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LATVIJAS   REPUBLIKA 

 ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģ. Nr.90000017383, Raiņa ielā 13, Zilupē, Zilupes novads, LV-5751 

T. 65707311, fakss 65707315, e-pasts: dome@zilupe.lv 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Zilupes novada pašvaldības domes  

17.01.2012. sēdes lēmumu (prot. Nr.1, 5§) 
Precizēti ar Zilupes novada pašvaldības domes  

   03.04.2012.sēdes lēmumu(protokols Nr.4, 28§) 
 

Saistošie noteikumi Nr.4 
 

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību  

Zilupes novadā 
 

Izdoti saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas 

likuma 13.panta sesto daļu,  

 

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Zilupes novada administratīvajā teritorijā notiek 

augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (turpmāk – topogrāfiskā informācija) 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 Zilupes 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 mērogā 1:500 augstas detalizācijas topogrāfiskās 

informācijas pieņemšanu, pārbaudi, uzkrāšanu un uzturēšanu, kā arī mērniecībai 

nepieciešamo datu izsniegšanu realizē un koordinē Zilupes novada pašvaldības izvēlēta 

juridiska persona, kurai ir tiesības par pakalpojumiem saņemt samaksu, kas ir noteikta ar 

Ziluupes novada domes lēmumu. 

4. Datubāzes turētājs - Zilupes novada pašvaldības izvēlēta juridiska persona informācijas 

pārbaudei un ievadīšanai augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas centrālajā datu 

bāzē 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.  

5. Informāciju, kas nepieciešama mērniecības darbu veikšanai par samaksu sniedz 

pašvaldības izvēlētā juridiskā persona – datu bāzes turētājs, pēc rakstiska (elektroniska) 

pieprasījuma saņemšanas 3 (trīs) darba dienu laikā. Samaksa tiek noteikta saskaņā ar 

Zilupes novada domes 2012.gad  17 janvārī lēmumu apstiprināto ģeotelpiskās 

informācijas atkalizmantošanas un ģeotelpiskās informācijas pakalpojumu cenrādi 

(1.Pielikums „Cenrādis par  ģeotelpiskajiem pakalpojumiem”).  

6. Uzmērītā topogrāfiskā informācija un ģeodēziskie uzmērījumi iesniedzami pārbaudei 

pašvaldības izvēlētajai juridiskajai personai, kas to saskaņo 3 (trīs) darba dienu laikā 

gadījumā, ja iesniegtie uzmērījumi atbilst reālai situācijai un valstī noteiktajiem 

standartiem. Zilupes novada pašvaldības institūcijas, tai skaitā būvvalde atzīst par 

atbilstošu (lietošanai derīgu) tikai šādā veidā saskaņotu topogrāfisko informāciju. 

7. Ja veicot būvdarbus tiek atrastas topogrāfiskajos plānos neuzrādītas vai plānam 

neatbilstoši izvietotas inženierkomunikācijas, tad to novietne jāfiksē dabā un tās jāuzmēra 

un jāparāda izpildtopogrāfijā vai izpildshēmā. Izbūvētie inženiertīkli jāuzmēra pirms 

tranšejas (būvbedres) aizbēršanas. 

8. Strīdus gadījumā tiek pieaicināta cita mērniecībā licencēta vai sertificēta persona, lai 

veiktu pārbaudi. Kļūdas gadījumā darbus apmaksā puse, kas kļūdu pieļāvusi. 

9.  Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc publicēšanas izdevumā “Zilupes 

novada vēstis” likuma „Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā. 

 

 

Zilupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs                 O.Agafonovs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



1.pielikums 

Zilupes novada pašvaldības 

Saistošiem noteikumiem Nr.4 

„Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas  

aprites kārtību Zilupes novadā” 

 

Cenrādis par  ģeotelpiskajiem pakalpojumiem 

Nr.p. 

k. 
Pakalpojumi 

Izcenojums, 

EUR 

1. Topogrāfiskās informācijas izsniegšana (tai skaitā lietu sarkano 

līniju), pieņemšana, reģistrēšana, pārbaude, ievadīšana datu 

planšetēs, ievadīšana datubāzē un nosūtīšana pašvaldībai 

 

