
PAR AUGSTAS DETALIZĀCIJAS TOPOGRĀFISKĀS INFORMĀCIJAS IESNIEGŠANAS UN 

PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBU IKŠĶILES NOVADĀ 

Ikšķilē 

APSTIPRINĀTI 

ar Ikšķiles novada pašvaldības domes 

2012.gada 25.aprīļa lēmumu Nr.12 

 (prot. Nr. 5) 

Saistošie noteikumi Nr. 8/2012 

"Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšanas un pieņemšanas 

kārtību Ikšķiles novadā" 

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta 

 pirmās daļas 13.punktu, ceturto daļu, 

Ģeotelpiskās informācijas likuma 13.panta sesto daļu, 

26.panta trešo daļu, pārejas noteikumu 11.punktu 

I. Vispārīgie jautājumi 

  

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek uzturēta ģeodēzisko darbu izpildes rezultātā iegūtās 

augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (turpmāk – topogrāfiskā informācija) 

datubāze (turpmāk – datubāze) par Ikšķiles novada administratīvo teritoriju. Datubāzes 

uzturēšana ietver topogrāfiskās informācijas izsniegšanu, topogrāfiskā vai izpildmērījuma 

plāna pieņemšanu, pārbaudi un reģistrēšanu, kā arī topogrāfiskās informācijas specifikācijas 

aktualizēšanu un sadarbības ar centrālo datubāzi nodrošināšanu. 

2. Noteikumos lietotie termini (citi ģeotelpiska rakstura termini šajos noteikumos tiek lietoti 

atbilstoši Ģeotelpiskās informācijas likumā un uz tā pamata izdotajos Ministru kabineta 

noteikumos noteiktajai attiecīgo terminu nozīmei): 

2.1. datubāzes turētājs - Ikšķiles novada pašvaldība vai tās deleģēta persona; 

2.2. planšete – mēroga 1 : 1 000 karšu lapa, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai 

topogrāfisko karšu sistēmai; 

2.3. uzmērījuma objekts -  atsevišķā izpildmērījuma vai topogrāfiskajā plānā attēlotā 

topogrāfiskā informācija, kurai var būt elementu novietojuma pārrāvumi līdz 100 metru 

attālumam, un kas elektroniskā formātā ir noformēts vienā datnē, kur rakstlaukumos ievērota 

vienota lappušu numerācija, un kas ir noformēts kā viens pasūtījums (ir viens pasūtītājs un 

viens pasūtījuma nosaukums). 



1. Datubāzes uzturēšana, t.sk. informācijas pieņemšana un izsniegšana, tiek veikta elektroniskā 

vektordatu formā Bentley Systems datorizētās projektēšanas (dgn) datņu formātā 

normatīvajos aktos noteiktajā ģeodēziskajā koordinātu sistēmā, apkopojot reģistrēto 

topogrāfisko informāciju planšetēm atbilstošās datnēs. Izpildmērījumi tiek papildus apkopoti 

atsevišķās datnēs. 

2. Datubāzes uzturēšana tiek veikta atbilstoši mēroga 1:500 noteiktībai. Mazāka mēroga 

topogrāfiskie plāni tiek pieņemti zināšanai, izdarot uz tiem atzīmi „Plāns pieņemts zināšanai 

Ikšķiles novada pašvaldībā, (reģistrācijas datums), (datubāzes turētāja pārstāvja amats, 

vārds, uzvārds, paraksts)”. 

3. Topogrāfiskās informācijas izsniegšanas, topogrāfiskā vai izpildmērījuma plāna pārbaudes un 

reģistrēšanas termiņus nosaka datubāzes turētājs. 

4. Datubāzes turētājs topogrāfiskās informācijas izsniegšanu, topogrāfiskā vai izpildmērījuma 

plāna pārbaudi un reģistrēšanu datubāzē veic kā maksas pakalpojumu. Maksas apmēru 

nosaka Ikšķiles novada pašvaldības dome. 

5. Ja, atbilstoši normatīvo aktu par elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, 

glabāšanas un aprites kārtību prasībām, komersants ar Datubāzes turētāju ir noslēdzis 

vienošanos par topogrāfiskās informācijas pieprasīšanas un reģistrēšanas kārtību, kas 

paredz noteiktu norēķinu kārtību un elektroniskā pasta adresi, no kuras komersants nosūta 

pieprasījumus un topogrāfiskos vai izpildmērījumu plānus reģistrācijai datubāzē, tad 

topogrāfiskās informācijas pieprasījumu, iesniegumu par topogrāfiskās informācijas 

reģistrēšanu datubāzē un attiecīgo datni pārbaudes veikšanai var iesniegt bez droša 

elektroniskā paraksta, kā arī komersantam netiek piemērota šo noteikumu 11. un 15.punktu 

prasības par priekšapmaksas veikšanu. 

