Saistošie noteikumi
2012.gada 15.augustā

Siguldā

Nr.19
(prot. Nr.19, §2)

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību
Siguldas novadā
Izdoti saskaņā ar likuma Ģeotelpiskās informācijas likums 13.panta
sesto daļu un 26.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa
noteikumu Nr. 281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un
tās centrālās dau bāzes noteikumi”69.un 79.punktu

* ar grozījumiem, kas izdarīti ar Siguldas novada Domes 2014.gada 22.janvāra Saistošajiem noteikumiem Nr.5
„Grozījumi Siguldas novada Domes 2012.gada 15.augusta saistošajos noteikumos Nr.19 „Par augstas detalizācijas
topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Siguldas novadā” (prot.Nr.2, §2)

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Siguldas novada administratīvajā teritorijā notiek augstas
detalizācijas topogrāfiskās informācijas izsniegšana, pieņemšana, pārbaude un uzkrāšana. Šie
noteikumi attiecas arī uz detālplānojumu un zemes ierīcības projektu grafiskajām daļām un
nosakot objektu aizsargjoslas.
2. Noteikumi ir obligāti visām fiziskām un juridiskām personām, kas Siguldas novada
administratīvajā teritorijā:
2.1. veic topogrāfiskos un ģeodēziskos uzmērīšanas darbus,
2.2. izstrādā detālplānojumus,
2.3. izstrādā zemes ierīcības projektus.
3. Siguldas novada administratīvajā teritorijā augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas
pieņemšanu, pārbaudi, uzkrāšanu un uzturēšanu, kā arī mērniecībai nepieciešamo datu
izsniegšanu realizē un koordinē Siguldas novada pašvaldības Zemes nodaļa. Siguldas novada
pašvaldībai ir tiesības par pakalpojumiem saņemt samaksu (saskaņā ar 1.pielikumu) papildus
aprēķinot pievienotās vērtības nodokli. Samaksa veicama 5 darba dienu laikā pēc rēķina
saņemšanas.
4. Siguldas novada 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 mērogā 1:500 (*dgn formātā, izpildmērījumus, izpildshēmas un būvasu
nospraušanas aktus *dgn vai *dwg 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. Lai saņemtu nepieciešamo informāciju topogrāfiskajai uzmērīšanai, Pasūtītājs iesniedz
Pašvaldībai adresētu rakstisku vai elektronisku iesniegumu (e-pasts topo@sigulda.lv,

2.pielikums), kam pievieno plānu ar iezīmētām uzmērāmās teritorijas robežām. Informāciju
Siguldas novada pašvaldība sniedz divu darba dienu laikā pēc rēķina apmaksas.
6. Uzmērītā topogrāfiskā informācija un ģeodēziskie uzmērījumi iesniedzami pārbaudei
Siguldas novada pašvaldībai, iepriekš to saskaņojot ar inženierkomunikāciju turētājiem:
6.1. ar valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie
īpašumi";
6.2. ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Valsts ceļi";
6.3. ar Dabas aizsardzības pārvaldi;
6.4. ar publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju;
6.5. ar gāzes apgādes tīklu uzturētāju;
6.6. ar Siguldas novada pašvaldību;
6.7. ar siltumtīklu uzturētāju;
6.8. ar elektronisko sakaru tīklu uzturētāju;
6.10.ar akciju sabiedrību „Sadales tīkls”
6.11. ar ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu uzturētāju.
6.12.
ar
citiem
inženierkomunikāciju
un
inženierbūvju
turētājiem,
kuru
inženierkomunikācijām un inženierbūvēm tiek noteiktas aizsargjoslas.
7. Siguldas novada pašvaldība uzmērījumu saskaņo piecu darba dienu laikā, ja iesniegtie
uzmērījumi atbilst reālai situācijai dabā un valstī noteiktajiem standartiem.
8. Nepilnību gadījumā Pašvaldība iesniegto topogrāfiju ar iebildēm nosūta mērniecības darbu
izpildītājam precizēšanai. Pēc precizēšanas, atkārtoti iesūtīto topogrāfiju Pašvaldība izskata
trīs darba dienu laikā. Nepieciešamības gadījumā, Siguldas novada pašvaldībai ir tiesības
papildus pieprasīt mērniecības datus elektroniskā formā.
9. Ja, veicot būvdarbus, tiek atrastas topogrāfiskajos plānos neuzrādītas vai plānam neatbilstoši
izvietotas inženierkomunikācijas, tad to novietne dabā jāfiksē un tās jāuzmēra, un jāparāda
izpildtopogrāfijā vai izpildshēmā. Izbūvētie inženiertīkli jāuzmēra pirms tranšejas
(būvbedres) aizbēršanas.
10. Detālplānojumu un zemes ierīcības projektu grafiskās daļas ir nododamas pārbaudei Siguldas
novada pašvaldībai, lai noteiktu esošo un projektēto aizsargjoslu atbilstību reālajai situācijai
un Siguldas novada pašvaldības plānotajām aizsargjoslu novietnēm.
11. Ģeodēziskā un topogrāfiskā izpēte nav nepieciešama, bet ir derīga izdruka no novada
digitālās datu bāzes, ko izsniegusi Siguldas novada pašvaldība:
11.1. avārijas darbu gadījumā;
11.2. uzstādot pagaidu būves;
11.3. darbu veikšanai, kam nav vajadzīgs būvprojekts;
11.4. ēku renovācijas darbiem, ja nav paredzēts teritorijas labiekārtojums un
inženierkomunikāciju pieslēgums un būvniecība neskar esošās inženierkomunikācijas;
11.5. reklāmas objektu uzstādīšanai (līdz 0.3m dziļumam).
12. Par informācijas izsniegšanu, pārbaudi un ienešanu datu bāzē, kas nepieciešama Siguldas
novada pašvaldībai, maksa netiek piemērota.
13. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Siguldas novada domes 2009.gada 14.oktobra
Saistošie noteikumi Nr.24 „Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Siguldas novadā”.
14. Topogrāfiskos vai ģeodēziskos uzmērījumus, kas uzsākti saskaņā ar 2009.gada 14.oktobra
saistošiem noteikumiem Nr.24 „Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Siguldas
novadā”, sākot ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu, pieņemšanu, pārbaudi un uzkrāšanu
turpina Siguldas novada pašvaldība.
15. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc noteikumu publicēšanas vietējā
laikrakstā
Priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

