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Dundagas novada domes saistošie noteikumi  

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā 

 

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta 4. daļu,  
 Ģeotelpiskās informācijas likuma 6. pantu, 13. panta 6., 7., 8. daļu, 26. panta 3., 71 daļu 

un Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa noteikumu Nr.281 “Augstas detalizācijas 
topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” 69. un 79., 81.punktu 

I. Vispārīgie jautājumi 

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. l. Inženierkomunikāciju vai būvju (tai skaitā ceļu inženierbūvju) būvniecību (projektēšana 

un būvdarbi) un ekspluatāciju; 

2.2. ģeodēziskos, topogrāfiskos un kadastrālās uzmērīšanas darbus; 

2.3. detālplānošanu un zemes ierīcības projektu izstrādi. 

 

II. Datu pieņemšanas, izsniegšanas, aktualizēšanas un reģistrācijas kārtība 

3. Dundagas novada administratīvajā teritorijā tiek atzīti tikai mērniecībā licencētu vai 

sertificētu personu izstrādāti, valsts normatīvo aktu prasībām sagatavoti topogrāfiskie un 

ģeodēziskie uzmērījumi. 

4. Dundagas novada pašvaldībā topogrāfiskās un ģeodēziskās informācijas pieņemšanu, 

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

ģeotelpisko datu izsniegšanu realizē un koordinē Dundagas novada pašvaldība, vai 

privātpersona, vai cita publiska persona, kurai Dundagas novada pašvaldības dome šādu 

pārvaldes uzdevumu ir deleģējusi, Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā slēdzot 

deleģējuma līgumu (turpmāk – Datubāzes turētājs), kurai ir tiesības par pakalpojumiem saņemt 



samaksu saskaņā ar saistošo noteikumu pielikumā pievienoto pakalpojumu cenrādi par 

informācijas izsniegšanu, pieņemšanu, pārbaudi, ievadīšanu datu planšetēs un reģistrēšanu. 

Samaksa par pakalpojumu veicama pirms pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas. 

5. Informāciju, kas nepieciešama mērniecības darbu veikšanai, izsniedz Datubāzes turētājs 

pēc rakstiska (elektroniska) pieprasījuma saņemšanas divu darba dienu laikā. 

6. Uzmērītā topogrāfiskā informācija un ģeodēzisko darbu rezultātā iegūtā informācija 

iesniedzama pārbaudei Datubāzes turētājam, kas to saskaņo (reģistrē) divu darba dienu 

laikā, ja iesniegtie uzmērījumi atbilst valstī noteiktajiem normatīvajiem aktiem un šiem 

saistošajiem noteikumiem. 

7. Inženierkomunikāciju (izņemot inženiertīklu pievadus), būvju un ceļu inženierbūvju 

būvniecība jāveic pēc būvatļaujas saņemšanas saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības 

Būvvaldes akceptēto būvprojektu, kas izstrādāts uz topogrāfiskā plāna pamata, kurš 

saskaņots ar inženierkomunikāciju turētāju organizācijām un savietots ar Dundagas 

novada pašvaldības digitālās kartes uzturētāju. 

8. Ar būvniecības procesu saistītos nepieciešamos topogrāfiskos un ģeodēziskos 

uzmērījumus organizē personas, kas saņēmušas būvatļauju vai rakšanas darbu atļauju. 

9. Inženierkomunikāciju, būvju un ceļu inženierbūvju pieņemšanai ekspluatācijā pasūtītājam 

(būvētājam) ir jāiesniedz Dundagas novada pašvaldības Būvvaldē apliecinājums no 

Datubāzes turētāja, kas uztur Dundagas novada augstas detalizācijas topogrāfisko 

informāciju, par topogrāfisko, ģeodēzisko uzmērījumu atbilstību būvprojektam un 

ģeodēzisko darbu rezultātā iegūtās informācijas ievadīšanu (reģistrāciju) novada 

topogrāfiskās informācijas datu bāzē (digitālajā kartē). 

10. Objektu pieņemšana ekspluatācijā nenotiek, ja uz izpildmērījuma nav Datubāzes turētāja 

apliecinājuma par objekta topogrāfiskā materiāla reģistrēšanu Datubāzē. 

11. Pirms izpildmērījumu iesniegšanas Datubāzes turētājam, mērniecības darbu izpildītājam tie 

jāsaskaņo atbilstoši Dundagas novada pašvaldības saistošajos teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumos noteiktajam, ar būvdarbu vadītāju, būvuzraugu un attiecīgo 

inženiertīklu turētāju. 

12. Ja ir iesniegts topogrāfiskais plāns, tad Datubāzes turētājs pārliecinās, vai ir saņemti 

saskaņojumi no visu uzmērītajā teritorijā esošo inženierkomunikāciju turētājiem, tai skaitā 

no Dundagas novada pašvaldības inženierkomunikāciju turētājiem - SIA “Ziemeļkurzeme”, 

reģistrācijas numurs 40003382317, un SIA “Kolkas ūdens”, reģistrācijas numurs 

40003579893. Ja ir iesniegts izpildmērījums, tad Datubāzes turētājs pārliecinās vai ir saņemti 

visi nepieciešamie saskaņojumi, atbilstoši 11.punktā noteiktajam. 

