
Grozījumi: 
16.06.2016. lēmums Nr.168 

(protokols Nr.16, 2.§) 
 

 
JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA 

JĒKABPILS PILSĒTAS DOME 
Reģistrācijas Nr.90000024205 

Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV – 5201 
Tālrunis 65236777, fakss 65207304, elektroniskais pasts vpa@jekabpils.lv 

Jēkabpilī 
 

APSTIPRINĀTS 
ar Jēkabpils pilsētas domes 

25.10.2012. lēmumu Nr.408 
(protokols Nr.24, 20.§) 

 
25.10.2012.                                  Saistošie noteikumi Nr.29 
 

Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtība Jēkabpils pilsētā 
 

Izdoti saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 13.panta 

sesto daļu, Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa noteikumu 

Nr.281 ”Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un 

tās centrālās datubāzes noteikumi” 69. un 79.punktu 

 
1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā 

notiek augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšana, pieņemšana un reģistrēšana 
datubāzē. 

2. Noteikumi ir obligāti visām juridiskām un fiziskām personām, kas Jēkabpils pilsētas 
administratīvajā teritorijā veic topogrāfiskos un ģeodēziskos darbus, kā arī veic ēku un būvju 
projektēšanu, būvniecību un ekspluatāciju (16.06.2016.red.). 

3. Pilsētas administratīvajā teritorijā topogrāfiskās informācijas pieņemšanu, pārbaudi 
un mērniecībai nepieciešamo datu izsniegšanu realizē un koordinē Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
izvēlēta persona, ar kuru noslēgts attiecīgs līgums (turpmāk tekstā - Datubāzes turētājs). 

4. Izveidotā datubāze pieder Jēkabpils pilsētas pašvaldībai. 
5. Topogrāfisko plānu vai izpildmērījuma plānu mērogā 1:500 iesniedz Datubāzes 

turētājam pārbaudei un reģistrēšanai datubāzē digitālā vektordatu formā "Bentley Systems" 
datorizētās projektēšanas (DGN) datņu formātā vai "Autodesk" datorizētās projektēšanas (DWG) 
datņu formātā (16.06.2016.red.).  

6. Datubāzes turētājs pārbauda iesniegto topogrāfisko informāciju, izvērtē tās atbilstību 
normatīvo aktu prasībām un datubāzē esošai informācijai, pārliecinās, vai ir nepieciešamie 
saskaņojumi ar uzmērāmajā teritorijā esošo inženierkomunikāciju dienestiem. 

7. Topogrāfiskos plānus, kas izstrādāti attiecīgās pašvaldības teritorijā, nepieciešams 
saskaņot ar šādiem inženierkomunikāciju turētājiem:  

7.1. SIA „Jēkabpils ūdens”, 
7.2. SIA „Lattelecom”, 
7.3. SIA „Aiviekstes energobūvnieks”, 
7.4. AS „Sadales tīkls”, 
7.5. AS „Latvijas gāze”, 
7.6. SIA „Jēkabpils siltums”, 
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7.7. ja topogrāfisko plānu izstrādā Latvijas dzelzceļa teritorijā, tad saskaņot 
nepieciešams arī ar Valsts AS „Latvijas dzelzceļš”. 

8. Nepilnību gadījumā Datubāzes turētājs iesniegto topogrāfisko informāciju ar 
iebildēm atgriež iesniedzējam nepilnību novēršanai. Iesniedzēja pienākums ir tās novērst un 
izlaboto topogrāfisko plānu ar tā digitālo versiju un topogrāfisko plānu ar pārbaudes veicēja 
atzīmēm iesniegt atkārtotai pārbaudei un reģistrēšanai datubāzē. 

9. Datubāzes turētājs informācijas pārbaudi un reģistrāciju datubāzē veic ne vēlāk kā 
10 darba dienu laikā no topogrāfiskās informācijas saņemšanas dienas. Gadījumā, ja iesniegtajā 
topogrāfiskajā informācijā tiek konstatētas nepilnības, iesniegtā topogrāfiskā informācija tiek 
reģistrēta datubāzē ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā no atkārtotās topogrāfiskās informācijas 
iesniegšanas dienas, kurā nav konstatēti trūkumi. 

10. Jēkabpils pilsētas pašvaldības Būvvalde būvprojektu akceptē pēc topogrāfisko datu 
saskaņošanas ar Datubāzes turētāju un topogrāfiskās informācijas ievadīšanas datubāzē.  

10.1 Objektus, kuriem būvprojekta izstrādes termiņš pārsniedz vienu gadu, topogrāfiskā 
plāna derīguma termiņš ir divi gadi (16.06.2016.red.). 

11. Datubāzes turētājs nodrošina Jēkabpils pilsētas augstas detalizācijas topogrāfiskās 
informācijas datubāzes sadarbspēju ar Valsts zemes dienesta centrālo datubāzi un citām valsts un 
pašvaldības iestādēm. 

