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APSTIPRINĀTI
Ar Dobeles novada domes
2010.gada 27.maija lēmumu Nr.130/8
2010.gada 27 .maijā

Saistošie noteikumi Nr.16

Ar grozījumiem:
29.07.2010. Saistošie noteikumi Nr.22 „Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 27.maija
Saistošajos noteikumos Nr.16 „Topogrāfiskās informācijas aprites kārtība Dobeles novada
administratīvajā teritorijā”

Topogrāfiskās informācijas aprites kārtība Dobeles novada administratīvajā teritorijā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 1.un 13.punktu,
MK 2006.gada 12.decembra noteikumu Nr.1002 „Aizsargjoslu
datu bāzes izveides, uzturēšanas un informācijas aprites kārtība” 6.punktu,
MK 2000.gada 2.maija noteikumiem Nr.168 „Noteikumi par
Latvijas būvnormatīvu LBN 005-99 Inženierizpētes noteikumi
Būvniecībā” un būvnormatīva LBN 005-99 27.punktu
1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Dobeles novada administratīvajā teritorijā notiek
topogrāfiskās informācijas un informācijas par aizsargjoslām izsniegšana, pieņemšana
un pārbaude. Noteikumi attiecas arī uz detālplānojumu un zemes ierīcības projektu
grafiskajām daļām.
2. Noteikumu mērķis ir nodrošināt visa veida topogrāfiskās informācijas elementu (ar
mēroga noteiktību 1:500) ievietošanu Dobeles novada vienotajā topogrāfiskajā kartē
un noteikt prasības šīs kartes uzturēšanai un aktualizēšanai.
3. Noteikumi ir obligāti visām personām, kas Dobeles novada administratīvajā teritorijā
veic topogrāfiskos un ģeodēziskos uzmērīšanas darbus, būvdarbus, visa veida
projektēšanu, izstrādā detālplānojumus un zemes ierīcības projektus.
4. Visa veida būvju skiču un tehniskie projekti, detālplānojumi un zemes ierīcības
projekti jāizstrādā atbilstoši licencētas juridiskās personas vai sertificētas fiziskas
personas veiktās ģeodēziskās un topogrāfiskās izpētes materiāliem, kuri saskaņoti
normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā un ievadīti Dobeles novada vienotajā
topogrāfiskajā kartē.

5. Atsevišķos gadījumos, saskaņojot ar Dobeles novada pašvaldību (turpmāk –
pašvaldība), zemes ierīcības projektus var izstrādāt atbilstoši robežplāna vai situācijas
plānam, precizējot un saskaņojot komunikācijas ar to turētājiem.
6. Dobeles novada administratīvajā teritorijā mēroga 1:500 topogrāfiskās informācijas
pieņemšanu, pārbaudi, uzkrāšanu un uzturēšanu, kā arī mērniecībai nepieciešamo
datu izsniegšanu realizē un koordinē pašvaldība.

7. Pašvaldība informācijas ievadīšanai novada vienotajā digitālajā kartē pieņem tikai
mērniecībā licencētu vai sertificētu personu topogrāfiskos vai ģeodēziskos
uzmērījumus (tai skaitā izpilduzmērījumus un izpildshēmas un būvasu nospraušanas
aktus), kas veikti digitālā formā (*dgn, *dwg vai *dxf formātā), LKS 92 koordinātu
un Baltijas augstumu sistēmās. Izpildshēmās punktiem jābūt piesaistītiem pie vismaz
3 viennozīmīgi identificējamiem koordinētiem punktiem, kas uzrādīti digitālajā
topogrāfijā vai kadastra kartē.
8. Dobeles pilsētas teritorijā visi uzmērījumi jāveic, balstoties uz Dobeles pilsētas
poligonometrijas punktiem, Dobeles novada lauku teritorijā – izmantojot esošos
poligonometrijas tīklus vai veidojot globālās pozicionēšanas tīklus.
9. Augstas detalizācijas topogrāfisko informāciju, kas nepieciešama mērniecības darbu
veikšanai, par samaksu sniedz pašvaldība četru darba dienu laikā pēc rakstiska
pieprasījuma saņemšanas.
(ar grozījumiem, kas izdarīti 29.07.2010.)

