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Saistošie noteikumi Nr.5

APSTIPRINĀTI
ar Beverīnas novada pašvaldības domes
2010. gada 30. jūnija lēmumu (prot Nr.7, 5.§)

PAR AUGSTAS DETALIZĀCIJAS TOPOGRĀFISKĀS INFORMĀCIJAS
APRITES KĀRTĪBU BEVERĪNAS NOVADĀ
Izdoti saskaņā ar
Ģeotelpiskās informācijas likuma
13. panta 6.un 7. punktu,
likuma „Par pašvaldībām”
43. panta 1. daļas 1. un 13. punktu
1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Beverīnas novada administratīvajā teritorijā notiek
augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas, kuras mēroga noteiktība ir 1:500 un lielāka
pieņemšana un pārbaude.
2. Šie noteikumi ir izdoti ar mērķi, veicot inženierkomunikāciju, ēku un transporta būvju
celtniecību (rekonstrukciju, restaurāciju vai renovāciju), nodrošināt vienotu visa veida
topogrāfiskās informācijas elementu ar mēroga 1:500 noteiktību, uzmērīšanu.
3. Noteikumi ir obligāti visām fiziskām un juridiskām personām, kas Beverīnas novadā veic
topogrāfiskos un ģeodēziskos uzmērīšanas darbus, izstrādā detālplānojumus, izstrādā zemes
ierīcības projektus.
4. Beverīnas novada administratīvajā teritorijā augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas
pieņemšanu un pārbaudi, kā arī mērniecībai nepieciešamos datu izsniegšanu realizē un
koordinē Beverīnas novada pašvaldības izvēlēta juridiska persona.
5. Beverīnas novada pašvaldība, ievadīšanai novada vienotajā digitālajā kartē pieņem tikai
mērniecībā licencētu vai sertificētu personu topogrāfiskos vai ģeodēziskos uzmērījumus, kas
sagatavoti digitālā formā (*dgn,*dwg, *dxf formātā), LKS 92 koordinātu un Baltijas
augstumu sistēmās, atbilstoši „Digitālās topogrāfiskās uzmērīšanas tehniskajai instrukcijai”.
6. Informāciju, kas nepieciešama mērniecības darbu veikšanai par samaksu sniedz pašvaldības
izvēlēta juridiska persona pēc rakstiska pieprasījuma saņemšanas divu darba dienu laikā.
7. Uzmērītā topogrāfiskā informācija un ģeodēziskie uzmērījumi iesniedzami pārbaudei
pašvaldības izvēlētajai juridiskajai personai, kas to saskaņo divu darba dienu laikā.
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8. Beverīnas novada pašvaldības Būvvalde pieņem topogrāfiskos vai ģeodēziskos
uzmērījumus, kas ir saskaņoti ar pašvaldības nozīmētu mērniecības firmu un ievadīti
vienotajā novada digitālajā kartē.
9. Visos projektos, kuri tiek saskaņoti Būvvaldē, jābūt topogrāfiskā plāna oriģinālam vai
apstiprinātai kopijai.
10. Pēc objekta izbūves divu nedēļu laikā izpilshēmas 2 eksemplāri jāatdod pašvaldības
nozīmētai mērniecības firmai ievadīšanai digitālajā kartē. Pēc tam izpildshēmas viens
eksemplārs paliek Būvvaldes rīcībā un otrs eksemplārs nonāk pie pasūtītāja.
11. Ja veicot būvdarbus, tiek atrastas topogrāfiskajos plānos neuzrādītas vai plānam neatbilstoši
izvietotas inženierkomunikācijas, tad jāfiksē to novietne dabā un tās jāuzmēra un jāparāda
izpildtopogrāfijā vai izpilshēmā. Izbūvētie inženiertīkli jāuzmēra pirms tranšejas
aizbēršanas.
12. Detālplānojumu un zemes ierīcība projektu grafiskās daļas ir nododamas pārbaudei
pašvaldības izvēlētajai juridiskajai personai. Pašvaldība lēmumu par zemes ierīcības
projekta vai detālplānojuma redakcijas saskaņošanu pieņem tikai pēc saskaņojuma
saņemšanas no pašvaldības izvēlētās juridiskās personas.
13. Šo noteikumu izpildes kontroli veic Būvvaldes amatpersonas atbilstoši šajos saistošajos
noteikumos noteiktajai kārtībai un apmēram.
14. Pārkāpuma gadījumā tiek sastādīts protokols saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksu, kur tiek fiksēta pārkāpuma būtība, vieta un laiks. Protokols jānosūta Beverīnas
novada Administratīvajai komisijai 3 dienu laikā no tā sastādīšanas dienas.
15. Par šo noteikumu pārkāpšanu vainīgajam var uzlikt naudas sodu no 10.00 – 50.00 Ls.
16. Ja Būvvalde konstatē uzbūvēto, rekonstruēto vai renovēto objektu neatbilstību projekta
piesaistēm, izpildītājam jānodrošina atkāpju saskaņošana vai jāveic darbi, lai novērstu šo
pārkāpumu neatkarīgi no uzliktā administratīvā soda.
17. Ja starp Beverīnas novada pašvaldības izvēlēto topogrāfisko datu bāzi uzturošo juridisko
personu un mērniecības darbus veikušo sertificēto personu rodas strīds, tad veikto darbu
pārbaudei un strīda atrisināšanai tiek pieaicināta cita, mērniecībā sertificēta persona. Kļūdas
gadījumā darbus apmaksā vainīgā puse.
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