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25.02.2016. saistošie noteikumi Nr.3 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās 

informācijas aprites kārtību Daugavpils novadā” (“Daugavpils novada vēstis”, 

28.04.2016.) [stājas spēkā 29.04.2016.] 

• 25.05.2017. saistošie noteikumi Nr.7, (“Daugavpils novada vēstis”, 29.06.2017.) 
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Redakcijas: [29.04.2016.] [30.06.2017.] 

 

Aktuālā redakcija 

 
 

  

2016.gada 25.februārī                                                                   Nr. 3  

                  Protokols Nr. 4., 3. & 
 

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Daugavpils 

novadā  

 

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas 

Ģeotelpiskās informācijas likuma 6.pantu, 

13.panta sesto daļu, 26.panta trešo daļu un 

26.panta 7.1daļu, Ministru kabineta 

24.04.2012. noteikumu Nr. 281 “Augstas 

detalizācijas topogrāfiskās informācijas un 

tās centrālās datubāzes noteikumi” 69., 79. un 

81.punktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā veic augstas detalizācijas topogrāfiskās 

informācijas (turpmāk - topogrāfiskā informācija) iesniegšanu, pārbaudi, reģistrāciju un 

izsniegšanu Daugavpils novada pašvaldībā, kā arī maksu par topogrāfiskās informācijas 

pārbaudi, reģistrāciju, izsniegšanu un maksas veikšanas kārtību. 

 

2. Noteikumos lietotie termini: 

mailto:ddmc@drp.lv
http://www.dnd.lv/
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/saist/TopogrDB/02.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/saist/TopogrDB/sn3_250216_.pdf
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2.1. datu bāze - strukturēts, pārbaudītas topogrāfiskās informācijas apkopojums, kas 

nodrošina iespēju izmantot informāciju ar programmatūras palīdzību. Datu bāzes pamats ir 

augstas detalizācijas digitāli topogrāfiskie plāni (ar mēroga noteiktību 1:500 un lielāki) ar 

esošajām inženierkomunikācijām, kā arī izpildmērījumu plāni; 

2.2. datu bāzes uzturēšana - sistemātiska datu reģistrēšana, datu bāzes datorizēta 

uzglabāšana, regulāra kopiju veidošana un uzglabāšana uz cita digitālās informācijas nesēja, 

informācijas aktualizēšana un pakalpojumu sniegšana datu bāzes lietotājiem; 

2.3. datu bāzes turētājs - Daugavpils novada pašvaldības Attīstības pārvaldes 

Plānošanas nodaļas Ģeotelpiskās informācijas sistēmas (ĢIS) daļa, kas nodrošina datu 

bāzes uzturēšanu un aktualizāciju, nodrošina mērniecībai nepieciešamo datu izsniegšanu, 

topogrāfiskās informācijas pieņemšanu, pārbaudi un ievadīšanu vienotajā novada digitālajā 

topogrāfiskajā kartē (ar mēroga noteiktību 1:500 un lielāka); 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.05.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.7, stājas spēkā 

30.06.2017.) 

2.4. mērniecības darbu izpildītājs - sertificēts ģeodēzisko darbu veicējs, kā arī 

komersants, kas nodarbina vismaz vienu sertificētu ģeodēzisko darbu veicēju; 

2.5. Uzmērījumu reģistrs - Daugavpils novada topogrāfiskās informācijas sistēma, 

kas nodrošina topogrāfiskās informācijas reģistrāciju, kur katram reģistrētajam 

topogrāfiskajam plānam un izpildmērījuma plānam ir piešķirs individuāls un nemainīgs 

reģistrācijas numurs.  

 

3. Noteikumi ir saistoši visām juridiskām un fiziskām personām, kas Daugavpils 

novada pašvaldības administratīvajā teritorijā veic: 

3.1. inženierkomunikāciju vai būvju (tai skaitā, ceļu inženierbūvju) būvniecību 

(projektēšana un būvdarbi) vai ekspluatāciju; 

3.2. topogrāfisko uzmērīšanu. 

 

4. Daugavpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā topogrāfiskās 

informācijas pieņemšanu, pārbaudi, uzkrāšanu un uzturēšanu, kā arī mērniecībai 

nepieciešamo datu izsniegšanu koordinē un realizē datu bāzes turētājs, kuram ir tiesības par 

pakalpojumiem saņemt maksu saskaņā ar apstiprinātajiem maksas pakalpojumu 

izcenojumiem par topogrāfiskās informācijas apriti. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.05.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.7, stājas spēkā 

30.06.2017.) 

