31,30
• pie objekta platības virs 1.0 ha, papildus par katru nākamo ha –
EUR 10,67
2) Par izpildshēmu pieņemšanu, pārbaudi, ievadīšanu datu planšetēs, ievadīšanu datubāzē,
reģistrēšanu un nosūtīšanu pašvaldībai:
• pie trases garuma līdz 300 m , viens objekts EUR 10,67
• pie trases garuma virs 300 m, papildus par katriem nākamajiem 100 m EUR 3,56
3) Par galveno būvasu ienešanu datu bāzē un nosūtīšanu pašvaldībai:
• viens objekts – EUR 12,09
4) Par vienas būves novietnes pārbaudes ienešanu datu bāzē un nosūtīšanu pašvaldībai:
• viens objekts – EUR 12,09
5) Par ielu sarkano līniju pārbaudi teritoriju detālajos plānojumos (digitālā veidā),
ievadīšanu datu bāzē un nosūtīšanu pašvaldībai, noteikt:
• par vienu sarkanās līnijas pirmreizēji koordinētu punktu – EUR 3,98

6) Par zemes ierīcības projekta pārbaudi, ievadīšanu datubāzē, reģistrāciju un nosūtīšanu
pašvaldībai:
• viens objekts – EUR 12,09
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):
• pie objekta platības līdz 1,0 ha (ieskaitot), viens objekts – EUR 32,73
• pie objekta platības virs 1,0 ha, papildus par katru nākamo ha –
EUR 9,96
8) Par informācijas izsniegšanu (datu planšetu, ielu sarkano līniju u.c.) zemes vienības
robežplānu vai citu mērniecības darbu veikšanai, kas nav minēti augstāk minētajos
punktos, vienā zemes vienībā:
• viens objekts – EUR 2,85”;
1.2. Visā Saistošo noteikumu tekstā vārdu „lati” attiecīgajā locījumā aizstāt ar vārdu „euro”.
2.Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
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Paskaidrojuma raksts
Raunas novada domes 2010.gada 28.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.17 „Par
topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Raunas novadā”
1.Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Lai nodrošinātu tiesību akta pielāgošanu euro ieviešanai, 4.1. apakšpunkts izteikts
jaunā redakcijā.
Visā Saistošo noteikumu tekstā vārdu „lati” attiecīgajā locījumā aizstāt ar vārdu
„euro”.
2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Nodrošināt tiesību akta pielāgošanu euro ieviešanai.
3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav ietekmes.
4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības visi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.
5.Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Nav ietekmes.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav attiecināms.
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