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Viesītes novada pašvaldības 2012.gada saistošie noteikumi Nr.2

„Ģeotelpiskās informācijas apstrādes kārtība
Viesītes pilsētā un novadā”
Viesītes novada Viesītē
Izdoti saskaņā ar
Ģeotelpiskās informācijas likuma 13.panta sesto daļu un 26.panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka ģeotelpiskās informācijas, augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas
(turpmāk – ADTI) iegūšanas, iesniegšanas, pieņemšanas, izsniegšanas un aktualizācijas kārtību

Viesītes

novada pašvaldībā, ko veic SIA “ĢEOTELPISKIE risinājumi”.
2. Šo noteikumu mērķis ir: Viesītes novada pašvaldības darbībai nepieciešamās ģeotelpiskās informācijas
savlaicīga iegūšana, atjaunināšana un uzturēšana;
3. Viesītes novada pašvaldības

ADTI uzkrāšana un glabāšana notiek digitālā vektordatu formā *.dgn

formātā.
4. Detālplānojumi, skiču un tehniskie projekti jāizstrādā uz ģeodēziskās un topogrāfiskās izpētes materiāliem,
kas saskaņoti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un ievadīti Viesītes novada digitālajā ADTI datubāzē.
5. Pirms būvju nodošanas ekspluatācijā personai, kas saņēmusi būvatļauju, jāiesniedz aktuāls teritorijas
topogrāfiskais plāns papīra un digitālā vektordatu formā (*.dgn vai *.dwg formātā).

II. Ģeotelpiskās informācijas apstrāde
6. Viesītes novada digitālajā ADTI datubāzē tiek ievadīti ar inženierkomunikāciju turētāju organizācijām un
Valsts zemes dienestu saskaņota augstas detalizācijas topogrāfiskā informācija, tai skaitā izpildmērījumi un
izpildshēmas, kas saskaņotas ar Valsts zemes dienestu un kas izpildītas digitālā vektordatu formā (*.dgn vai
*.dwg formātā) normatīvajos aktos noteiktajā ģeodēzisko koordinātu sistēmā mērogā 1:500,mērogā 1:250 .

7. SIA “ĢEOTELPISKIE risinājumi saskaņo ģeodēziskās un topogrāfiskās izpētes materiālus (izpildshēmas,
topogrāfiskos plānus), pārbaudot:
7.1. attēlotās informācijas atbilstību situācijai dabā un aizsargjoslas;
7.2. lietoto grafisko apzīmējumu atbilstību normatīvo aktu prasībām.
8. SIA”ĢEOTELPISKIE risinājumi “

nesaskaņo ģeodēziskās un topogrāfisko izpētes materiālus

(topogrāfiskie plāni un izpildshēmas), kuros konstatēta iesniegtās informācijas neatbilstība normatīvo aktu
prasībām.
9. Nepieciešamības gadījumā SIA “ĢEOTELPISKIE risinājumi”

ir tiesīga pieprasīt ģeodēziskās un

topogrāfiskās izpētes lietu vai citu papildu informāciju.
10. Ģeodēziskās un topogrāfiskās izpētes izdrukas saskaņošanai iesniedz Viesītes novada domes
administrācijas Informācijas aģentūrā, aizpildot iesniegumu. Ģeodēziskās un topogrāfiskās izpētes materiāli
digitālā vektordatu formā (*.dgn vai *.dwg formātā) jānosūta uz e-pasta adresi dome@Viesite.lv. Pēc
saskaņošanas viens ģeodēziskās un topogrāfiskās izpētes izdrukas eksemplārs paliek domē.

III. Maksas pakalpojumi
11. Informāciju no ADTI datubāzes izsniedz par maksu saskaņā ar 1.tabulu. Minimālais izsniedzamais
ģeotelpiskās informācijas apjoms no ADTI datubāzes ir viena planšete, kas atbilst 1993.gada Latvijas
topogrāfisko karšu sistēmas lapu iedalījumam ar mērogu 1:1000.
12. Par vietējā ģeodēziskā tīkla punktu izmantošanu Viesītes novadā noteikta maksa saskaņā ar 1.tabulu.
1.tabula
Nr.p.k.
1.

2.

3.