6. Ikšķiles novada pašvaldības institūcijas, tai skaitā būvvalde, atzīst par atbilstošu (lietošanai 

derīgu) tikai šajos noteikumos noteiktajā kārtībā reģistrētu topogrāfisko informāciju, kurā ir 

iekļauts reģistrācijas datubāzē apliecinājums, atbilstoši dokumentu noformēšanas prasībām, 

izņemot topogrāfisko informāciju, kas ir izsniegta no datubāzes un tiek izmantota: 

8.1. avārijas darbu gadījumā; 

8.2. ierīkojot pagaidu būves vai reklāmas objektus; 

8.3. izbūvējot komunikāciju pieslēgumus līdz maģistrālajiem tīkliem, ja izbūvējamā posma 

garums nepārsniedz 15 metrus. 

II. Topogrāfiskās informācijas izsniegšanas kārtība 

1. Pirms topogrāfiskā vai izpilduzmērījuma plāna sagatavošanas komersants pieprasa 

nepieciešamo topogrāfisko informāciju no datubāzes turētāja. 

2. Topogrāfiskās informācijas saņemšanai pieprasītājs datubāzes turētājam nosūta 

pieprasījumu, norādot: 

10.1. topogrāfiskās informācijas izmantošanas mērķi; 

10.2. teritorijā, par kuru tiek pieprasīta topogrāfiskā informācija, esošo zemes vienību 

kadastra apzīmējumi, kā arī nepieciešamības gadījumā precizējoša informācija par 

nepieciešamās topogrāfiskās informācijas apjomu; 



10.3. informācija par pasūtītāju, ja pasūtītājs ir Ikšķiles novada pašvaldība, tās dibināta 

iestāde un kapitālsabiedrība; 

10.3. elektroniskā pasta adrese, uz kuru jānosūta rēķins un topogrāfiskā informācija; 

10.4. pieprasītāja rekvizītus. 

1. Saņemot pieprasījumu, datubāzes turētājs sagatavo rēķinu, nosūta to uz pieprasījumā 

norādīto elektroniskā pasta adresi un pēc priekšapmaksas saņemšanas izsniedz datubāzē 

uzkrāto topogrāfisko informāciju planšetēm atbilstošās datnēs, kā arī informāciju par ielu vai 

ceļu sarkanajām līnijām, norādot vai sarkanās līnijas ir noteiktas tikai Ikšķiles novada 

teritorijas plānojumā (šī informācija ir jānorāda sagatavotā topogrāfiskā vai izpildmērījuma 

plāna piezīmēs). Priekšapmaksu nepiemēro, ja pieprasījumā norādītais topogrāfiskās 

informācijas izmantošanas mērķis ir topogrāfiskā vai izpildmērījuma plāna sagatavošana. Ja 6 

mēnešu laikā no informācijas izsniegšanas dienas datubāzē netiek reģistrēts pieprasījumā 

norādītā uzmērījuma objekta topogrāfiskais vai izpildmērījumu plāns, tad datubāzes turētājs 

par sniegtajiem pakalpojumiem sagatavo rēķinu un nosūta to uz pieprasījumā norādīto 

elektroniskā pasta adresi. 

2. Ja pieprasījumā norādītais topogrāfiskās informācijas izmantošanas mērķis ir topogrāfiskā vai 

izpildmērījuma plāna sagatavošana, tad datubāzes turētājs atsevišķi izsniedz datnes ar 

planšetēm, kurās apkopoti tikai izpildmērījumi. 

III. Topogrāfiskā vai izpildmērījuma plāna reģistrēšanas kārtība 

1. Pirms topogrāfiskā plāna iesniegšanas reģistrēšanai datubāzē, komersantam tas 

ir  jāsaskaņo vismaz ar šādu komunikāciju turētājiem: 

13.1. vidēja un zemsprieguma elektrotīkli (AS „Sadales tīkli”); 

13.2. gāzes vadi (AS „Latvijas gāze”); 

13.3. elektronisko sakaru līnijas ( SIA „Lattelecom”); 

13.4. meliorācijas sistēmas (VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”); 

13.5. vietējās komunikācijas Ikšķiles pilsētā (iekļaujot plānoto teritoriju) un Tīnūžu ciemā ( 

INPSIA „Ikšķiles māja”, Ikšķiles novada pašvaldības elektroapgaismes inženieris); 

13.6. citiem komunikāciju turētājiem, ja datubāzes turētājs to pieprasa, izsniedzot 

topogrāfisko informāciju. 

