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RAUNAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90000057973,
Vidzemes ielā – 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, LV – 4131.
Telefons /Fakss: 64107343, E – pasts: raunaspag@cesis.apollo.lv, mājas
lapa:www.rauna.lv
Apstiprināti
Raunas novada domes sēdē
2010. gada 29. septembrī
Prot. Nr. 9, lēmums Nr. 4
Saistošie noteikumi Nr. 18

Grozījumi Raunas novada domes 2010.gada 28.aprīļa saistošajos
noteikumos Nr.17 „Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību
Raunas novadā”
1.

Izteikt saistošo noteikumu izdošanas pilnvarojumu sekojošā redakcijā:

„Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas 1. un 13. punktu,
„Ģeotelpiskās informācijas likuma” 26. panta 3. daļu.”
Izteikt saistošo noteikumu 4.1. apakšpunktu sekojošā redakcijā:
„4.1. Raunas novada pašvaldībai ir tiesības par pakalpojumiem saņemt
sekojošu samaksu(pakalpojumu izmaksās nav ietverts pievienotās vērtības nodoklis,
bet ir iekļauta samaksa par informācijas izsniegšanu, samaksa par sarkano līniju
punktiem zemes ierīcības projektā netiek prasīta):
1) Par topogrāfiskās informācijas izsniegšanu (tai skaitā ielu sarkano līniju),
pieņemšanu, pārbaudi, ievadīšanu datu planšetēs, ievadīšanu datubāzē, reģistrēšanu un
nosūtīšanu pašvaldībai:
• pie objekta platības līdz 0.3 ha (ieskaitot), viens objekts 15.00 Ls;
• pie objekta platības virs 0.3 ha līdz 0.5 ha (ieskaitot), viens objekts 18.00 Ls;
• pie objekta platības virs 0.5 ha līdz l .0 ha (ieskaitot),viens objekts 22.00 Ls;
• pie objekta platības virs l .0 ha, papildus par katru nākamo ha – 7.50 Ls;
• objektos, kuros ir 2 (divas) vai mazāk apakšzemes komunikācijas, tāmei tiek
piemērots koeficients 0.8.
2) Par izpildshēmu pieņemšanu, pārbaudi, ievadīšanu datu planšetēs, ievadīšanu
datubāzē, reģistrēšanu un nosūtīšanu pašvaldībai:
• pie trases garuma līdz 300 m, viens objekts 7.50 Ls;
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• pie trases garuma virs 300 m, papildus par katriem nākamajiem 100 m - 2.50
Ls.
3) Par galveno būvasu ienešanu datu bāzē un nosūtīšanu pašvaldībai:
• viens objekts - 8.50 Ls.
4) Par vienas būves novietnes pārbaudes ienešanu datu bāzē un nosūtīšanu pašvaldībai:
• viens objekts - 8.50 Ls.
5) Par ielu sarkano līniju pārbaudi teritoriju detālajos plānojumos (digitālā veidā),
ievadīšanu datu bāzē un nosūtīšanu pašvaldībai, noteikt:
• par vienu sarkanās līnijas pirmreizēji koordinētu punktu - 2.80 Ls.
6) Par vienu zemes ierīcības projekta pārbaudi, ievadīšanu datubāzē, reģistrāciju un
nosūtīšanu pašvaldībai:
• viens objekts - 8.50 Ls.
7) Inženiertīklu pārskata shēmas noformēšana un nosūtīšana pasūtītājam (pārskata
shēma izmantojama tikai reklāmas objektu novietnei bez inženiertīklu pieslēgumiem
un vienkāršoto inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu izbūvei):
• pie objekta platības līdz 1.0 ha (ieskaitot), viens objekts - 23.00 Ls;
• pie objekta platības virs l .0 ha, papildus par katru nākamo ha - 7.00 Ls.
8) Par informācijas izsniegšanu (datu planšetu, ielu sarkano līniju u.c.) zemes vienības
robežplānu vai citu mērniecības darbu veikšanai, kas nav minēti augstāk minētajos
punktos, vienā zemes vienībā:
• viens objekts - 2.00 Ls.”
3. Izteikt saistošo noteikumu 5. punktu sekojošā redakcijā:
„5. Raunas novada pašvaldība informācijas ievadīšanai novada vienotajā digitālajā
kartē 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), LKS 92 koordinātu un Baltijas
augstumu sistēmās. Saistošo noteikumu pielikumā „Raunas pagasta ģeodēziskie
punkti” norādītas teritorijas, kurās, veicot uzmērīšanu, augstumu sistēmai jāatbilst
poligonometrijas punktiem. Izpildshēmas punktiem jābūt piesaistītiem pie vismaz 2,
bez speciāliem ģeodēziskiem instrumentiem, viennozīmīgi vizuāli identificējamiem
koordinētiem punktiem, kas uzrādīti digitālajā topogrāfijā vai kadastra kartē un kuri
dabā reāli izmantojami komunikācijas atrašanai. Izpildshēmas tiek izgatavotas
atbilstoši topogrāfiju specifikācijai un nesatur lieku informāciju.”
4. Izteikt saistošo noteikumu 8. punktu sekojošā redakcijā:
„8. Ja, veicot būvdarbus, atbilstoši noteikumiem, kuri paredzēti novada teritorijas
plānojumā, tiek atrastas topogrāfiskajos plānos neuzrādītas vai plānam neatbilstoši
izvietotas inženierkomunikācijas, tad to novietne dabā jāfiksē un tās jāuzmēra un
jāparāda izpildtopogrāfijā vai izpildshēmā. Izbūvētie inženiertīkli jāuzmēra pirms
tranšejas (būvbedres) aizbēršanas.”
5. Izteikt saistošo noteikumu 11. punktu sekojošā redakcijā:
„11. Ja starp Raunas novada pašvaldību un mērniecības darbus veikušo sertificēto vai
licencēto personu rodas strīds, tad veikto darbu pārbaudei un strīda atrisināšanai
pašvaldībā jāiesniedz visa mērniecības darbu atskaite elektoniskā formā.
Nepieciešamības gadījumā tiek pieaicināta cita, mērniecībā sertificēta vai licencēta
persona un par radušos situāciju var tikt informētas sertificēšanas institūcijas.”
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6. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā ar to publicēšanu novada informatīvajā
izdevumā „Raunas novada vēstis”.
Domes priekšsēdētājs

/ A.Neimanis/