13. Ja būvdarbu laikā tiek atrastas topogrāfiskajos plānos neuzrādītas vai plāniem neatbilstoši 

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

pazemes inženiertīkli jāuzmēra pirms tranšejas aizbēršanas. Inženierkomunikāciju 

izpildmērījuma veikšanai būvnieks nodrošina mērniekam atvērtu tranšeju.  

14. Saskaņojot mērniecības darbu izpildītāju iesniegto topogrāfisko vai izpildmērījumu plānu, 

inženiertīklu turētāju pienākums ir pārbaudīt inženierkomunikāciju uzmērījuma un 

attēlojuma atbilstību to rīcībā esošajiem datiem, bet nepieciešamības gadījumā kopā ar 

mērniecības darbu izpildītāju veikt komunikāciju apsekošanu un meklēšanu dabā. 

Inženiertīklu turētāji (pārvaldītāji, ekspluatētāji) ir atbildīgi par inženierkomunikāciju 

attēlojuma pareizību to izsniegtajos datos, apliecinot to ar atbildīgās personas parakstu uz 

mērniecības darbu izpildītāja iesniegtā topogrāfiskā vai izpildmērījuma plāna.  

15. Topogrāfiskā plāna derīguma termiņš ir viens gads, skaitot no tā reģistrācijas datuma 

Dundagas novada pašvaldības Datubāzes turētāja datubāzē. Saņemot iesniegumu no 

topogrāfiskā plāna pasūtītāja un/vai izstrādātāja, pašvaldība, izvērtējot topogrāfiskā 

plāna aktualitāti, var tā derīguma termiņu pagarināt līdz 2 gadiem, skaitot no tā 

reģistrācijas datuma pašvaldības datubāzē.   



III. Noslēguma jautājumi 

 

16. Atzīt par spēku zaudējušiem: 

16.1. Dundagas novada pašvaldības 2010. gada 22. jūnija saistošos noteikumus Nr. 15 “Par 

augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā”; 

16.2. Dundagas novada pašvaldības 2011. gada 3. novembra saistošos noteikumus 

Nr. 22 “Grozījumi Dundagas novada pašvaldības 2010. gada 22. jūnija saistošajos noteikumos 

Nr. 15 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšanas un pieņemšanas 

kārtību Dundagas novadā”. 

 

 

 

 

Dundagas novada domes 

priekšsēdētājs                                                                                  A.Felts 

 

 



Pielikums 

Dundagas novada domes 

2020. gada 27.augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 7 

“Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā" 

 

Pakalpojumu cenrādis 

 

Nr. Pakalpojums Cena 

(euro) 

1. 
Topogrāfiskās informācijas pieņemšana, izsniegšana, 

pārbaude, ievadīšana datubāzē, reģistrēšana un 

nosūtīšana pašvaldībai 

 

 

1.1. Objekta platība līdz 0,3 1 ha 16,00 

1.2. Objekta platība no 0,31 ha līdz 0,51 ha 18,00 

1.3. Objekta platība no 0,51 ha līdz l,l ha 24,00 

   

1.4. Par katru pilnu ha virs 1 , 1 ha 6,00 

1.5. Maksimālā cena par objektu 135,00 

2. 
Izpilddokumentācijas (izpildshēmu) pieņemšana, 

pārbaude, ievadīšana datu planšetes, ievadīšana 

datubāzē, reģistrēšana un nosūtīšana pašvaldībai 

 -----  

2.1. Trases garums līdz 31m 6,00 

2.2. Trases garums no 31 m līdz 301 m 10,00 

2.3. Par katriem pilniem 100 metriem virs 301 m 3,00 

3. Objekta galveno būvasu ienešana datu bāzē un 

nosūtīšana pašvaldībai 
7,00 

4. Būves novietnes pārbaudes ienešana datu bāzē un 

nosūtīšana pašvaldībai 
11,00 

5. Ielu sarkano līniju ievadīšana datubāzē 4,00 

6. Pašvaldības apstiprināto ielu sarkano līniju 

izsniegšana 
0,00 

7. 

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) 

------ 

7.1. Objekta platība līdz 1,1 ha 30,00 

7.2. Par katru pilnu ha virs 1,1 ha 6,00 

8. Topogrāfiskās informācijas izsniegšana informatīviem 

mērķiem vai kadastrālo darbu veikšanai vienam 

objektam (ne lielāks kā datu planšete) vai vienai 

zemes vienībai 

3,00 

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

koeficients 0,8). 