 

II. Topogrāfiskās informācijas pārbaude, reģistrācija un izsniegšana 

 

 5. Nodrošinot uzmērīšanas rezultātā iegūtās informācijas reģistrāciju topogrāfiskās 

informācijas datubāzē, mērniecības darbu izpildītājs datu bāzes turētājam iesniedz: 

5.1. topogrāfisko plānu vai izpildmērījuma plānu, kas ir noformēts normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā; 

5.2. topogrāfisko plānu vai izpildmērījuma plānu digitālā vektordatu formā "Bentley 

Systems" datorizētās projektēšanas (DGN) datņu formātā vai "Autodesk" datorizētās 

projektēšanas (DWG) datņu formātā, izmantojot elektroniskos datu nesējus vai nosūtot 

topogrāfisko vai izpildmērījuma plānu uz elektroniskā pasta adresi topo@dnd.lv.  

mailto:topo@dnd.lv
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6. Mērniecības darbu izpildītājam pirms topogrāfiskā plāna iesniegšanas datu bāzes 

turētājam, tie jāsaskaņo ar uzmērītajā teritorijā esošo inženierkomunijāciju turētājiem, tai 

skaitā, ar: 

6.1. Sabiedrību ar ierobežotu atbildību  “Lattelecom”; 

6.2. Akciju sabiedrību “Sadales tīkls”; 

6.3. Valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Zemkopības ministrijas nekustamie 

īpašumi”; 

6.4. Valsts akciju sabiedrību „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 

(Biķernieku, Dubnas, Kalkūnes, Laucesas, Līksnas, Maļinovas, Medumu, Naujenes, 

Nīcgales, Salienas, Skrudalienas, Vecsalienas un Višķu pagastā); 

6.5. Sabiedrību ar ierobežotu atbildību  “NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS” 

(Kalkūnes, Naujenes un Nīcgales pagastā); 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.05.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.7, stājas spēkā 

30.06.2017.) 

6.6. Sabiedrību ar ierobežotu atbildību  “DAUTKOM TV” (Naujenes pagasta Lociku 

un Vecstropu ciemā, Kalkūnes pagasta Kalkūnu un Randenes ciemā); 

6.7. Daugavpils novada pašvaldības aģentūru “Višķi” (Višķu pagastā); 

6.8. attiecīgo Daugavpils novada pašvaldības pagasta pārvaldi; 

6.9. citiem inženierkomunikāciju turētājiem pēc datu bāzes turētāja pieprasījuma. 

 

7. Pēc 6.punktā minēto saskaņojumu saņemšanas topogrāfisko plānu iesniedz 

reģistrēšanai datu bāzes turētājam. 

 

8. Datu bāzes turētājs mērniecības darbu izpildītāja iesniegtos topogrāfiskos vai 

izpildmērījuma plānus reģistrē to iesniegšanas secībā Uzmērījumu reģistrā, nodrošinot 

nedēļas atskaites publisku pieejamību, ievietojot to Daugavpils novada pašvaldības tīmekļa 

vietnē- www.daugavpilsnovads.lv. 

  

9. Pārbaudot topogrāfiskā plāna vai izpildmērījuma plāna atbilstību normatīvajos 

aktos noteiktajām prasībām, datu bāzes turētājs 10 (desmit) darba dienu laikā no 

topogrāfiskā plāna vai izpildmērījuma plāna saņemšanas dienas: 

9.1. reģistrē topogrāfiskās informācijas datubāzē, uz topogrāfiskā plāna un 

izpildmērījuma plāna izdarot attiecīgu atzīmi saskaņā ar šo saistošo noteikumu 1.pielikumu 

un izsniedz reģistrēto topogrāfisko plānu un izpildmērījuma plānu mērniecības darbu 

izpildītājam; 

9.2. vai sniedz pamatotu atteikumu to reģistrēt, norādot uz iesniegtā plāna 

pieļautajām kļūdām un neatbilstībām. Plānu ar izdarītajām atzīmēm izsniedz mērniecības 

darbu izpildītājam un elektroniski nosūta vai nodod attiecīgo datni mērniecības darbu 

izpildītājam labojumu veikšanai. 