12. Svītrots (16.06.2016.red.).  

13. Datubāzes datu rezerves kopēšanu un glabāšanu nodrošina Datubāzes turētājs. 
14. Ja starp Datubāzes turētāju un iesniedzēju rodas strīds, tad veikto darbu pārbaudei 

un strīda atrisināšanai tiek pieaicināta cita, mērniecībā sertificēta vai licencēta persona. Kļūdas 
gadījumā darbus apmaksā vainīgā puse. 

15. Ja starp Datubāzes turētāju un jebkuru citu personu rodas strīds, to risina pārrunu 
ceļā piesaistot Jēkabpils pilsētas pašvaldības pārstāvi. 

16. Maksa par Datubāzes turētāja sniegtajiem pakalpojumiem tiek apstiprināta ar 
atsevišķu Jēkabpils pilsētas domes lēmumu. 

17. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē 2008.gada 11.decembra Jēkabpils 
pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.23 „Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību 
Jēkabpils pilsētas pašvaldībā”.   
 
 
Domes priekšsēdētājs        (personiskais paraksts)        L.Salcevičs 
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Jēkabpils pilsētas domes 25.10.2012. saistošo noteikumu Nr.29 “Augstas detalizācijas 
topogrāfiskās informācijas aprites kārtība Jēkabpils pilsētā” 

paskaidrojuma raksts 
 

Izstrādāts saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.
1 
pantu 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

Ģeotelpiskās informācijas likuma 13.panta sestā daļa nosaka, ka 
„Vietējā pašvaldība, lai nodrošinātu savu funkciju un uzdevumu 
izpildi, par savu administratīvo teritoriju izveido un uztur 
augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzi 
atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai augstas detalizācijas 
topogrāfiskās informācijas specifikācijai, veic iesniegtās 
informācijas pārbaudi un nodrošina datubāzes sadarbspēju ar 
centrālo datubāzi Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. 
Pašvaldības dome nosaka augstas detalizācijas topogrāfiskās 
informācijas iesniegšanas un pieņemšanas kārtību.” 

2. Īss projekta satura izklāsts  Saistošo noteikumu mērķis – noteikt augstas detalizācijas 
topogrāfiskās informācijas aprites kārtību, tajā skaitā vispārējos 
noteikumus, prasības topogrāfisko datu iesniegšanas un 
aktualizēšanas kārtību, datubāzes datu avotus un datu 
izmantošanu Jēkabpils pilsētā. 

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Saistošie noteikumi nerada izmaiņas pašvaldības budžetā. 

4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Saistošie noteikumi attiecas uz visām juridiskām un fiziskām 
personām, kas Jēkabpils pilsētā veic topogrāfiskos un 
ģeodēziskos darbus, izstrādā detālplānojumus, zemes ierīcības 
projektus, kā arī veic ēku un būvju projektēšanu, būvniecību un 
ekspluatāciju. 

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām 

Juridiskām un fiziskām personām, kas Jēkabpils pilsētā veic 
topogrāfiskos un ģeodēziskos darbus, izstrādā detālplānojumus, 
zemes ierīcības projektus, kā arī veic ēku un būvju 
projektēšanu, būvniecību un ekspluatāciju ir jāvēršas pie 
Datubāzes uzturētāja, ar kuru noslēgts līgums par datubāzes 
uzturēšanu. 

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām 

Nav veiktas.  

 
 

Domes priekšsēdētājs        (personiskais paraksts)        L.Salcevičs 
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JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA 

JĒKABPILS PILSĒTAS DOME 
Reģistrācijas Nr.90000024205 

Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV – 5201 
Tālrunis 65236777, fakss 65207304, elektroniskais pasts vpa@jekabpils.lv 

LĒMUMS 
Jēkabpilī 

 
25.10.2012. (protokols Nr.24, 20.§)  Nr.408 
 
 
Par saistošo noteikumu apstiprināšanu 
 

Jēkabpils pilsētas dome 2012.gada 30.augustā pieņēma lēmumu Nr.314 „Par saistošo 
noteikumu apstiprināšanu”. Ar minēto domes lēmumu tika apstiprināti saistošie noteikumi Nr.18 
“Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtība Jēkabpils pilsētā” un nosūtīti 
atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk – VARAM). 

