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Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību
Bauskas novadā
(Ar 28.02.2019. precizējumu - prot.Nr.2, 2.p.)
Izdoti saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas
likuma 13.panta sesto daļu, 26.panta 7¹ daļu,
Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa noteikumu
Nr.281 ,,Augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas un tās centrālās datu bāzes
noteikumi” 69. un 79.punktu
I.

Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldībā (turpmāk –
pašvaldība) notiek augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (turpmāk –
topogrāfiskā informācija) izsniegšana, pieņemšana, pārbaude un uzkrāšana.
2. Saistošo noteikumu mērķis ir nodrošināt visa veida topogrāfiskās informācijas elementu
(ar mēroga noteiktību 1:500) ievietošanu Bauskas novada vienotajā augstas detalizācijas
topogrāfiskās informācijas (turpmāk – ADTI) datu bāzē un noteikt prasības šīs datu bāzes
uzturēšanai un aktualizēšanai.
3. Saistošie noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, kas Bauskas
novada administratīvajā teritorijā veic topogrāfiskos, ģeodēziskos un kadastrālās
uzmērīšanas darbus, ēku un inženierbūvju projektēšanu, būvniecību un ekspluatāciju,
detālplānojumu un zemes ierīcības projektu izstrādi.
4. Bauskas novada administratīvajā teritorijā topogrāfiskās informācijas pieņemšanu,
pārbaudi, reģistrāciju, sagatavošanu un izsniegšanu veic Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Bauskas novada administrācija” Nekustamo īpašumu nodaļa.
5. Pašvaldība reģistrēšanai ADTI datu bāzē pieņem tikai mērniecībā sertificētu personu
topogrāfiskos vai ģeodēziskos uzmērījumus (tai skaitā izpildmērījumus un izpildshēmas,
un būvasu nospraušanas aktus), kas veikti mērogā 1:500 (dgn vai dwg formātā), LKS 92
koordinātu sistēmā un Eiropas Vertikālās atskaites sistēmas Latvijas normālo augstumu
sistēmā epohā 2000,5 (LAS 2000,5). Izpildshēmās punktiem jābūt piesaistītiem pie vismaz
3 viennozīmīgi identificējamiem koordinētiem punktiem, kas uzrādīti digitālajā topogrāfijā
vai kadastra kartē.
6. Maksa par saistošajos noteikumos 4.punktā minētajiem pakalpojumiem noteikta ar
Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra lēmumu „Par Bauskas novada pašvaldības
iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu”. Rēķins tiek sagatavots un nosūtīts
elektroniski. Samaksa veicama 5 darba dienu laikā no rēķina saņemšanas.