 

10. Šo saistošo noetikumu 9.2.apakšpunktā minētajā gadījumā mērniecības darbu 

izpildītājam ir pienākums novērst kļūdas un neatbilstības topogrāfiskajā plānā vai 

izpildmērījuma plānā un laboto topogrāfisko plānu vai izpildmērījuma plānu iesniegt 

http://www.daugavpilsnovads.lv/
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atkārtotai pārbaudei datu bāzes turētājam, kas pēc atkārtotas pārbaudes veikšanas pieņem 

vienu no 9.punktā norādītajiem lēmumiem. 

 

11. Topogrāfiskā plāna derīguma termiņš ir 2 (divi) gadi pēc tā reģistrācijas datu 

bāzē, ja nav notikušas izmaiņas virszemes situācijā un inženierkomunikāciju novietojumā. 

 

12. Datu bāzē uzkrātos datus datu bāzes turētājs izsniedz: 

12.1. Daugavpils novada domes, tās struktūrvienībām, iestādēm un Daugavpils 

novada pašvaldības kapitālsabiedrībām to funkciju vai uzdevumu izpildei; 

12.2. mērniecības darbu izpildītājam, izpildot konkrētu pasūtījumu; 

12.3. inženierkomunikāciju turētājam; 

12.4. sertificētam zemes ierīcības un zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu veicējam; 

       12.5. citām fiziskām un juridiskām personām, kas iesniegumā pamato datu bāzē 

esošās informācijas izmantošanas nepieciešamību. 

(Papildināts ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.05.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.7, 

stājas spēkā 30.06.2017.) 

 

13. Pieprasītos datus datu bāzes turētājs izsūta uz pieprasītāja norādīto e-pasta adresi, 

vai iekopē pieprasītāja elektroniskajā datu nesējā 5 (piecu) darba dienu laikā no 

pieprasījuma saņemšanas dienas. 

 

14. Visos gadījumos iesniegumam par informācijas pieprasīšanu pievieno shēmu ar 

objekta novietojumu (dgn, dwg vai dxf formātā) Latvijas 1992.gada ģeodēziskajā 

koordinātu sistēmā. 

 

 

III. Maksa par topogrāfiskās informācijas apriti un maksas veikšanas kārtība 

 

 15. Topogrāfiskās informācijas pārbaude, reģistrācija, sagatavošana un izsniegšana ir 

maksas pakalpojums. Maksa par topogrāfiskās informācijas apriti ir noteikta šo saistošo 

noteikumu 2.pielikumā. 

 

 16. Samaksu par topogrāfiskās informācijas pārbaudi, reģistrāciju, sagatavošanu un 

izsniegšanu mērniecības darbu izpildītājs veic, pamatojoties uz datu bāzes turētāja izsniegto 

rēķinu, tajā norādītajā termiņā un kārtībā. Datu bāzes turētājs topogrāfiskās informācijas 

pārbaudi, reģistrāciju, sagatavošanu un izsniegšanu veic šajos saistošajos noteikumos 

norādītajā termiņā pēc pakalpojuma apmaksas saņemšanas. 

 

 17. Ja mērniecības darbu izpildītājs iesniedz topogrāfisko plānu vai izpildmērījuma 

plānu šo saistošo noteikumu 10.punktā noteiktajā kārtībā, maksu par atkārtotu pārbaudi un 

reģistrāciju nepiemēro. Minēto maksu nepiemēro tikai par vienu atkārtotu topogrāfiskā 

plāna vai izpildmērījuma plāna pārbaudi un reģistrāciju. Par katru nākamo atkārtoto 

pārbaudi un reģistrāciju maksu piemēro vispārējā kārtībā. 
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18. Ja šo saistošo noteikumu 12.2., 12.3. un 12.4.apakšpunktā noteiktie subjekti lūdz, 

lai šo saistošo noteikumu 2.pielikuma 1. un 5.punktā noteiktie pakalpojumi tiktu izpildīti 5 

(piecu) darba dienu laikā, un ja datu bāzes turētājs šo lūgumu uzskata par izpildāmu, 

aprēķinot šāda pakalpojuma cenu, piemēro koeficientu 2. 

 

 19. Šo saistošo noteikumu 12.1.apakšpunktā noteiktajiem subjektiem maksu par 

topogrāfiskās informācijas apriti nepiemēro. 

