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Ludzā
Ludzas novada domes 07.07.2010. saistošie noteikumi Nr.23 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas aprites kārtību Ludzas novadā” ar grozījumiem:
• Ludzas novada domes 19.06.2015. saistošie noteikumi Nr.9 (Ludzas novada domes 19.06.2015. sēdes
lēmums (prot.Nr.8, 14.§.)).
Aktuālā redakcija uz 22.08.2015.

Saistošie noteikumi Nr.23
APSTIPRINĀTI
ar Ludzas novada domes
2010.gada 7.jūlija ārkārtas sēdes
lēmumu (protokols Nr.14, 19.§)

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību
Ludzas novadā
Izdoti saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 13.panta sesto daļu,
likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 1. un 13.punktu,
Ministru kabineta 12.12.2006. noteikumu Nr.1002 „Aizsargjoslu
datu bāzes izveides, uzturēšanas un informācijas aprites kārtība” 6.punktu

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Ludzas novada administratīvajā teritorijā notiek
augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (turpmāk – topogrāfiskā informācija) un
informācijas par aizsargjoslām pieņemšana, pārbaude, uzkrāšana, uzturēšana un izsniegšana.
Šie noteikumi attiecas arī uz detālplānojumu un zemes ierīcības projektu grafiskajām daļām.
2. Noteikumi ir obligāti visām fiziskām un juridiskām personām, kas Ludzas novada
administratīvajā teritorijā:
2.1. veic topogrāfiskos un ģeodēziskos uzmērīšanas darbus;
2.2. izstrādā detālplānojumus;
2.3. izstrādā zemes ierīcības projektus.
3. Novada administratīvajā teritorijā mēroga 1:500 augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas pieņemšanu, pārbaudi, uzkrāšanu un uzturēšanu, kā arī mērniecībai

nepieciešamo datu izsniegšanu realizē un koordinē Ludzas novada pašvaldības izvēlēta
juridiska persona, kurai ir tiesības par pakalpojumiem saņemt samaksu, kas ir noteikta ar
Ludzas novada domes lēmumu.
4. Datubāzes turētājs - Ludzas novada pašvaldības izvēlēta juridiska persona
informācijas pārbaudei un ievadīšanai augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas
centrālajā datu bāzē pieņem tikai mērniecībā licencētu vai sertificētu personu topogrāfiskos
vai ģeodēziskos uzmērījumus (tai skaitā izpilduzmērījumus un izpildshēmas un būvasu
nospraušanas aktus), kas veikti digitālā formā (*dgn, *dwg vai *dxf formātā), LKS 92
koordinātu un Baltijas augstumu sistēmās. Izpildshēmās punktiem jābūt piesaistītiem pie
vismaz 3 viennozīmīgi identificējamiem koordinētiem punktiem, kas uzrādīti digitālajā
topogrāfijā vai kadastra kartē.
5. Informāciju, kas nepieciešama mērniecības darbu veikšanai par samaksu sniedz
pašvaldības izvēlētā juridiskā persona, pēc rakstiska (elektroniska) pieprasījuma saņemšanas
3 (trīs) darba dienu laikā. Samaksa tiek noteikta saskaņā ar Ludzas novada domes lēmumu.
6. Informāciju, kas nepieciešama mērniecības darbu veikšanai, par samaksu izsniedz
datu bāzes turētājs pēc rakstiska (elektroniska) pieprasījuma 8 darba dienu laikā. Samaksa
tiek noteikta saskaņā ar normatīvajos aktos apstiprināto ģeotelpiskās informācijas
atkalizmantošanas un ģeotelpiskās informācijas pakalpojumu cenrādi.
6.¹ Topogrāfiskā informācija ir
turētājiem:
N.p.k.
Inženierkomunikāciju
turētājs
1.
Lattelekom, SIA
2.
Sadales tīkls, AS
3.
Zemkopības ministrijas
nekustamie īpašumi, VSIA
4.
Ludzas apsaimniekotājs, SIA

saskaņojama ar sekojošiem inženierkomunikāciju
Tīklu veids
Sakaru tīkli
Elektrotīkli
Meliorācijas sistēmas

Visā teritorijā
Visā teritorijā
Lauku apvidos

Ūdensvads, siltumtīkli,
kanalizācija,
Apgaismes tīkli
Lietus ūdens kanalizācija
Propāna gāzes tīkli
Dzelzceļa nodalījuma
josla

Ludzas pilsēta

5.
6.
7.
8.

