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Augstas detalizācijas topogrāfiskā informācija ir 

ģeotelpiska informācija, kuras mēroga noteiktība ir 1:500 

un lielāka.



Augstas detalizācijas topogrāfiskā informācija ir:

• topogrāfiskais plāns - lokāla ģeogrāfiskā apgabala

ģeotelpiskās informācijas attēlojums plaknē ar

noteikta veida apzīmējumiem vizuāli uztveramā formā

• izpildmērījuma plāns – plāns, kurā attēlo būves vai

izpildmērījumu laikā iegūto topogrāfisko informāciju



Būvniecība ir visu veidu būvju projektēšana un būvdarbi



Kartogrāfiskā pamatne ir ģeotelpiska informācija, 
kas nodrošina ģeotelpisko objektu 

piesaistīšanu noteiktai vietai
un veido kontekstu citu ģeotelpisko datu vizualizēšanai



Vai augstas detalizācijas topogrāfiskā informācija ir 
būvniecības procesā izmantojama kartogrāfiskā pamatne?





Atbilstoši Būvniecības likuma deleģējumam Ministru 

kabinets izdod speciālos būvnoteikumus, kuros 

nosaka:

• būvniecības procesam nepieciešamos dokumentus 

un to saturu;

• būves novietojuma uzmērījumu veikšanas kārtību 

un kārtību, kādā būve pieņemama ekspluatācijā.



Būvniecības likums nosaka, ka speciālos būvnoteikumus 

izdod attiecībā uz:

• ēkām;

• autoceļiem un ielām;

• dzelzceļa būvēm (valsts, pašvaldību un privātajām);

• elektronisko sakaru būvēm;

• enerģijas ražošanas, glabāšanas, pārvades un 

sadales būvēm;

• hidrotehniskajām un meliorācijas būvēm;

• ostu hidrotehniskajām būvēm;

• ar radiācijas drošību saistītām būvēm;

• būvēm Latvijas Republikas teritoriālajos ūdeņos un 

ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā;

• citām atsevišķi neklasificētām inženierbūvēm.



Speciālajos būvnoteikumos sastopamie kartogrāfiskā 

materiāla apzīmējumi. Situācijas plāns.

• Situācijas plāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā 

(M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz zemes robežu plāna, kurā 

norādīta paredzētā objekta piesaiste zemes gabalā un tā ārējie izmēri.

• Situācijas plāns mērogā 1:2000–1:10000.

• Projektējamā kabeļu līniju tīkla situācijas plāns mērogā 

līdz M 1:10000.



Speciālajos būvnoteikumos sastopamie kartogrāfiskā 

materiāla apzīmējumi. Situācijas plāns.

• Mērogs ir līnijas garuma uz kartes attiecība pret attiecīgas

līnijas garumu apvidū.

• Mērogs rāda kādā attiecībā ir attālumi uz plāna pret

horizontālajiem attālumiem dabā.
• Mērogs var būt skaitlisks vai grafisks.

Kas ir vizuāli uztverams mērogs?



Speciālajos būvnoteikumos sastopamie kartogrāfiskā 

materiāla apzīmējumi. Situācijas plāns.

• Plānus, kuros parādītas tikai zemes virsmas situācija, sauc par situācijas jeb

kontūru plāniem, bet tādus, kuros ar speciāliem apzīmējumiem parādīts arī

zemes virsmas reljefs – par topogrāfiskiem plāniem (J. Biķis «Elementārā

ģeodēzija»)

• MK noteikumi Nr.573 «Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju

būvnoteikumi» - mērogā samazināts apvidus horizontālās projekcijas attēls

plaknē ar būvju un inženierkomunikāciju izvietojumu būvobjektā

• Situācijas plāns MK noteikumu Nr.1019 «Zemes kadastrālās uzmērīšanas

noteikumi» izpratnē, kur tiek uzmērīti un attēloti šādi situācijas elementi: ēkas un

ēku daļas, atsevišķi objekti, kas nepieciešami piesaistes abrisu sagatavošanai un

apgrūtinājumu teritoriju noteikšanai, ceļi, dzelzceļi, sliežu ceļi, ūdenstilpes un

ūdensteces,grāvji, kas vienādi ar vai platāki par diviem metriem, dabīgos un

mākslīgos reljefa elementus (gravas, kraujas, bedres, akmeņu krāvumus),

inženierbūves un citus situācijas elementus atbilstoši ierosinātāja pieprasījumam.

Kas ir situācijas plāns? 



Speciālajos būvnoteikumos sastopamie kartogrāfiskā 

materiāla apzīmējumi. Topogrāfiskais plāns.

• Būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M

1:250; M 1:500; M 1:1000) uz derīga topogrāfiskā plāna.

• Būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M

1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna.



Speciālajos būvnoteikumos sastopamie kartogrāfiskā 

materiāla apzīmējumi. Topogrāfiskais plāns.

Topogrāfiskajam plānam, atbilstoši MK noteikumiem Nr.281 «Augstas detalizācijas

topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi», derīguma

termiņš ir viens gads, skaitot no tā reģistrācijas datuma vietējās pašvaldības

datubāzē, ja vietējā pašvaldība nav noteikusi garāku termiņu, bet ne ilgāku par

diviem gadiem.

Ja būvprojekta ģenerālplānu var gatavot uz jebkāda 

topogrāfiskā plāna, tad kāda jēga no derīguma termiņa?



Speciālajos būvnoteikumos sastopamie kartogrāfiskā 

materiāla apzīmējumi. Citi.

• Būvprojektus, izņemot būvprojektus lineāru būvju atjaunošanai vai pārbūvei,

izstrādā uz topogrāfiskā plāna; lineāru būvju atjaunošanas vai pārbūves

būvprojektus izstrādā uz būves uzmērījuma plāna.

• Novietnes plāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:500; M 1:1000;

M 1:2000; M 1:5000), kurā norādīts paredzētās vai nojaucamās būves

novietojums zemes gabalā un tās galvenie parametri (garums, platums, dziļums

un citi parametri), uz derīga topogrāfiskā plāna pilsētās un ciemos, bet

ārpus pilsētām un ciemiem – uz zemes robežu plāna.

!!!Instrumentāli uzmērīts zemes robežu plāns un 

topogrāfiskais plāns nav viena satura plāni!!!



Zemes robežu plāns



Situācijas plāns (MK Nr.1019)



Apgrūtinājumu plāns



01.01.2016. Kadastra informācijas sistēmas grafiskajā daļā reģistrētas 1008638 zemes 

vienības. Atsevišķus situācijas plānus jāgatavo no 2012. gada 27.janvāra.



Kartogrāfiskā materiāla standartizācija speciālajos 

būvnoteikumos:

Viens nosaukums (definīcija) viena satura ģeotelpiskajai 

informācijai.

Viena satura kartogrāfiskā pamatne vienādas sarežģītības 

būvobjektu projektēšanai.

Vienādas prasības izpildmērījuma plānu sagatavošanai.



Paldies par uzmanību!

kontakti: una.krutova@mdc.lv, 26496038
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