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Saistošie noteikumi Nr.18/2011

„Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību 
Strenču novadā”

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Strenču novada administratīvajā teritorijā notiek 
augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (turpmāk – topogrāfiskā informācija) 
pārbaude,  uzkrāšana,  uzturēšana  un  izsniegšana.  Šie  noteikumi  attiecas  arī  uz 
detālplānojumu  un  zemes  ierīcības  projektu  grafiskajām  daļām,  kas  satur  augstas 
detalizācijas topogrāfisko informāciju.

2. Šie noteikumi saistoši visiem mērniecības darbu izpildītājiem – sertificētām un licencētām 
personām, kas izpilda topogrāfiskās uzmērīšanas darbus Strenču novada teritorijā, kā arī  
Strenču novadā esošo inženierkomunikāciju turētājiem (pārvaldītājiem, ekspluatētājiem), 
kā  arī  visām  juridiskajām  un  fiziskajām  personām,  kas  Strenču  novadā  veic  dažādu 
objektu,  t.sk.  ēku,  inženierkomunikāciju  un  transporta  būvju  plānošanu,  projektēšanu, 
celtniecību vai ekspluatāciju. 

3. Lai  saņemtu  nepieciešamo  informāciju  topogrāfiskajai  uzmērīšanai,  Persona  iesniedz 
Strenču  novada  pašvaldībai  adresētu  iesniegumu  (iesnieguma  veidlapas  paraugs  – 
1.pielikumā), kam pievieno plānu ar iezīmētām uzmērāmās teritorijas robežām, Strenču 
novada pašvaldības Administrācijas kancelejā Valkas ielā 16, Strenčos, Strenču novadā, 
LV-4730.  Pasūtījumu  var  iesniegt  arī  elektroniski,  nosūtot  to  pa  e-pastu  uz  adresi: 
dome@strencunovads.lv. 

4. Strenču novada administratīvajā  teritorijā  mēroga  1:500 topogrāfiskās  informācijas 
pieņemšanu, pārbaudi, uzkrāšanu un uzturēšanu, kā arī mērniecībai nepieciešamo datu 
izsniegšanu realizē un koordinē Strenču novada pašvaldības izvēlēta juridiska persona, 
kurai  ir  tiesības  par  pakalpojumiem saņemt  samaksu  šajos  saistošajos  noteikumos 
noteiktajos apmēros.

5.  Strenču novada pašvaldības deleģētai juridiskai personai ir tiesības par sniegtajiem 
pakalpojumiem saņemt samaksu, kas noteikta šo saistošo noteikumu 2.pielikumā.
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6. Strenču novada pašvaldība, ievadīšanai novada vienotajā digitālajā kartē pieņem tikai 
mērniecībā  licencētu  vai  sertificētu  personu  topogrāfiskos  vai  ģeodēziskos 
uzmērījumus (tai  skaitā  izpilduzmērījumus un izpildhēmas un būvasu nospraušanas 
aktus), kas veikti digitālā formā (*dgn, *dwg vai *dxf formātā), LKS 92 koordinātu un 
Baltijas augstumu sistēmās. 

7. Informāciju,  kas  nepieciešama  mērniecības  darbu  veikšanai  par  samaksu  sniedz 
pašvaldības  izvēlētā  juridiskā  persona,  pēc  rakstiska  (elektroniska)  pieprasījuma 
saņemšanas divu darba dienu laikā.

8. Uzmērītā topogrāfiskā informācija un ģeodēziskie uzmērījumi iesniedzami pārbaudei 
pašvaldības  deleģētai  juridiskajai  personai,  kas  to  saskaņo divu darba  dienu laikā. 
Saskaņojums tiek veikts tikai tad, ja iesniegtie uzmērījumi atbilst reālai situācijai un 
valstī noteiktajiem standartiem. 

9. Strenču  novada  pašvaldības  institūcijas,  tai  skaitā  būvvalde  atzīst  par  atbilstošu 
(lietošanai derīgu) tikai šādā veidā saskaņotu topogrāfisko informāciju.

10. Ja,  veicot  būvdarbus,  tiek  atrastas  topogrāfiskajos  plānos  neuzrādītas  vai  plānam 
neatbilstoši  izvietotas  inženierkomunikācijas,  tad  jāfiksē  to  novietne  dabā  un  tās 
jāuzmēra  un  jāparāda  izpildtopogrāfijā  vai  izpildshēmā.  No  jauna  izbūvētie 
inženiertīkli jāuzmēra pirms tranšejas (būvbedres) aizbēršanas.

11. Strīdus gadījumā tiek pieaicināta cita mērniecībā licencēta vai sertificēta persona, lai 
veiktu pārbaudi. Kļūdas gadījumā darbus apmaksā puse, kas kļūdu pieļāvusi.

12. Noteikumu  ievērošanas  un  uzraudzības  kontroli  veic  Strenču  novada  pašvaldības 
būvvaldes atbildīgās personas.

13. Atzīt  par  spēku  zaudējušiem 2010.gada  16.jūnija  Strenču  novada  domes  saistošos 
noteikumus Nr.21/2010 (protokols Nr.9, 6.§.),”Par augstas detalizācijas topogrāfiskās 
informācijas aprites kārtību Strenču novadā”.