9.1 Maksas apmēru par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas pārbaudi,
reģistrāciju, sagatavošanu un izsniegšanu no pašvaldības datubāzes nosaka Dobeles
novada dome.
(ar grozījumiem, kas izdarīti 29.07.2010.)

9.2 Augstas detalizācijas topogrāfiskā informācija, kas nepieciešama
pasūtītajiem darbiem, tiek izsniegta bez maksas.

pašvaldības

(ar grozījumiem, kas izdarīti 29.07.2010.)

9.3 Samaksas kārtība par sniegto augstas detalizācijas topogrāfisko informāciju tiek
noteikta līgumā. Gadījumos, kad netiek slēgts līgums, veicama pakalpojuma
priekšapmaksa.
(ar grozījumiem, kas izdarīti 29.07.2010.)

10. Uzmērītā topogrāfiskā informācija un ģeodēziskie uzmērījumi iesniedzami pārbaudei
pašvaldībā. Ja iesniegtie uzmērījumi atbilst reālajai situācijai un valstī noteiktajiem
standartiem pašvaldība tos saskaņo piecu darba dienu laikā. Pašvaldības institūcijas
pieņem tikai ar pašvaldību saskaņotu topogrāfisko informāciju.
11. Ja, veicot būvdarbus, tiek atrastas topogrāfiskajos plānos neuzrādītas vai plānam
neatbilstoši izvietotas inženierkomunikācijas, to novietne dabā jāfiksē, tās jāuzmēra
un jāparāda izpildtopogrāfijā vai izpildshēmā. Inženierkomunikāciju ģeodēzisko
uzmērīšanu organizē un nodrošina par būvdarbu veikšanu atbildīgā persona.
12. Pēc būves (vai tās atsevišķas daļas) pamatu izbūves, personai, kas saņēmusi
būvatļauju, jānodrošina izbūvēto pamatu ģeodēziskā izpēte. Uzmērījumi un
izpildshēmas digitālā formā jāiesniedz pašvaldībā atzinuma saņemšanai.
13. Pašvaldība pārbauda uzmērījumu un izpildshēmu atbilstību akceptētajam
būvprojektam un veic informācijas ievadīšanu novada vienotajā topogrāfiskajā kartē.

14. Pirms visa veida būvju nodošanas ekspluatācijā personai, kas saņēmusi būvatļauju,
atkārtoti jāveic esošā topogrāfiskās izpētes materiāla aktualizācija un jāiesniedz
pašvaldībā ievadīšanai novada vienotajā topogrāfiskajā kartē.
15. Ģeodēziskā un topogrāfiskā izpēte nav nepieciešama:
15.1. avārijas darbu gadījumā;
15.2. uzstādot pagaidu būves;
15.3. darbu veikšanai, kuriem nav vajadzīgs būvprojekts;
15.4. ēku renovācijas darbiem;
15.5. ēku rekonsrtrukcijas darbiem, ja neizmainās to ārējā projekcija plaknē.

16. Detālplānojumu un zemes ierīcības projektu grafiskās daļas ir nododamas pārbaudei
pašvaldībā, lai noteiktu esošo un projektēto aizsargjoslu atbilstību reālajai situācijai un
pašvaldības plānotajām aizsargjoslu novietnēm. Dobeles novada dome lēmumu par
zemes ierīcības projekta vai detālplānojuma redakcijas saskaņošanu pieņem tikai pēc
saskaņojuma saņemšanas pašvaldībā.
17. Strīdus gadījumā pašvaldība veic pārbaudi. Kļūdas gadījumā darbus apmaksā puse, kas
kļūdu pieļāvusi.
18. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Dobeles pilsētas 2009.gada 12.februāra
saistošie noteikumi Nr.2 „Par topogrāfiskās un ģeodēziskās informācijas aktualizācijas
un uzturēšanas kārtību Dobeles pilsētā”.
Priekšsēdētājs
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