
LATVIJAS  REPUBLIKA

                                    VIĻĀNU NOVADA PAŠVALD ĪBA

Reģ.Nr. 90009114114,   Kultūras laukums 1A, Viļāni,Viļānu novads, LV – 4650,tālr.64628030,tālr./fakss 
646 28035

 Vi ļānu novadā

LĒMUMS
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11§
Par saistošiem noteikumiem._______________________________________________
Pamatojoties  uz  Latvijas  Republikas  likuma  „Par  pašvaldībām”  15.panta  3.daļu, 
Ģeotelpiskās informācijas likuma 13.panta septīto daļu un Pārejas noteikumu 6.punktu, 
Valsts  pārvaldes iekārtas  likuma 40.punktu un 17.11.2010. Privatizācijas,  pašvaldības 
īpašuma un zemes komisijas ierosinājumu,

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :

Slēgt  deleģējuma  līgumu  ar  Valsts  zemes  dienestu  atbilstoši  Ģeotelpiskās 
informācijas likuma 13.panta septītajai daļai Valsts pārvaldes iekārtas likuma noteiktajā 
kārtībā.  Un  apstiprināt  saistošus  noteikumus  „Par  topogrāfiskās  informācijas  aprites 
kārtību Viļānu novadā”

Pielikumā:saistošie noteikumi Nr. 27 uz 2 lp.

Vi ļānu novada pašvaldības priekšsēdētājs   paraksts        A.Pudulis

IZRAKSTS   PAREIZS
Vi ļānu  novada pašvaldības sekretāre                                                   A.Strode               
Vi ļānu  novadā
02.12.2010.



APSTIPRINĀTS 
Vi ļānu novada domes 

2010.gada 02.decembra sēdē
(prot.Nr. 21 § 11)

Vi ļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 27
Par topogrāfiskās informācijas aprites kārt ību Vi ļānu novadā

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma 
„Par  pašvaldībām”  15.panta  1.daļas 
13.punktu,  43.panta  1.daļas  1.punktu  un 
13.punktu; Ģeotelpiskās informācijas likuma 
13.panta sesto un septīto daļu

1. Noteikumos lietotie termiņi



1.1. Topogrāfiskais plāns – grafisks, nelielas zemes virsmas daļas attēlojums (mērogs 
1:5000; 1:2000; 1:1000; 1:500; 1:250) uz papīra vai elektroniskiem informācijas 
nesējiem, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kur zemes virsmas izliekuma forma 
neietekmē attēlojuma precizitāti;

1.2. Topogrāfiskās  informācijas  datu  bāze  (DB)  –  strukturēts,  pārbaudītas 
topogrāfiskās  informācijas  apkopojums,  kas  nodrošina  iespēju  izmantot 
informāciju  ar  programmatūras  palīdzību.  Datu  bāzes  pamats  ir  digitāli 
topogrāfiskie plāni ar esošām inženierkomunikācijām;

1.3. Datu bāzes uzturēšana – sistemātiskās datu reģistrēšana, datu bāzes datorizēta 
uzglabāšana,  regulāra  kopju  veidošana  un  uzglabāšana  uz  cita  digitālās 
informācijas nesēja, informācijas aktualizēšana un pakalpojumu sniegšana datu 
bāzes lietotājiem.

2. Vispār īgie jautājumi

2.1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Viļānu novada administratīvajā teritorijā notiek 
augstas  detalizācijas  topogrāfiskās  informācijas  un  informācijas  par 
aizsargjoslām pieņemšana, pārbaude, uzkrāšana, uzturēšana un izsniegšana. Šie 
noteikumi attiecas arī uz detālplānojumu un zemes ierīcības projektu grafiskajām 
daļām.

2.2. Šie noteikumi ir saistoši visiem mērniecības darbu izpildītājiem – sertificētām un 
licencētām  personām,  kas  izpilda  topogrāfiskās  uzmērīšanas  darbus  Viļānu 
novada  teritorijā,  kā  arī  inženierkomunikāciju,  būvju  un  ceļu  inženierbūvju 
būvniecību vai ekspluatāciju, ģeodēziskos un kadastrālos uzmērīšanas darbus, kā 
arī detālplānojumu vai zemes ierīcības projektēšanu.