1.1 Plātība 0.3 ha 12.81 

1.2 0.3 ha līdz 0.5 ha 15.65 

1.3 0.5 ha līdz 1.0 ha 21.34 

1.4 Virs 1.0 ha, papildus par katru nākamo ha, bet ne vairāk kā EUR 

128.06 

7.11 

2. Izpilddokumentācijas (izpildshēmu) pieņemšana, reģistrēšana, 

pārbaude, ievadīšana datu planšetēs, ievadīšana datubāzē un 

nosūtīšana pašvaldībai 

 

2.1 Garums līdz 300m 7.47 

2.2 Virs 300 m, papildus par katriem nākamajiem 100 m, bet ne vairāk 

kā EUR 85.37 

2.49 

3. Galveno būvasu ienešana datu bāzē un nosūtīšana pašvaldībai  

 Viens objekts 6.40 

4. Būves novietnes pārbaudes ienešana datu bāzē un nosūtīšana 

pašvaldībai 

 

 Viens objekts 6.40 

5. Zemes ierīcības projekta pārbaude, ievadīšana datu bāzē, 

reģistrācija un nosūtīšana pašvaldībai 

 

 Viens objekts 4.27 

6. 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) 

 

6.1 Platība līdz 1.0 ha 14.23 

6.2 Virs 1.0 ha, papildus par katru nākamo ha 5.69 

7. Informācijas izsniegšana (datu planšetes, ielu sarkanas līnijas 

u.c.) zemes vienības robežplānu izgatavošanai vai citu 

mērniecības darbu veikšanai, kas nav iekļauti pakalpojumu 

izcenojumos 

 

7.1. Viens objekts (viena zemes vienība 1.71 

(Grozīts ar domes 30.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.25; Grozīts ar domes 28.05.2015. saistošajiem 

noteikumiem Nr.12) 

 

Zilupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs                 O.Agafonovs 



Paskaidrojuma raksts 

Zilupes novada domes saistošo noteikumu Nr.4 projektam  

„Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību  

Zilupes novadā”  

  

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās 

daļas 13.punktu dome ir tiesīga izdot saistošus noteikumus, 

paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas 

nav paredzēts likumos, šādos jautājumos par citiem 

likumos un Ministru kabineta noteikumos paredzētajiem 

jautājumiem,  

Saskaņā “Ģeotelpiskās informācijas likuma” 13.panta 

6.daļu, kas nosaka, ka vietējā pašvaldība, lai nodrošinātu 

savu funkciju un uzdevumu izpildi, par savu administratīvo 

teritoriju izveido un uztur augstas detalizācijas 

topogrāfiskās informācijas datubāzi atbilstoši Ministru 

kabineta noteiktajai augstas detalizācijas topogrāfiskās 

informācijas specifikācijai, veic iesniegtās informācijas 

pārbaudi un nodrošina datubāzes sadarbspēju ar centrālo 

datubāzi Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, un 7.daļu, 

kas nosaka, ka vietējai pašvaldībai ir tiesības deleģēt šā 

panta sestajā daļā minēto uzdevumu, slēdzot deleģējuma 

līgumu Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā, 

kā arī to, ka Zilupes novada pašvaldībai nav iespējas 

izveidot un patstāvīgi uzturēt augstas detalizācijas 

topogrāfiskās informācijas datubāzi. 

2. Īss projekta satura izklāsts Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 

13.punktu dome ir tiesīga izdot saistošus noteikumus, 

paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas 

nav paredzēts likumos, šādos jautājumos par citiem 

likumos un Ministru kabineta noteikumos paredzētajiem 

jautājumiem. 

Līdz ar to saistošie noteikumi paredz deliģēt Ziluppes 

novada pašvaldības izvēlētai juridiskai personai augstas 

detalizācijas topogrāfiskās informācijas pieņemšanu, 

pārbaudi, uzkrāšanu un uzturēšanu, kā arī mērniecībai 

nepieciešamo datu izsniegšanu. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

Nav nepieciešams veidot jaunas, no pašvaldības budžeta 

finansētas, institūcijas saistošo noteikumu izpildei. 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uznēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Noteikumi ir obligāti visām fiziskām un juridiskām 

personām, kas Zilupes novada administratīvajā teritorijā 

veic topogrāfiskos un ģeodēziskos uzmērīšanas darbus, 

izstrādā detālplānojumus un izstrādā zemes ierīcības 

projektus. 

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

Nav attiecināms 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

Nav attiecināms 



privātpersonām 

  

 

  

Domes priekšsēdētājs                                                                                 O.Agafonovs 

 

 

 


