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Dundagas novada pašvaldības 2010. gada 22.jūnija 

SAISTOŠIE  NOTEIKUMI  NR. 15 

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību 

Dundagas novadā 
ar grozījumiem: 

Dundagas novada domes 2011.gada 3.novembra saistošie noteikumi Nr.22 
 

Dundagas novada Dundagas pagastā 

2010. gada 22.jūnijā  
 

 Izdoti saskaņā ar  likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 

3.daļu,  43.panta 4.daļu un 

“Ģeotelpiskās informācijas likuma” 6.pantu un 

13.panta 6., 7., 8.daļu 

 

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

topogrāfiskās informācijas un informācijas par aizsargjoslām izsniegšana, pieņemšana, 

pārbaude un uzkrāšana. Šie noteikumi attiecas arī uz detālplānojumu un zemes ierīcības 

projektu grafiskajām daļām. 

2. Noteikumi ir obligāti visām juridiskajām un fiziskajām personām, kas Dundagas novada 

teritorijā veic: 

2.1. inženierkomunikāciju, būvju un ceļu inženierbūvju būvniecību; 

2.2. ģeodēziskos, topogrāfiskos un kadastrālās uzmērīšanas darbus; 

2.3. detālplānošanu un zemes ierīcības projektu izstrādi. 

3. Dundagas novada teritorijā tiek atzīti tikai mērniecībā licencētu vai sertificētu personu 

izstrādāti, valsts normatīvo aktu prasībām sagatavoti topogrāfiskie un ģeodēziskie 

uzmērījumi. 

4. Dundagas novada teritorijā topogrāfiskās un ģeodēziskās informācijas pieņemšanu, 

pārbaudi, uzkrāšanu un ievadīšanu novada digitālajā kartē, kā arī mērniecībai 

nepieciešamo ģeotelpisko datu izsniegšanu realizē un koordinē Dundagas novada Domes 

izvēlēta juridiska persona. 

5. Dundagas novada domes izvēlētājai juridiskajai personai ir tiesības par pakalpojumiem 

saņemt samaksu šo saistošo noteikumu pielikumā noteiktajā apmērā. Samaksa par 

pakalpojumu veicama pirms pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas. 

(Dundagas novada domes 2011.gada 3.novembra saistošo noteikumu Nr.22 redakcijā) 

 

 



6. Informāciju, kas nepieciešama mērniecības darbu veikšanai, izsniedz Dundagas novada 

Domes izvēlētā juridiskā persona pēc rakstiska (elektroniska) pieprasījuma saņemšanas 

divu darba dienu laikā. 

7. Uzmērītā topogrāfiskā informācija un ģeodēzisko darbu rezultātā iegūtā informācija 

iesniedzama pārbaudei Dundagas novada Domes izvēlētajai juridiskajai personai, kas to 

saskaņo (reģistrē) divu darba dienu laikā, ja iesniegtie uzmērījumi atbilst valstī 

noteiktajiem normatīvajiem aktiem un šiem saistošajiem noteikumiem. 

8. Inženierkomunikāciju (izņemot inžemiertīklu pievadus), būvju un ceļu inženierbūvju 

būvniecība jāveic pēc būvatļaujas saņemšanas saskaņā ar Dundagas novada būvvaldes 

akceptēto būvprojektu, kas izstrādāts uz topogrāfiskā plāna pamata, kurš saskaņots ar 

komunikāciju turētāju organizācijām un savietots ar Dundagas novada digitālās kartes 

uzturētāju. 

9. Ar būvniecības procesu saistītos nepieciešamos topogrāfiskos un ģeodēziskos 

uzmērījumus organizē personas, kas saņēmušas plānošanas arhitektūras uzdevumu, 

būvatļauju vai rakšanas darbu atļauju. 

10. Inženierkomunikāciju, būvju un ceļu inženierbūvju pieņemšanai ekspluatācijā pasūtītājam 

(būvētājam) ir jāiesniedz Dundagas novada būvvaldē apliecinājums no Dundagas novada 

izvēlētās juridiskās personas, kura uztur Dundagas novada augstas detalizācijas 

topogrāfisko informāciju, par topogrāfisko, ģeodēzisko uzmērījumu atbilstību 

būvprojektam un ģeodēzisko darbu rezultātā iegūtās informācijas ievadīšanu (reģistrāciju) 

ar novada digitālajā kartē.  