1. Topogrāfiskā vai izpildmērījuma plāna reģistrēšanai datubāzē komersants iesniedz datubāzes 

turētājam: 

14.1. datni ar uzmērījuma objekta topogrāfisko vai izpildmērījuma plānu; 

14.2. uzmērījuma objekta topogrāfiskā vai izpildmērījuma plāna papīra izdruku, ja šo 

noteikumu 9.1.punktā minēto datni plāna rakstlaukumā norādītās personas nav parakstījušas 

ar drošu elektronisko parakstu; 



14.3. Valsts zemes dienesta amatpersonas elektroniski parakstītu datni, kas satur saskaņotu 

datni ar uzmērījuma objekta topogrāfisko vai izpildmērījuma plānu; 

14.4.  iesniegumu, kurā norāda: 

14.4.1. iesniegtās topogrāfiskās informācijas veidu – topogrāfiskais plāns vai izpildmērījuma 

plāns; 

14.4.2. uzmērījuma objekta nosaukumu (adresi); 

14.4.3. uzmērījuma objekta platība hektāros vai garums metros; 

14.4.4. mērnieka vārdu, uzvārdu un sertifikāta numuru; 

14.4.5. šo noteikumu 14.1.punktā minētās datnes nosaukumu; 

14.4.6. šo noteikumu 14.3.punktā minētās datnes nosaukumu; 

14.4.7. papildus informācija par maksas atvieglojumu vai koeficientu piemērošanas 

pamatojumu; 

14.4.8. elektroniskā pasta adresi, uz kuru jānosūta rēķins un cita informācija; 

14.4.9. šo noteikumu 10.punktā minētā pieprasījuma datumu; 

14.4.10. komersanta rekvizītus. 

1. Datubāzes turētājs sagatavo rēķinu, nosūta to uz iesniegumā norādīto elektroniskā pasta 

adresi un pēc priekšapmaksas saņemšanas veic iesniegto datu atbilstības normatīvo aktu, 

t.sk. šo noteikumu, prasībām pārbaudi. 

2.  Ja neatbilstība netiek konstatēta, datubāzes turētājs aktualizē datubāzi un reģistrē iesniegto 

topogrāfisko vai izpildmērījuma plānu, norādot tajā šādu reģistrācijas datubāzē apliecinājumu: 

"Plāns reģistrēts Ikšķiles novada pašvaldības topogrāfiskās informācijas datubāzē ar Nr. 

(reģistrācijas numurs), (reģistrācijas datums), (datubāzes turētāja pārstāvja amats, vārds, 

uzvārds, paraksts)", kā arī nosūta informāciju uz iesniegumā minēto elektroniskā pasta 

adresi. Ja topogrāfiskā plāna detalizācija ir mazāka kā datubāzē reģistrētajai topogrāfiskajai 

informācijai, tad datubāzes turētājs var pieprasīt papildus informāciju no komersanta un veikt 

datubāzes aktualizāciju, saglabājot detalizētāko informāciju. 

3. Ja neatbilstība tiek konstatēta, datubāzes turētājs nereģistrē iesniegto topogrāfisko 

informāciju un uz iesniegumā minēto elektroniskā pasta adresi nosūta konstatēto nepilnību 

sarakstu, kā arī attiecīgu rēķinu, ja veicot atkārtotu topogrāfiskā vai izpildmērījuma plāna 

pieņemšanu un pārbaudi tajos tiek konstatētas nepilnību sarakstā iekļautās nepilnības. 

4. Komersants pēc labojumu veikšanas iesniedz datubāzes turētājam laboto datni un papīra 

izdruku ar uzmērījuma objekta topogrāfisko vai izpildmērījuma plānu un iesniegumu par 

atkārtotu pārbaudi un reģistrēšanu datubāzē, norādot sākotnējā iesnieguma datumu, vai 

neveic labojumus un iesniedz iesniegumu, norādot pamatotus iebildumus par konstatētajām 

nepilnībām. 