Pakalpojuma veids
Par vietējā ģeodēziskā punkta
ģeotelpiskās informācijas izsniegšanu
uz saņēmēja elektronisko pastu
Informācijas sagatavošanu un
izsniegšanu uz 700MB CD
kompaktdiska par ģeodēzisko punktu
Informācijas sagatavošanu un
izsniegšanu izdrukas veidā par
ģeodēzisko punktu
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Mērvienība

Cena bez PVN (Ls)

1 punkts

5,00

1 punkts

6,00

1 punkts

7,00

(personiskais paraksts)

J.Līcis

Pielikums Nr.1
Viesītes novada pašvaldības 2012.gada saistošajiem noteikumiem Nr.2
"Ģeotelpiskās informācijas apstrādes
kārtība Viesītes pilsētā un novadā" (prot.Nr.2;2.#)

Protokols
par būvasu nospraušanu

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Par Viesītes novada pašvaldības 2012.gada saistošajiem noteikumiem Nr. 2
„Par ģeotelpiskās informācijas apstrādes kārtību Viesītes pilsētā un novadā”
Paskaidrojuma
Norādama informācija
raksta sadaļas
1. Projekta
1.1. ģeotelpiskās informācijas likums uzliek par pienākumu pašvaldībai uzturēt
topogrāfiskās informācijas sistēmu vai šīs sistēmas uzturēšanu deleģēt citai
nepieciešamības
personai. Saistošie noteikumi paredzēti topogrāfiskās informācijas aprites
pamatojums
regulēšanai;
1.2. pirms Ģeotelpiskās informācijas likuma spēkā stāšanās šis jautājums
pašvaldībā nebija aktuāls un tiesiski neregulējās. Mērnieki un projektētāji savā
darbā vadījās pēc Valsts zemes dienesta instrukcijām.
2.Īss projekta satura
izklāsts

2.1. ārējais normatīvais akts, kurš uzliek pašvaldībai par pienākumu izdot šos
saistošos noteikumus ir Ģeotelpiskās informācijas likums;
2.2. saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir topogrāfiskās informācijas aprites
regulēšana atbilstoši MK 02.05.2000 noteikumiem Nr. 168 apstiprinātā Latvijas
būvnormatīva LBN 005-99 „Inženierizpētes noteikumiem būvniecībā” 1. un 2.
nodaļā noteikto , ka arī šo noteikumu prasības;
2.3. saistošo noteikumu būtība:
2.3.1. pašvaldība deleģē topogrāfiskās informācijas sistēmas uzturēšanu SIA
„Ģeotelpiskie risinājumi”, jo pašvaldībai nav speciālistu šīs sistēmas uzturēšanai
nepieciešamajā līmenī, bet šādu speciālistu piesaiste var atstāt ievērojamu
iespaidu uz pašvaldības budžetu. SIA „Ģeotelpiskie risinājumi’’ ir pārbaudīts un
drošs sadarbības partneris;
2.3.2. topogrāfiskās informācijas un aprites un saskaņošanas kārtība pēc
būtības nemainās, vienīgi deleģējot sistēmas uzturēšanu SIA ‘’Ģeotelpiskie
risinājumi’’, pašvaldība caur viņu serveri iegūst pieeju aktualizētai Valsts zemes
dienesta topogrāfisko datu bāzei.

3.1.saistošie noteikumi uz budžetu iespaidu neatstāj;
3. Informācija par
3.2. jaunas institūcijas un darba vietas nav nepieciešamas.
plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības
budžetu
4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

4.1. mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums ir
profesionāļi - mērnieki un projektētāji, kā arī inženiertīklu būvnieki;
4.2. saistošie noteikumi sastādīti, tā, lai pēc iespējas nemainītu līdz šim esošo
kārtību un eventuālās procesa izmaksas, tiem uz ko saistošie noteikumi attiecas,
būtu tikai valsts ar likumu noteiktās nodevas.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

5.1. saistošie noteikumi tieši neskar privātpersonu intereses;
5.2. saistošie noteikumi neattiecas uz administratīvo procesu.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

6.1. konsultācijas ar sabiedrību nav veiktas, jo saistošie noteikumi tieši
neietekmē privātpersonu intereses, ir aptaujātas vairākas pašvaldības par viņu
teritorijā noteikto kārtību, kā arī SIA ’’Ģeotelpiskie risinājumi’’ speciālisti par
sadarbības praktiskajiem aspektiem;
6.2. sabiedrība nav iesaistīta, jo saistošo noteikumu izdošanu pieprasa likums.
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(personiskais paraksts)

J. Līcis