7. Pirms topogrāfiskās informācijas iesniegšanas pārbaudei un reģistrācijai ADTI datu bāzē,
iepriekš to saskaņo ar šādiem inženierkomunikāciju turētājiem:
7.1.VAS ,,Latvijas Valsts ceļi” – valsts ceļu uzturētāju;
7.2. AS ,,GASO” – gāzes apgādes tīklu uzturētāju;
7.3. AS „Sadales tīkls” – elektrības kabeļu un līniju uzturētāju;
7.4. SIA ,,Lattelecom” – elektronisko sakaru tīklu uzturētāju;
7.5. VSIA ,,Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”;
7.6. VAS ,,Latvijas valsts radio un televīzijas centrs”;
7.7. SIA ,,Bauskas siltums” – siltumtīklu uzturētāju;
7.8. SIA ,,Bauskas ūdens” – ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu uzturētāju;
7.9. SIA ,,Īslīces ūdens” – ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu uzturētāju Īslīces pagasta
teritorijā;
7.10. pašvaldības apgaismojuma saimniecības uzturētāju;
7.11. Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Saimniecisko nodaļu – pašvaldības ceļu uzturētāju;
7.12. Bauskas novada pagastu pārvaldes – komunikāciju uzturētāji pagastos;
7.13. ar citām, saistošajos noteikumos neminētām, iestādēm, inženierkomunikāciju un
inženierbūvju turētājiem, ja tos skar saistošo noteikumu 3.punktā minēto darbību
veikšana.
8. Izgatavojot topogrāfisko plānu, tajā jāattēlo dabā esošie valsts un vietējās nozīmes
ģeodēziskā tīkla punkti.
9. Persona, kas saņēmusi būvatļauju (rakšanas atļauju), pēc būvdarbu pabeigšanas un pirms
vaļējas tranšejas (būvbedres) aizbēršanas organizē objekta topogrāfisko/ģeodēzisko
uzmērīšanu. Būvdarbu pasūtītājam jānodrošina ēkas vai inženierbūves faktiskā
novietojuma izpildmērījuma iesniegšanu reģistrēšanai ADTI datu bāzē.
10. Ja, veicot būvdarbus vai rakšanas darbus, tiek atrastas topogrāfiskajos plānos neuzrādītas
vai plānam neatbilstoši izvietotas inženierkomunikācijas, tad to novietne dabā jāfiksē, tās
jāuzmēra un izpildmērījums jāiesniedz reģistrēšanai ADTI datu bāzē.
Inženierkomunikāciju ģeodēzisko uzmērīšanu organizē un nodrošina par būvdarbu
veikšanu atbildīgā persona.
11. Ja būvdarbu laikā inženierkomunikācijas tiek demontētas vai arī tiek konstatēta plānos
uzrādītu inženierkomunikāciju neesamība dabā, būvdarbu veicējam ir jānodrošina jaunās
situācijas atspoguļošana izpildmērījumā, kas jāiesniedz pašvaldībai reģistrēšanai ADTI
datu bāzē.
12. Ēkas vai inženierbūves pieņemšana ekspluatācijā tiek veikta, ja ir saņemts pašvaldības
apliecinājums par objekta izpildmērījuma reģistrēšanu ADTI datu bāzē.
13. Reģistrēšanai ADTI datu bāzē ir iesniedzamas detālplānojumu un zemes ierīcības projektu
grafiskās daļas, lai noteiktu esošo un projektēto aizsargjoslu atbilstību reālajai situācijai un
pašvaldības plānotajām aizsargjoslu novietnēm.
14. Ģeodēziskā un topogrāfiskā izpēte nav nepieciešama, bet ir derīga izdruka no ADTI datu
bāzes, kuru izsniegusi pašvaldība:
14.1. avārijas darbu gadījumā;
14.2. uzstādot pagaidu būves;
14.3. darbu veikšanai, kuriem nav vajadzīgs būvprojekts;
14.4. ēku atjaunošanas darbiem, ja nav paredzēts teritorijas labiekārtojums un
inženierkomunikāciju
pieslēgums
un
būvniecība
neskar
esošās
inženierkomunikācijas;
14.5. ēku rekonstrukcijas darbiem, ja neizmainās to ārējā projekcija plaknē;
14.6. reklāmas objektu uzstādīšanai (līdz 0,3 m dziļumā).
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II.

Pasūtījumu aprites kārtība

15. Lai saņemtu nepieciešamo informāciju no ADTI datu bāzes, informācijas pieprasītājs
pašvaldībai iesniedz rakstisku vai elektronisku iesniegumu, kam pievieno failu *dgn. vai
*dwg. formātā ar iezīmētām uzmērāmās teritorijas robežām, nosūtot uz e-pasta adresi:
topo@bauska.lv.
16. Pašvaldība pieprasīto informāciju sniedz piecu darba dienu laikā no pieprasījuma
saņemšanas dienas.
17. Lai nodrošinātu uzmērīšanas rezultātā iegūtās informācijas ievadīšanu ADTI datu bāzē,
mērniecības darbu izpildītāji pašvaldībai iesniedz rakstisku vai elektronisku iesniegumu un
tam pievienoto failu *dgn. vai *dwg. formātā, nosūtot uz e-pasta adresi: topo@bauska.lv
18. Pašvaldība pārbauda iesniegto topogrāfisko informāciju un, ja tā atbilst reālai situācijai
dabā un normatīvo aktu prasībām, desmit darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas un
rēķina samaksas reģistrē to ADTI datu bāzē.
19. Ja izvērtēšanas rezultātā ir konstatētas neatbilstības, mērniecības darbu izpildītāju
pienākums ir tās novērst un izlaboto topogrāfisko plānu ar tā digitālo versiju iesniegt
pašvaldībā atkārtoti. Pēc precizēšanas atkārtoti iesūtīto topogrāfisko informāciju
pašvaldība izskata trīs darba dienu laikā. Nepieciešamības gadījumā pašvaldībai ir tiesības
papildus pieprasīt mērniecības datus elektroniskā formā.
20. Atzīt par spēku zaudējušiem Bauskas novada domes 2010.gada 28.oktobra saistošos
noteikumus Nr.28 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību
Bauskas novadā”.
Domes priekšsēdētājs

A.Jātnieks
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