5.  Strīdus situāciju risināšanai datubāzes turētājs pasūta atkārtotu uzmērījuma objekta 

topogrāfisko vai izpildmērījuma plāna nepieciešamajā apjomā izgatavošanu citai sertificētajai 



personai ģeodēzisko darbu veikšanai vai attiecīgās sertificēšanas institūcijas atzinumu. 

Kļūdas gadījumā atkārtoto darbu veikšanu apmaksā puse, kas kļūdu pieļāvusi. 

6. Ja atkārtoti iesniegtajā topogrāfiskajā informācijā datubāzes turētājs nekonstatē nepilnības, 

datubāzes turētājs veic šo noteikumu 16.punktā minētās darbības, bet, ja konstatē nepilnības, 

tiek piemērotas šo noteikumu 17., 18. un 19.punktu prasības. 

7. Ja pēc reģistrēšanas datubāzē tiek konstatēta topogrāfiskā vai izpildmērījuma plāna 

neatbilstība normatīvo aktu prasībām, datubāzes turētājs nosūta komersantam pieprasījumu 

5 (piecu) darba dienu laikā novērst neatbilstību un iesniegt labotu topogrāfiskā vai 

izpildmērījuma plānu atkārtotai reģistrācijai. Ja minētajā termiņā labojumi netiek iesniegti, tad 

topogrāfiskā vai izpildmērījuma plāna reģistrācija var tikt anulēta un tas nav lietošanai derīgs. 

8. Datubāzes turētājam ir tiesības neizsniegt topogrāfisko informāciju vai nereģistrēt iesniegto 

topogrāfisko vai izpildmērījuma plānu, ja komersants nav pilnībā norēķinājies par iepriekš 

sniegtajiem datubāzes turētāja pakalpojumiem.  

IV. Noslēguma jautājumi  

1. Atzīt par spēku zaudējušiem Ikšķiles novada domes saistošos noteikumus Nr.23/2010 "Par 

augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšanas un pieņemšanas kārtību 

Ikšķiles novadā". 

2. Līdz 2010.gada 8.septembrī noslēgtā deleģējuma līguma starp Ikšķiles novada pašvaldību un 

Valsts zemes dienestu darbības izbeigšanai šo noteikumu II. un III. nodaļās noteikto prasību 

vietā tiek piemērotas Valsts zemes dienesta noteiktās prasības topogrāfiskās informācijas 

izsniegšanai, topogrāfiskā vai izpildmērījuma plāna pieņemšanai, pārbaudei un reģistrēšanai 

un izcenojumi, atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam cenrādim. 

Ikšķiles novada domes priekšsēdētājs                                            Indulis Trapiņš 

  

  

  

  

Ikšķiles novada domes saistošie noteikumi Nr.8/2012 

"Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšanas un pieņemšanas 

kārtību Ikšķiles novadā" 

paskaidrojuma raksts 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļa 
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", savukārt šī 
likuma septītā daļa nosaka, ka "Vietējai pašvaldībai ir tiesības 

deleģēt šā panta sestajā daļā minēto uzdevumu, slēdzot 

deleģējuma līgumu valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā 
kārtībā". 

Pašlaik datubāzi, pamatojoties uz deleģējuma līgumu, uztur 

Valsts zemes dienests, kas pašvaldību ir informējis par 

nevēlēšanos turpināt sadarbību. 

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu mērķis - noteikt augstas detalizācijas 

topogrāfiskās informācijas aprites kārtību, tajā skaitā vispārējos 

noteikumus datubāzes uzturēšanai, maksas noteikšanas kārtību, 

topogrāfisko datu izsniegšanas, iesniegšanas un pieņemšanas 

kārtību. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Saistošie noteikumi un to grozījumi attiecas uz visām 

juridiskām un fiziskām personām, kas Ikšķiles novadā veic 

topogrāfiskās informācijas izmantošanu un ģeodēziskos darbus. 

4. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Juridiskām un fiziskām personām, kas Ikšķiles novadā veic 

topogrāfiskās informācijas izmantošanu un ģeodēziskos darbus 

ir jāvēršas pie datubāzes turētāja. 

5. Informācija par 

konsultācijām 

Saistošo noteikumu grozījumu izstrādes procesā notikusi 

informācijas apmaiņa ar personām, kas veic datubāzes 

uzturēšanu citās administratīvajās teritorijās, kā arī diskusijas ar 

Ikšķiles novada domes deputātiem. 

Ikšķiles novada domes priekšsēdētājs                                      Indulis Trapiņš 

 