2012.gada 8.oktobrī Jēkabpils pilsētas pašvaldība saņēma VARAM atzinumu Nr.17-
le/13440 „Par saistošajiem noteikumiem” ar sekojošiem iebildumiem: Jāprecizē termina 
„topogrāfija” lietojums un precizējama punktu numerācija. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu, 21.panta pirmās daļas 
16.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu, Ģeotelpiskās informācijas likuma 13.panta sesto 
daļu, ņemot vērā Attīstības un tautsaimniecības komitejas 24.05.2012. lēmumu (protokols Nr.10, 
8.§), Finanšu komitejas 31.05.2012. lēmumu (protokols Nr.12, 2.§), 

 
Jēkabpils pilsētas dome nolēma: 

 
1. Apstiprināt Jēkabpils pilsētas domes saistošos noteikumus Nr.29 “Augstas 

detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtība Jēkabpils pilsētā” un paskaidrojuma 
rakstu (pielikumā). 

2. Nosūtīt saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to 
parakstīšanas (rakstveidā un elektroniskā veidā) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai.  

3. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nav izteikti 
iebildumi par saistošo noteikumu projekta tiesiskumu vai pašvaldībai likumā noteiktajā termiņā 
atzinums nav nosūtīts, saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu publicēt laikrakstā 
“Latvijas Vēstnesis”, kā arī izlikt redzamā vietā pašvaldības ēkā. 

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to pilna teksta publicēšanas 
laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. 

5. Publicēt saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā pašvaldības mājas lapā internetā. 
6. Atcelt 2012.gada 30.augusta Jēkabpils pilsētas domes lēmuma Nr.314 pirmo punktu.  
7. Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības Vienas pieturas 

aģentūrai. 
 
Pielikumā: 1. Jēkabpils pilsētas pašvaldības 25.10.2012. saistošie noteikumi Nr.29 “Augstas 

detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtība Jēkabpils pilsētā” uz 2 lp. 
2. Jēkabpils pilsētas pašvaldības 25.10.2012. saistošo noteikumu Nr.29 “Augstas 

detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtība Jēkabpils pilsētā”  
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paskaidrojuma raksts uz 1 lp. 
 
 

Sēdes vadītājs 
Domes priekšsēdētājs        (personiskais paraksts)        L.Salcevičs 
 
Krastiņa 65207433 
Gluha 65207310 
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JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA 

JĒKABPILS PILSĒTAS DOME 
Reģistrācijas Nr.90000024205 

Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV – 5201 
Tālrunis 65236777, fakss 65207304, elektroniskais pasts vpa@jekabpils.lv 

LĒMUMS 
Jēkabpilī 

 
16.06.2016. (protokols Nr.16, 2.§)  Nr.168 
 
Par grozījumiem Jēkabpils pilsētas domes 25.10.2012. saistošajos noteikumos Nr.29 “Augstas 
detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtība Jēkabpils pilsētā” 
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu, 41.panta 
pirmās daļas 1.punktu, 45.panta otro, trešo, piekto, sesto un septīto daļu, ņemot vērā Attīstības un 
tautsaimniecības komitejas sēdes lēmumu (protokols Nr.11, 6.§),  
 

Jēkabpils pilsētas dome nolemj: 
 

1. Apstiprināt Jēkabpils pilsētas domes 16.06.2016. saistošos noteikumus Nr.20 
„Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 25.10.2012. saistošajos noteikumos Nr.29 “Augstas 
detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtība Jēkabpils pilsētā” un paskaidrojuma 
rakstu (pielikumā).  

2. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma raksts triju darba dienu laikā pēc saistošo 
noteikumu parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai atzinuma sniegšanai. 

3. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nav izteikti 
iebildumi par saistošo noteikumu projekta tiesiskumu vai pašvaldībai likumā noteiktajā 
termiņā atzinums nav nosūtīts, saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu publicēt oficiālajā 
izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.   

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to pilna teksta publicēšanas 
oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. 

5. Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
mājaslapā internetā.  

6. Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram. 
 

Pielikumā: Jēkabpils pilsētas domes 16.06.2016. saistošie noteikumi Nr.20 „Grozījumi Jēkabpils 
pilsētas domes 25.10.2012. saistošajos noteikumos Nr.29 “Augstas detalizācijas 
topogrāfiskās informācijas aprites kārtība Jēkabpils pilsētā” un paskaidrojuma raksts 
uz 2 lp. 
  

 
Sēdes vadītājs 
Domes priekšsēdētāja vietnieks 
sociālos jautājumos (personiskais paraksts) J.Raščevskis 
  
Eglīte 65207429 
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JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA 

JĒKABPILS PILSĒTAS DOME 
Reģistrācijas Nr.90000024205 

Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV – 5201 
Tālrunis 65236777, fakss 65207304, elektroniskais pasts vpa@jekabpils.lv 

LĒMUMA PROJEKTS 
Jēkabpilī 

 

APSTIPRINĀTS 
ar Jēkabpils pilsētas domes 

16.06.2016. lēmumu Nr.168 
(protokols Nr.16., 2.§) 

 

16.06.2016. Saistošie noteikumi Nr.20 
 

Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 25.10.2012. saistošajos noteikumos Nr.29 “Augstas 
detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtība Jēkabpils pilsētā” 

