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Jānis Klīve, 

 Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 

Ģeomātikas pārvaldes Ģeotelpiskās informācijas aprites nodaļas vadītājs 

Ģeotelpiskā informācija 

būvniecībai 



 

 

Rīgas pilsētas 

pašvaldība ©  

Saturs 

• Struktūra un normatīvie akti 

• Kartogrāfiskās pamatnes speciālajos MK 

būvnoteikumos 

• Būvju situācijas plāns 

• Būvju nojaukšanas izpildmērījumu plāni 
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Rīgas pilsētas 

pašvaldība ©  

Struktūra 
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Rīgas pilsētas 

pašvaldība ©  

Normatīvi 

• Būvniecības likums (09.07.2013.) 

• 19.08.2014. MK noteikumi Nr.500 «Vispārīgie 

būvnoteikumi» 

• Speciālie MK būvnoteikumi, kas nosaka: 

• būvniecības procesam nepieciešamo ģeotelpisko 

informāciju (plānus, kartes); 

• būves pieņemšanu ekspluatācijā – izpildmērījuma 

plāna nepieciešamību 
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Rīgas pilsētas 

pašvaldība ©  

Kartogrāfiskās pamatnes  

speciālajos būvnoteikumos 

 • 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 … 

• Būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā vizuāli uztveramā 

mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz (derīga) 

topogrāfiskā plāna … 

• Novietnes plāns izstrādājams …. , bet ārpus pilsētām un 

ciemiem – uz zemes robežu plāna. 

 

5 



 

 

Rīgas pilsētas 

pašvaldība ©  

Kartogrāfiskās pamatnes  

speciālajos būvnoteikumos 

 Atbilstoši MK noteikumiem Nr.1019 «Zemes kadastrālās 

uzmērīšanas noteikumi»: 

Zemes robežu plāns, Situācijas plāns un Apgrūtinājumu plāns: 
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Rīgas pilsētas 

pašvaldība ©  

Kartogrāfiskās pamatnes  

speciālajos būvnoteikumos 

 

 Topogrāfiskā karte M1:10000 un topogrāfiskais plāns M1:500 
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Rīgas pilsētas 

pašvaldība ©  

Pārējo inženierbūvju būvnoteikumi 
(MK Nr. 551 „Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un 

citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”) 

 
• Ieviests jēdziens – Būvju situācijas plāns (1.grupas 

būvēm!) 

• Būvju situācijas plāns – ir augstas detalizācijas topogrāfiskās 

informācijas, ielu sarkano līniju, zemes vienību robežu un to kadastra apzīmējumu 

un zemes vienību daļu un to kadastra apzīmējumu savietots attēlojums vizuāli 

uztveramā formā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000)  

• Būvju situācijas plānu varēs izgatavot: 

• Pašvaldības kā augstas detalizācijas topogrāfiskās 

informācijas datubāzes turētājas 

• Ģeodēziskajos darbos sertificētas personas 

• Izpildmērījumi par līnijveida inženierbūves nojaukšanu  
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Rīgas pilsētas 

pašvaldība ©  

Pārējo inženierbūvju būvnoteikumi 

 
Kas palicis neatbildēts… 

•Mērnieku uzmērītie Būvju situācijas plāni netiks 

pārbaudīti un nenonāks topogrāfijas (ADTI) datubāzē, t.i. 

neaktualizēsies 

•Nav noteikts Būvju situācijas plāna derīguma termiņš 

•Pašvaldībām jāslēdz jauna vienošanās ar Valsts zemes 

dienests (VZD) par kadastra informācijas izsniegšanu 

(jādeleģē persona iepirkties www.kadastrs.lv) 

•Joprojām apritē palikuši «situācijas plāni»?! 
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Rīgas pilsētas 

pašvaldība ©  

Mūsu vīzija par ģeotelpisko 

informāciju 

• Uzlabot ADTI datu kvalitāte (mērnieks + IKT 

precizējumi + kontrolmērījumi + izpildmērījumi = 

vērtīgi dati) 