2.3. Viļānu  novada  administratīvās  teritorijas  augstas  detalizācijas  topogrāfiskās 
datubāzes  izveidošanu  un  uzturēšanu  atbilstoši  Ministru  kabineta  noteiktajai 
augstas  detalizācijas  topogrāfiskās  informācijas  specifikācijai,  iesniegtās 
informācijas  pārbaudi,  datubāzes  sadarbspēju  ar  centrālo  datubāzi  Ministru 
kabineta noteiktajā kārtībā un mērniecībai nepieciešamo datu izsniegšanu Viļānu 
novada dome deleģē Valsts zemes dienestam, slēdzot deleģējuma līgumu Valsts 
pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā.

2.4. Valsts  zemes  dienestam  ir  tiesības  par  sniegtajiem  pakalpojumiem  saņemt 
samaksu,  kas  ir  noteikta  ar  14.02.2006.  LR  Ministru kabineta  noteikumiem 
nr.147  „Noteikumi  par  Valsts  Zemes  dienesta  sniegto maksas  pakalpojumu 
cenrādi”.

2.5. Mērniecībā  licencētās  un  sertificētās  personas,  kuras  veic  topogrāfisko 
uzmērīšanu Viļānu novada administratīvajā teritorijā, iesniedz VZD reģistrēšanai 
Vi ļānu novada topogrāfiskās informācijas datu bāzē topogrāfiskās uzmērīšanas 
un izpildmērījumu rezultātus (*dgn, *dwg vai *dxf formātā, LKS 92 koordinātu 
un Baltijas augstumu sistēmās).

2.6. Topogrāfiskais uzmērījums nav nepieciešams: 

• Avārijas darbu gadījumā;
• Uzrādot pagaidu būves vai reklāmas stabus (līdz 0,3 m dziļumam);



• Veicot lokālus darbus laukumā, kura platība nepārsniedz 4 m² vai 
inženierkomunikācijas garums nav lielāks par 4 m;

• Darba veikšanai, kuriem nav vajadzīgs būvprojekts;
• Zemes ierīcības projektiem, ja darba uzdevums to neparedz;
• Ja esošais topogrāfiskais materiāls nav vecāks par vienu gadu;

2.7. Ja, veicot būvdarbus, tiek atrastas topogrāfiskajos plānos neuzrādītas vai plānam 
neatbilstoši izvietotas inženierkomunikācijas, tad to novietne dabā jāfiksē un tās 
jāuzmēra un jāparāda izpildtopogrāfij ā  vai  izpildshēmā.  Izbūvētie  inženiertīkli 
jāuzmēra pirms tranšejas (būvbedres) aizbēršanas.

2.8. Informāciju,  kas  nepieciešama  topogrāfisko  darbu  veikšanai,  izsniedz  Valsts 
zemes dienests atbilstoši  savā  datubāzē  uzkrātajam pēc rakstiska pieprasījuma 
saņemšanas.

2.9. Viļānu novada dome lēmumu par detālplānojuma un zemes ierīcības projekta 
apstiprināšanu  pieņem  tikai  pēc  saskaņojuma  saņemšanas  no  Valsts  zemes 
dienesta.

2.10. Ja starp Valsts zemes dienestu un mērniecības darbus veikušo sertificēto 
vai  licencēto  personu  rodas  strīds,  tad  veikto  darbu  pārbaudei  un  strīdu 
atrisināšanai  tiek  pieaicināta  cita  mērniecībā  sertificēta  vai  licencēta  persona. 
Kļūdas gadījumā darbus apmaksā vainīgā  puse. Par vainīgās puses pārkāpumu 
tiek informēta mērniecības jomas sertificējošā institūcija.

Vi ļānu novada pašvaldības priekšsēdētājs                                        A.Pudulis

Nekustamā īpašuma speciāliste 
Irina Klimanova 
28346927