11. Ja būvdarbu gaitā tiek atrastas topogrāfiskajos plānos neuzrādītas vai plāniem neatbilstoši 

izvietotas inženierkomunikācijas, tad tās ir jāuzmēra un jāparāda izpildshēmā. Izbūvētie 

pazemes inženiertīkli jāuzmēra pirms tranšejas aizbēršanas. 

12. Detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta grafiskā daļa ir nododama pārbaudei 

Dundagas novada Domes izvēlētajai juridiskajai personai, lai noteiktu esošo un projektēto 

aizsargjoslu atbilstību pašvaldības teritorijas plānojumam un reālajai situācijai. Atzinums 

no Dundagas novada Domes izvēlētās juridiskās personas, kura uztur Dundagas novada 

augstas detalizācijas topogrāfisko informāciju, par detālplānojuma un zemes ierīcības 

projekta grafiskās daļas atbilstību pašvaldības teritorijas plānojumam ir jāpievieno 

detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta materiāliem. 

13. Ja būvniecībai nav nepieciešams tehniskais projekts, būves vietas izvēle ir jāsaskaņo ar 

Dundagas novada Domes izvēlēto juridisko personu, lai noteiktu vietas izvēles atbilstību 

pašvaldības teritorijas plānojumam un reālajai situācijai.  

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs:      A.Zumbergs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pielikums 

(Dundagas novada domes 2011.gada 3.novembra saistošo noteikumu Nr.22 redakcijā) 

Dundagas novada domes  

2010.gada 22.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.15  

„ Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas  

iesniegšanas un pieņemšanas kārtību” 

Pakalpojumu cenrādis 

 

Nr. Pakalpojums 
Cena 

(Ls) 

1. 

Topogrāfiskās informācijas pieņemšana, 

izsniegšana, pārbaude, ievadīšana datubāzē, 

reģistrēšana un nosūtīšana pašvaldībai  

----- 

1.1. Objekta platība līdz 0,31 ha 11,00 

1.2. Objekta platība no 0,31 ha līdz 0,51 ha 13,00 

1.3. Objekta platība no 0,51 ha līdz 1,1ha 17,00 

1.4. Par katru pilnu ha virs 1,1 ha 4,00 

1.5. Maksimālā cena par objektu 95,00 

2. 

Izpilddokumentācijas (izpildshēmu) pieņemšana, 

pārbaude, ievadīšana datu planšetēs, ievadīšana 

datubāzē, reģistrēšana un nosūtīšana pašvaldībai 

----- 

2.1. Trases garums līdz 31 m 4,00 

2.2. Trases garums no 31 m līdz 301 m 7,00 

2.3. Par katriem pilniem 100 metriem virs 301 m 2,00 

3. 
Objekta galveno būvasu ienešana datu bāzē un 

nosūtīšana pašvaldībai 
5,00 

4. 
Būves novietnes pārbaudes ienešana datu bāzē un 

nosūtīšana pašvaldībai 
8,00 

5. 
Ielas sarkanās līnijas projektēšana, koordinēšana 

un ievadīšana datubāzē un nosūtīšana pašvaldībai 
2,80 

6. 
Pašvaldības apstiprināto ielu sarkano līniju 

izsniegšana 
0,00 

7. 
Zemes ierīcības projekta vai detālplānojuma 

reģistrēšana 
8,50 

8. 

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) 

----- 

8.1. Objekta platība līdz 1,1 ha  21,00 

8.2. Par katru pilnu ha virs 1,1 ha 4,50 

9. 

Topogrāfiskās informācijas izsniegšana 

informatīviem mērķiem vai kadastrālo darbu 

veikšanai vienam objektam (ne lielāks kā datu 

planšete) vai vienai zemes vienībai 

2,00 

 

Piezīme: (objektiem, kuros ir mazāk par trīs apakšzemes komunikācijas, tiek piemērots 

koeficients 0,8).” 

 