Strāva, SIA
Ludzas novada pašvaldība
Latvijas Propāna gāze, SIA
Latvijas Dzelzceļš, VAS

9.

Ludzas novada, Cirmas
pagasta pārvalde

10.

Ludzas novada, Pureņu
pagasta pārvalde
Ludzas novada, Isnaudas
pagasta pārvalde

Ūdensvads, siltumtīkli,
kanalizācija, apgaismes
tīkli
Ūdensvads, kanalizācija,
apgaismes tīkli
Ūdensvads, kanalizācija,
apgaismes tīkli

Ludzas novada, Ņukšu
pagasta pārvalde
Ludzas novada, Pildas
pagasta pārvalde
Ludzas novada, Nirzas
pagasta pārvalde

Ūdensvads, kanalizācija,
apgaismes tīkli
Ūdensvads, kanalizācija,
apgaismes tīkli
Ūdensvads, kanalizācija,
apgaismes tīkli

11.
12.
13.
14.

Teritorija

Ludzas pilsēta
Ludzas pilsēta
Ludzas pilsēta
Ludzas pilsētas,
Cirmas pagasta,
Isnaudas pagasta,
Nirzas pagasta,
Briģu pagasta teritorijas
Ludzas novada, Cirmas
pagasta teritorija
Ludzas novada, Pureņu
pagasta teritorija
Ludzas novada,
Isnaudas pagasta
teritorija
Ludzas novada, Ņukšu
pagasta teritorija
Ludzas novada, Pildas
pagasta teritorija
Ludzas novada, Nirzas
pagasta teritorija

15.
16.
17.

Ludzas novada, Briģu pagasta
pārvalde
Ludzas novada, Rundēnu
pagasta pārvalde
Ludzas novada, Istras pagasta
pārvalde

Ūdensvads, kanalizācija,
apgaismes tīkli
Ūdensvads, siltumtīkli,
kanalizācija, apgaismes
tīkli
Ūdensvads, kanalizācija,
apgaismes kabeļi

(Ludzas novada domes 19.06.2015. saistošo noteikumu Nr.9 redakcijā)

Ludzas novada, Briģu
pagasta teritorija
Ludzas novada,
Rundēnu pagasta
teritorija
Ludzas novada, Istras
pagasta teritorija

7. Uzmērītā topogrāfiskā informācija un ģeodēziskie uzmērījumi iesniedzami pārbaudei
pašvaldības izvēlētajai juridiskajai personai, kas to saskaņo 2 (divu) darba dienu laikā
gadījumā, ja iesniegtie uzmērījumi atbilst reālai situācijai un valstī noteiktajiem standartiem.
Ludzas novada pašvaldības institūcijas, tai skaitā būvvalde atzīst par atbilstošu (lietošanai
derīgu) tikai pašvaldības izvēlētās juridiskās personas saskaņotu topogrāfisko informāciju.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ludzas novada domes 19.06.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.9)

8. Ja veicot būvdarbus tiek atrastas topogrāfiskajos plānos neuzrādītas vai plānam
neatbilstoši izvietotas inženierkomunikācijas, tad to novietne jāfiksē dabā un tās jāuzmēra un
jāparāda izpildtopogrāfijā vai izpildshēmā. Izbūvētie inženiertīkli jāuzmēra pirms tranšejas
(būvbedres) aizbēršanas.
9. Detālplānojumu un zemes ierīcības projektu grafiskās daļas ir nododamas pārbaudei
par samaksu pašvaldības izvēlētajai juridiskajai personai, lai noteiktu esošo un projektēto
aizsargjoslu atbilstību reālajai situācijai un pašvaldības plānotajām aizsargjoslu novietnēm.
Ludzas novada domes lēmumu par zemes ierīcības projekta vai detālplānojuma redakcijas
apstiprināšanas pieņem tikai pēc atzinuma saņemšanas no pašvaldības izvēlētās juridiskajās
personas.
10. Strīdus gadījumā tiek pieaicināta cita mērniecībā licencēta vai sertificēta persona,
lai veiktu pārbaudi. Kļūdas gadījumā darbus apmaksā puse, kas kļūdu pieļāvusi.
11. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā
„Ludzas Novada Vēstis” likuma „Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā.

Ludzas novada domes priekšsēdētāja

A.Gendele