 

 20. Datu bāzes turētājs informāciju par sarkanajām līnijām izsniedz bez maksas. 

 

 21. Maksājumi par šo saistošo noteikumu 2.pielikumā noteiktajiem pakalpojumiem 

ieskaitāmi datu bāzes turētāja budžetā. 

 

IV. Noslēguma jautājumi 

 

 22. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Daugavpils 

novada pašvaldības bezmaksas izdevumā “Daugavpils novada vēstis” un izliekami 

Daugavpils novada domes un pagastu pārvalžu ēkās. 

 

 23. Atzīt par spēku zaudējušiem Daugavpils novada domes: 

23.1. 2012.gada 26.aprīļa saistošos noteikumus Nr. 4 „Augstas detalizācijas 

topogrāfiskās informācijas datubāzes izveides, uzturēšanas un informācijas aprites saistošie 

noteikumi” 

23.2. 2013.gada 17.oktobra saistošos noteikumus Nr. 24 „Grozījumi Daugavpils 

novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajos  noteikumos Nr.4 „Augstas detalizācijas 

topogrāfiskās informācijas datubāzes izveides, uzturēšanas un informācijas aprites saistošie 

noteikumi””; 

23.3. 2014.gada 15.maija saistošos noteikumus Nr. 12 „Grozījums Daugavpils 

novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajos  noteikumos Nr. 4 „Augstas detalizācijas 

topogrāfiskās informācijas datubāzes izveides, uzturēšanas un informācijas aprites saistošie 

noteikumi””. 
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1.pielikums 

Daugavpils novada domes 

2016.gada 25.februāra saistošajiem 

noteikumiem Nr. 3 (protokols Nr. 4., 3.&) 

 

Reģistrācijas atzīmes paraugs  

(sarkanā krāsā) 

 

 

 

 (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.05.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.7, stājas spēkā 

30.06.2017.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REĢISTRĒTS 

DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS 

AUGSTAS DETALIZĀCIJAS 

TOPOGRĀFISKĀS INFORMĀCIJAS 

DATUBĀZĒ 

_____._____.20____. Nr.__________________ 

Reģistrēja: __________________  
(Vārds, Uzvārds) 

e-pasts topo@dnd.lv, www.daugavpilsnovads.lv “ 

 

mailto:topo@dnd.lv
http://www.daugavpilsnovads.lv/
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2.pielikums 

Daugavpils novada domes 

2016.gada 25.februāra saistošajiem 

noteikumiem Nr. 3 (protokols Nr. 4., 3.&) 

 
 

Maksas pakalpojumu izcenojumi par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas 

apriti 

 
  
Nr.p.

k. 
Pakalpojuma veids Mērvienība 

Izcenojums 

(euro)* 

1. 
Topogrāfiskā plāna pārbaude, reģistrācija  Datu bāzē, sagatavošana un 

izsniegšana mērniecības darbu izpildītājam 

1.1. objekta platība līdz 0.30 ha (ieskaitot)                 1 objekts 14,50 

1.2. objekta platība  0.30 ha-0.50 ha (ieskaitot) 1 objekts 18,50 

1.3. objekta platība 0.50 ha -1.00 ha (ieskaitot)           1 objekts 21,50 

1.4. par katru nākamo objekta ha 1 ha 7,00 

1.5. objekta maksimālā cena 1objekts 142,00 

2. Izpildmērījuma plāna pārbaude un reģistrācija datu bāzē 

2.1. garums līdz 300 m (ieskaitot) 1objekts 7,00 

2.2. virs 300 m par katriem nākamajiem 100 m 100 m 3,00 

2.3. objekta maksimālā cena 1objekts 142,00 

3. Būvasu reģistrācija datubāzē  1objekts 7,00 

4. Būves novietnes pārbaude un reģistrācija datubāzē   1objekts 10,00 

5. Inženiertīklu pārskata shēmas noformēšana un izsniegšana pasūtītājam  

5.1. objekts līdz 1.00 ha (ieskaitot) platībā 1 objekts 21,50 

5.2. par katru nākamo objekta (ha) 1 ha 4,50 

6. Topogrāfiskās informācijas izsniegšana no datu bāzes  

6.1. objekts līdz 25.00 ha (ieskaitot) platībā 1 objekts 3,00 

6.2. par katru nākamo objekta (ha) 1 ha 0,10” 

*Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu pievienotās vērtības nodokli 

nepiemēro 

(Papildināts ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.05.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.7, 

stājas spēkā 30.06.2017.) 
 

 

 