• Veicināt datu atkalizmantošanu (ADTI datubāze, 

kadastrs, …) 

• Apmierināt klientu vēlmes – iedzīvotājiem izpildīt 

pakalpojumus ātri un ērti (vienā punktā – pašvaldībā) 

• Pilnveidot e-pakalpojumus 

• ADTI virszeme un apakšzemes inženiertīkli 
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Rīgas pilsētas 

pašvaldība ©  

Būvju (ēku un inženiertīklu) 

nojaukšanu paredz būvniecības 

dokumentācijā 
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Rīgas pilsētas 

pašvaldība ©  

Nojaukšanas darbi = Būvdarbi 
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Rīgas pilsētas 

pašvaldība ©  

Ko mērīt nojaukšanas gadījumā? 

• Pilnīgas nojaukšanas gadījumā mērījumus neveic – 

tikai apseko objektu 

• Daļējas nojaukšanas gadījumā jāmēra atlikusī 

būves daļa vai inženiertīklu nojaukšanas sākuma 

un beigu punkti atvērtā tranšejā 
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Rīgas pilsētas 

pašvaldība ©  

Objektā veikta nojaukšana pilnā 

apjomā 
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Rīgas pilsētas 

pašvaldība ©  

Objektā veikta daļēja inženiertīklu 

nojaukšana 
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Rīgas pilsētas 

pašvaldība ©  

Nojaukšanas izpildmērījumu plānus 

iesniedz Būvvaldē izvērtēšanai un 

reģistrācijai ADTI datubāzē 

• Iesniegšanas un izvērtēšanas kārtība ir tāda pati kā 

«parastam» ģeodēziskā izpildmērījuma plānam 
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Rīgas pilsētas 

pašvaldība ©  

Nojaukšanas izpildmērījumu plānu 

izgatavošanas jēga 

• Pašvaldībai – nodrošināt būvniecības kontroli  

• Aktualizēt ADTI datubāzi (visiem lietotājiem) 

• IK turētājiem – dokumentēt būves nojaukšanu 
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Rīgas pilsētas 

pašvaldība ©  

PIEMĒRI no ADTI datubāzes! 

 

Ja nav nojaukšanas izpildmērījumu … 
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Rīgas pilsētas 

pašvaldība ©  

Ja nav nojaukšanas izpildmērījumu … 

(inženiertīkli) 
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Rīgas pilsētas 

pašvaldība ©  

Ja nav nojaukšanas izpildmērījumu … 

(ēkas) 
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Rīgas pilsētas 

pašvaldība ©  

Topogrāfija pirms būvniecības … 

(Ķīpsala, 2013.g. maijs) 
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Rīgas pilsētas 

pašvaldība ©  

Topogrāfija pirms būvniecības … 

(Ķīpsala, 2013.g. maijs) 
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Rīgas pilsētas 

pašvaldība ©  

Pirmie izpildmērījumi – ēka un LK … 

(Ķīpsala, 2013.g. oktobris) 
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Rīgas pilsētas 

pašvaldība ©  

Kad visi izpildmērījumi iesniegti … 

(Ķīpsala, 2015.g. oktobris) 
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Rīgas pilsētas 

pašvaldība ©  

Priekšlikumi 
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• Nepieciešams precizēt Būvju situācijas plāna 

termiņus un informācijas aktualizēšanu ADTI 

datubāzē – MK noteikumos Nr.281 (TM un VZD) 

• VZD un MK atvieglot kadastra informācijas 

atkalizmantošanu būvniecībā 

• Kartogrāfiskās pamatnes izmantošanu definēt 

Vispārīgajos būvnoteikumos nevis dažādi pielietot 

visos speciālajos būvnoteikumos 
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Jānis Klīve 

 Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 

Ģeomātikas pārvaldes Ģeotelpiskās informācijas aprites nodaļas vadītājs 

Jautājumi? 

 
Sadarbībai par ģeotelpiskās informācijas apriti 

sazināties pa e-pastu geo@riga.lv 

vai ar 

Jāni Klīvi 

 m.29140014 

janis.klive@riga.lv 