Dundagas novada domes priekšsēdētājs                                                                               A.Felts



Paskaidrojuma raksts 

Dundagas novada domes 2020. gada 27.augusta 

 saistošajiem noteikumiem Nr.7 

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā 

 

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts 

Saistošie 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. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums 

Šobrīd spēkā ir Dundagas novada pašvaldības 2010. gada 22. jūnija saistošie noteikumi 

Nr. 15  “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā”, 

turpmāk – Saistošie noteikumi, kas daļēji risina arī tos jautājumus, kurus plānots regulēt ar 

piedāvāto saistošo noteikumu projektu (turpmāk – Projekts).  

Ģeotelpiskās informācijas likuma 6. pants nosaka, ka pašvaldība  organizē savu funkciju 

izpildei nepieciešamās ģeotelpiskās informācijas iegūšanu un uzturēšanu, nosaka šo funkciju 

finansēšanas un izmantošanas kārtību un nodrošina sadarbību ar citām iestādēm ģeotelpiskās 

informācijas aprites jomā, savukārt 13. panta 6. daļa nosaka, ka pašvaldības dome nosaka augstas 

detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšanas un pieņemšanas kārtību, bet 7. daļa paredz, 

ka pašvaldībai ir tiesības deleģēt šā panta sestajā daļā minēto uzdevumu, slēdzot deleģējuma 

līgumu Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā. Projekts paredz, ka pašvaldība ir 

tiesīga deleģēt privātpersonai, kas veiks topogrāfiskās un ģeodēziskās informācijas 

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

nepieciešamo ģeotelpiskos datus. Turpat likuma 26. panta 71 daļā ir noteikts, ka pašvaldība savos 

saistošajos noteikumos nosaka maksu par tās turējumā esošās ģeotelpiskās informācijas 

izmantošanu, ģeotelpiskās informācijas pakalpojumiem un maksas piemērošanas kārtību. 

Projekta pielikumā ir pievienots attiecīgs pakalpojumu cenrādis.  

Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa noteikumu Nr. 281 "Augstas detalizācijas 

topogrāfiskas informācijas un tās centralizētās datu bāzes noteikumi" (turpmāk - Noteikumi Nr. 

281), 22.punktā ir noteikts, ka vietējās pašvaldības datubāzes turētājs pēc mērnieka vai 

komersanta pieprasījuma izsniedz tā rīcībā esošo topogrāfisko informāciju topogrāfiskās 

uzmērīšanas vajadzībām par mērnieka vai komersanta pieprasīto teritoriju. Noteikumu Nr.281 

66.punkts nosaka, ka mērnieks pēc vietējās pašvaldības datubāzes turētāja pieprasījuma izsniedz 

tam šo noteikumu 64.1., 64.2. un 64.3.apakšpunktā minēto informāciju. Turpat 69. punkts 

nosaka, ka vietējā pašvaldība saistošajos noteikumos nosaka tos inženierkomunikāciju turētājus, 

ar kuriem obligāti nepieciešams saskaņot visus topogrāfiskos plānus, kas izstrādāti attiecīgās 

pašvaldības teritorijā. Projekta 12.punktā ir noteikti inženierkomunikāciju turētāji - SIA 

“Ziemeļkurzeme” un SIA “Kolkas ūdens”, ar kuriem ir jāsaskaņo topogrāfiskie plāni. Tā kā 

Noteikumu Nr.281 81. punkts nosaka, ka topogrāfiskā plāna derīguma termiņš ir viens gads, 

skaitot no tā reģistrācijas datuma vietējās pašvaldības datu bāzē, ja vietējā pašvaldība nav 

noteikusi garāku termiņu, tad Projektā ir iekļauta kārtība, kādā pašvaldība izvērtē topogrāfiskā 

plāna derīgumu un, ja nav notikušas izmaiņas apvidū, pagarina tā termiņu, nosakot to līdz diviem 

gadiem. Projektā ir iekļauts arī deleģējums datubāzes turētājam par pakalpojumiem saņemt 

samaksu saskaņā ar Projekta pielikumā pievienoto pakalpojumu cenrādi par informācijas 

izsniegšanu, pieņemšanu, pārbaudi, ievadīšanu datu planšetēs un reģistrēšanu. 



 

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu 

 

Neietekmē. 

 

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 

teritorijā 

Šie saistošie noteikumi attiecas uz visām juridiskām un fiziskām personām, kas Dundagas 

novada administratīvajā teritorijā veic: 

1. inženierkomunikāciju vai būvju (tai skaitā ceļu inženierbūvju) būvniecību (projektēšana un 

būvdarbi) un ekspluatāciju; 

2. ģeodēziskos, topogrāfiskos, kadastrālos uzmērīšanas un zemes ierīcības darbus. 

 

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām 

Saistošie noteikumi tiks izskatīti Dundagas novada pašvaldības domes sēdē, nosūtīti Vides 

aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai, publicēti Dundagas novada pašvaldības tīmekļa 

vietnē www.dundaga.lv, kā arī Dundagas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā 

“Dundadznieks”. 

 

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām 

 

Nav notikušas. 

 

 

Dundagas novada domes priekšsēdētājs                                                                               A.Felts 

 

http://www.dundaga.lv/