Stājušies spēkā ar 2012.gada 16.novembri

U.Mitrevics

1.pielikums*
Siguldas novada Domes 2012.gada 15.augusta
saistošajiem noteikumiem Nr.19

Maksas pakalpojumi un to izcenojumi
Nr.
p.
k.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Pakalpojums

Cena
bez PVN
EURO

Topogrāfiskās informācijas pieņemšana, reģistrēšana, pārbaude,
ievadīšana datu planšetēs, ievadīšana datubāzē
Platība 0,3 ha
0.3 ha līdz 0.5 ha
0.5 ha līdz 1.0 ha
virs 1.0 ha, papildus par katru nākamo ha,
bet ne vairāk kā kopā par vienu objektu .
Objektos ar 2 vai mazāk komun, tāmei koef 0,8
Izpilddokumentācijas (izpildshēmu) pieņemšana, reģistrēšana,
pārbaude, ievadīšana datu planšetēs ievadīšana datubāzē
garums līdz 300 m
virs 300 m, papildus par katriem nākamajiem 100 m,
bet ne vairāk kā kopā par vienu objektu.
Galveno būvasu ienešana datu bāzē
viens objekts
Būves novietnes pārbaudes ienešana datu bāzē
viens objekts
Ielu sarkano līniju pārbaude novada teritoriju detālajos plānojumos
(digitālā veidā), ievadīšana datu bāzē.

20,00
25,00
30,00
7,00
130,00

viens objekts
Detālplānojuma , zemes ierīcības projekta pārbaude, ievadīšana
datubāzē, reģistrācija

5,00

6.1
7.

viens objekts
Inženiertīklu pārskata shēmas noformēšana un izsniegšana pasūtītājam
(pārskata shēma izmantojama tikai reklāmas objektu novietnei bez
inženiertīklu pieslēgumiem un vienkāršoto inženiertīklu pievadu un
iekšējo inženiertīklu izbūvei)

15,00

7.1
7.2
8.

Platība līdz 1.0 ha
virs 1.0 ha, papildus par katru nākamo ha
Informācijas izsniegšana (datu planšetes, ielu sarkanās līnijas u.c.)
zemes vienības robežplānu, apgrūtinājumu plānu izgatavošanai vai citu
mērniecības darbu veikšanai, kas nav iekļauti pakalpojumu
izcenojumos

30,00
7,00

8.1
9.

viens objekts (viena zemes vienība)
Par cita veida informācijas izsniegšanu no augstas detalizācijas
topogrāfiskās kartes

15,00

9.1.

viens objekts(viena zemes vienība)

30,00

1.5.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1
4.
4.1
5.

6.

10,00
5,00
130,00
10,00
10,00

2.pielikums
Siguldas novada Domes 2012.gada 15.augusta
saistošajiem noteikumiem Nr.19
Siguldas novada Domei
20__.gada __.________
____________________________________________
(vārds, uzvārds/ nosaukums)

____________________________________________
(reģistrācijas Nr.)

____________________________________________
(licences vai sertifikāta Nr. un derīguma termiņš)

____________________________________________
(juridiskā adrese, pasta indekss)
________________________________________________
(Bankas rekvizīti )
________________________________________________
(tālruņa nr.)
IESNIEGUMS
Lūdzam izsniegt datus_____________________________________________________
(objekta adrese/nosaukums, kadastra apzīmējums)
Veicamo darbu veids: (atzīmēt ar”X”)
Topogrāfija
Izpildmērījumi
Būvasu nospraušana
Būvju novietnes
Zemes ierīcības projekts
Detālplānojums
Pārskata shēma inženiertīklu projektēšanai
Zemes robežu plānu vai citu mērniecības darbu veikšanai
Topogrāfiskā informācija esošās situācijas apzināšanai (reklāmu izvietošanai u.c.)

Izsniedzamie dati:
Planšetes Nr.(norādīt planšetu Nr., atbilstoši M1;1000 nomenklatūrai (TKS-93))

Informāciju par ielu sarkanajām līnijām:
Datus par komunikāciju izvietojumu objekta teritorijā:
Lūdzam saskaņā ar Siguldas novada Domes noteikto kārtību iesniegto uzmērījumu vai
projektu pārbaudīt un reģistrēt pašvaldības datu bāzē.
Datus izsniegt:
E-pastā ________________________
Pasūtītājs ______________________ ___________________
(paraksts)
(paraksta atšifrējums)