 
  Izdoti saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 13.panta sesto 

daļu, Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa noteikumu Nr.281 

“Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās 

datubāzes noteikumi “69. un 79.punktu   

 
 
Izdarīt Jēkabpils pilsētas domes 25.10.2012. saistošajos noteikumos Nr.29 “Augstas 

detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtība Jēkabpils pilsētā” (Latvijas Vēstnesis, 

2012, 179 nr.) šādus grozījumus:  
1. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:  
“2. Noteikumi ir obligāti visām juridiskām un fiziskām personām, kas Jēkabpils pilsētas 

administratīvajā teritorijā veic topogrāfiskos un ģeodēziskos darbus, kā arī veic ēku un būvju 
projektēšanu, būvniecību un ekspluatāciju”; 

2. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:  
    “5. Topogrāfisko plānu vai izpildmērījuma plānu mērogā 1:500 iesniedz Datubāzes 

turētājam pārbaudei un reģistrēšanai datubāzē digitālā vektordatu formā "Bentley Systems" 
datorizētās projektēšanas (DGN) datņu formātā vai "Autodesk" datorizētās projektēšanas (DWG) 
datņu formātā”. 

3. Svītrot 12.punktu; 
4. Papildināt noteikumus ar 101.punktu šādā redakcijā: 
“10.1 Objektus, kuriem būvprojekta izstrādes termiņš pārsniedz vienu gadu, topogrāfiskā 

plāna derīguma termiņš ir divi gadi.” 
  

 
Domes priekšsēdētāja vietnieks 
sociālos jautājumos (personiskais paraksts) J.Raščevskis 
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 APSTIPRINĀTS 
ar Jēkabpils pilsētas domes 

16.06.2016. lēmumu Nr.168 
(protokols Nr.16., 2.§) 

 

Jēkabpils pilsētas domes 25.10.2012. saistošo noteikumu Nr.29 “Augstas detalizācijas 
topogrāfiskās informācijas aprites kārtība Jēkabpils pilsētā” 

paskaidrojuma raksts 
 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

2015. gada 1. maijā stājās spēkā Ministru kabineta 2014. gada 
14. oktobra noteikumi Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, līdz ar to spēku 
zaudējuši Ministru kabineta 2012. gada 16. oktobra noteikumi 
Nr. 711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem”, kas paredzēja, ka VZD 
detālplānojuma grafiskajā daļā pārbauda attēloto zemes vienību 
un zemes vienību daļu kadastra apzīmējumu un robežu 
atbilstību aktuālajiem Kadastra datiem, un datu atbilstības 
gadījumā to saskaņoja, elektroniski parakstot, savukārt 
neatbilstību konstatēšanas gadījumā to neparakstīja un nosūtīja 
izstrādātājam. 
Atbilstoši grozījumiem Zemes ierīcības likumā, kas stājās spēkā 
2016. gada 1. janvārī, VZD no minētā datuma vairs nesniedz 
atzinumu par zemes ierīcības projekta grafisko daļu. 

2. Īss projekta satura izklāsts  Ar grozījumiem domes saistošajos noteikumos tiek precizēts 
iesniedzamais topogrāfisko plānu failu formāts iesniegšanai 
Datubāzes turētājam, kā arī dzēstas novecojušas normas (zemes 
ierīcības projekta, detālplānojuma skaņošana VZD). 
Lai uzsāktu būvprojektēšanu, viens no nepieciešamajiem 
dokumentiem – zemes gabala topogrāfiskais plāns mērogā M 
1:250 – 1:1000. Ja būvprojekta izstrādes termiņš pārsniedz 
vienu gadu, tad topogrāfiskais plāns jāaktualizē. Šī procesa 
izmaksu samazināšanai nosakāms topogrāfiskā plāna derīguma 
termiņš – divi gadi. 

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Saistošie noteikumi nerada izmaiņas pašvaldības budžetā. 

4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Saistošie noteikumi attiecas uz visām juridiskām un fiziskām 
personām, kas Jēkabpils pilsētā veic topogrāfiskos un 
ģeodēziskos darbus, kā arī veic ēku un būvju projektēšanu, 
būvniecību un ekspluatāciju. 

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām 

Juridiskām un fiziskām personām, kas Jēkabpils pilsētā veic 
topogrāfiskos un ģeodēziskos darbus, kā arī veic ēku un būvju 
projektēšanu, būvniecību un ekspluatāciju ir jāvēršas pie 
Datubāzes uzturētāja, ar kuru noslēgts līgums par datubāzes 
uzturēšanu. 

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām 

Nav veiktas.  

 
Domes priekšsēdētāja vietnieks 
sociālos jautājumos (personiskais paraksts) J.Raščevskis 
 


