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Saistošie noteikumi Nr. 34

PAR AUGSTAS DETALIZĀCIJAS TOPOGRĀFISKĀS INFORMĀCIJAS
APRITES KĀRTĪBU LIMBAŽU NOVADĀ
Izdoti saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 13. panta sestās daļu,
likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 1. un 13. punktu
MK noteikumu Nr.1002 „Aizsargjoslu datu bāzes izveides, uzturēšanas un informācijas aprites
kārtība”
6. un 8. punktu, MK noteikumiem Nr.168 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu
LBN 005-99 „Inženierizpētes noteikumi būvniecībā” 27.punktu

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Limbažu novada administratīvajā teritorijā notiek
topogrāfiskās informācijas un informācijas par aizsargjoslām pieņemšana, pārbaude,
uzkrāšana, uzturēšana un izsniegšana. Šie noteikumi attiecas arī uz detālplānojumu un zemes
ierīcības projektu grafiskajām daļām.
2. Noteikumi ir obligāti visām fiziskām un juridiskām personām, kas Limbažu novada
administratīvajā teritorijā:
2.1.veic topogrāfiskos un ģeodēziskos uzmērīšanas darbus,
2.2.izstrādā detālplānojumus,
2.3.izstrādā zemes ierīcības projektus.
3. Novada administratīvajā teritorijā mēroga 1:500 topogrāfiskās informācijas pieņemšanu un
pārbaudi, kā arī mērniecībai nepieciešamo datu izsniegšanu realizē un koordinē Valsts zemes
dienests.
4. Valsts zemes dienests, ievadīšanai novada vienotajā digitālajā kartē pieņem tikai mērniecībā
licencētu vai sertificētu personu topogrāfiskos vai ģeodēziskos uzmērījumus, kas izpildīti
atbilstoši Valsts zemes dienesta noteiktajai metodikai.
5. Informāciju, kas nepieciešama mērniecības darbu veikšanai par samaksu sniedz Valsts zemes
dienests.
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6. Uzmērītā topogrāfiskā informācija un ģeodēziskie uzmērījumi iesniedzami pārbaudei Valsts
zemes dienestā. Limbažu novada pašvaldības institūcijas, tai skaitā būvvalde atzīst par
atbilstošu (lietošanai derīgu) tikai šādā veidā saskaņotu topogrāfisko informāciju.
7. Detālplānojumu un zemes ierīcības projektu grafiskās daļas ir nododamas pārbaudei Valsts
zemes dienestam, lai noteiktu esošo un projektēto aizsargjoslu atbilstību reālajai situācijai.
Pašvaldība lēmumu par zemes ierīcības projekta vai detālplānojuma redakcijas apstiprināšanu
pieņem tikai pēc saskaņojuma saņemšanas no Valsts zemes dienesta.

Limbažu novada pašvaldības
Domes priekšsēdētāja 1.vietnieks
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