14. Saistošie  noteikumi  publicējami  un  stājas  spēkā  likuma  „Par  pašvaldībām”  45.pantā 
noteiktajā kārtībā. 

Domes priekšsēdētājs        J. Pētersons
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1.pielikums  
Strenču  novada domes  21.12.2011. 

saistošajiem noteikumiem Nr.18/2011

Strenču novada pašvaldībai 
Valkas iela 16, Strenči,

Strenču  nov., LV-4730 
Tālrunis 64715610, fakss 64715619

e-pasts dome@strencunovads.lv 

_____________________________________________________________________
/licencētās personas pilns nosaukums/sertificētas personas vārds, uzvārds/

_____________________________________________________________________
/juridiskās personas reģistrācijas Nr., bankas kods, norēķinu konta Nr./

_____________________________________________________________________
/adrese, telefons, e-pasts/

IESNIEGUMS
datu saņemšanai topogrāfiskās uzmērīšanas darbu veikšanai,

izgatavoto topogrāfisko plānu izvērtēšanai un iekļaušanai
topogrāfiskās informācijas datu bāzē

Lūdzu izsniegt objekta ___________________________________________ 
/objekta adrese, kadastra Nr. platība/ 

datus: _______________________________________________________________ 
/ģeodēziskie dati/topogrāfiskie dati/sarkanās līnijas/ 

Lūdzu datus izsniegt formātā: ______________________________________ 
/uz elektroniskā datu nesēja vai nosūtīt uz e-pastu/ 

Rēķinu apmaksai par saņemto pakalpojumu vēlos 
saņemt: ______________________________________________________________ 

/e-pastā, pa faksu, Strenču  novada pašvaldībā/ 

Pasūtītājs ___________________ ____________________ _______________ 
/paraksts/          /paraksta atšifrējums/  /datums/
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2.pielikums  
Strenču  novada domes  21.12.2011. 

saistošajiem noteikumiem Nr.18/2011

SIA ”Mērniecības Datu Centrs”  pakalpojumu izcenojumi par augstas detalizācijas 
topogrāfiskās informācijas reģistrēšanu, pārbaudi un uzturēšanu.

N.p.k. Pakalpojums Izcenojumi 
bez  PVN

1. Par topogrāfiskās informācijas (tai skaitā ielu sarkano līniju) 
pārbaudi, reģistrēšanu datubāzē, sagatavošanu, izsniegšanu. 
Objektos, kuros ir 2 (divas) vai mazāk apakšzemes 
komunikācijas, tāmei tiek piemērots koeficients k=0,8. 
objekta platība līdz 0.3 ha (ieskaitot), viens objekts; Ls   11,00
objekta platība virs 0.3 ha līdz 0.5 ha (ieskaitot), viens objekts; Ls   13,00
objekta platība virs 0.5 ha līdz 1.0 ha (ieskaitot), viens objekts; Ls   17,00
objekta platība virs 1.0 ha, papildus par katru nākamo ha, bet ne 
vairāk kā 95,00 latu*** kopā par vienu objektu. Ls    4,00

2. Par izpilddokumentācijas (izpildshēmu) pieņemšanu, pārbaudi, 
ievadīšanu datu planšetēs ievadīšanu datubāzē, reģistrēšanu un 
nosūtīšanu pašvaldībai:
inženiertīklu pieslēgums no 0 līdz 30 m, viens objekts; Ls    4,00
trases garums no 30 līdz 300 m, viens objekts; Ls    7,00
trases garums virs 300 m, papildus par katriem nākamajiem 100 
m, bet ne vairāk kā 95,00 latu*** kopā par vienu objektu. Ls    2,00

3. Par galveno būvasu ienešanu datu bāzē:
viens objekts. Ls    5,00

4. Par vienas būves novietnes pārbaudes ienešanu datu bāzē
viens objekts. Ls    8,00

5. Par viena detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta grafiskās 
daļas reģistrēšanu, ievadīšanu datubāzē un nosūtīšanu 
pašvaldībai:
viens objekts (plānojums vai projekts). Ls    8,50

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):
pie objekta platības līdz 1.0 ha (ieskaitot), viens objekts; Ls   21,00
pie objekta platības virs 1.0 ha, papildus par katru nākamo ha. Ls    4,50

7. Par informācijas izsniegšanu (datu planšetu, ielu sarkano līniju 
u.c.) zemes vienības robežplānu vai citu mērniecības darbu 
veikšanai, kas nav minēti iepriekš minētajos punktos, vienā 
zemes vienībā:
viena zemes vienība. Ls    2,00

8. Par vienreizēju topogrāfiskās informācijas sagatavošanu un 
izsniegšanu digitālā formātā:
objekta platība līdz 25 ha (ieskaitot), viens objekts; Ls    2,00
objekta platība virs 25 ha, papildus par katru nākamo ha. Ls    0,05

Pakalpojumu izmaksās nav ietverts pievienotās vērtības nodoklis (PVN).
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