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2022.gada 27.oktobrī                Nr.635 
                (protokols Nr.20, 5.§) 

  
Par precizējumiem Valmieras novada 
pašvaldības 31.03.2022. saistošajos 
noteikumos Nr.43 “Par augstas detalizācijas 
topogrāfiskās informācijas aprites kārtību 
Valmieras novadā” 
 

Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 31.03.2022. izdeva saistošos 
noteikumus Nr.43 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Valmieras 
novadā” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.43) (protokols Nr.7, 2.§) un nosūtīja Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk – VARAM) atzinuma sniegšanai.  

Pašvaldība ir saņēmusi VARAM 27.04.2022. atzinumu Nr.1-18/3109 (saņemts Pašvaldībā 
27.04.2022. un reģistrēts ar Nr.1.6/22/53, turpmāk – Atzinums), kurā izteikti četri iebildumi par 
Saistošajiem noteikumiem Nr.43. 

Saistošie noteikumi Nr.43 nav stājušies spēkā un lietderības apsvērumu dēļ Saistošajos 
noteikumos Nr.43 veikti precizējumi atbilstoši VARAM norādījumiem, tādējādi pilnībā ņemot vērā 
VARAM Atzinumā izteiktos iebildumus.  

Likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturtā daļa noteic, ja saņemts Ministrijas atzinums, 
kurā pamatots saistošo noteikumu vai to daļas prettiesiskums, pašvaldības dome precizē saistošos 
noteikumus atbilstoši atzinumā norādītajam un publicē precizētos saistošos noteikumus. Ja 
pašvaldības dome nepiekrīt atzinumam pilnībā vai kādā tā daļā, dome savā lēmumā sniedz 
atbilstošu pamatojumu, kā arī publicē saistošos noteikumus. Saistošos noteikumus triju darba 
dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūta Ministrijai. 

Ņemot vērā minēto, kā arī pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 
1.punktu, 45.panta ceturto, piekto, sesto un septīto daļu un Pašvaldības domes Saimniecisko lietu 
un Finanšu komiteju 13.10.2022. atzinumiem, 
 
Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 18 (Edgars Grandāns, Guna Ķibere, Guntars Štrombergs, 
Guntis Gladkins, Harijs Rokpelnis, Jānis Baiks, Jānis Dainis, Jānis Grasbergs, Jānis Olmanis, 
Jānis Skrastiņš, Jānis Upenieks, Juris Jakovins, Kaspars Kļaviņš, Mareks Bērziņš, Reinis 
Muižnieks, Ričards Gailums, Toms Upners, Vugars Ecmanis), PRET – nav, ATTURAS – nav, 
nolemj: 
 
1. veikt Saistošajos noteikumos Nr.43 šādus precizējumus: 

1.1. izteikt nosaukumu šādā redakcijā: “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās 
informācijas aprites un samaksas kārtību Valmieras novadā”; 

1.2. svītrot II Nodaļu “Papildus prasības topogrāfiskajai uzmērīšanai”; 
1.3. precizēt numerāciju atbilstoši teksta pamatvienības iedalījumam; 
1.4. papildināt 7.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:  

“Topogrāfiskie plāni obligāti saskaņojami ar AS “Sadales tīkls”.”; 
1.5. papildināt III nodaļu ar 17.punktu šādā redakcijā: 



“17. Pārbaudot topogrāfiskās informācijas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām 
prasībām, datubāzes turētājs ne ilgāk kā 10 darbdienu laikā no topogrāfiskās 
informācijas un samaksas saņemšanas dienas reģistrē topogrāfisko informāciju 
datubāzē, uz plāna norādot reģistrācijas informāciju (datumu un reģistrācijas 
numuru), vai atsaka reģistrāciju, norādot pamatojumu, un nosūta attiecīgo datni 
mērniekam vai komersantam labojumu veikšanai.”; 

(precizētā Saistošo noteikumu Nr.43 redakcija pielikumā); 
2. uzdot Pašvaldības administrācijas struktūrvienībai “Dokumentu pārvaldības un klientu 

apkalpošanas centrs” precizētos Saistošos noteikumus Nr.43 nosūtīt VARAM zināšanai; 
3. lēmums stājas spēkā 2022.gada 27.oktobrī. 
 
Pielikumā:  1. Precizēti saistošie noteikumi Nr.43 uz 4 lappusēm; 

 2. Precizēts saistošo noteikumu Nr.43 paskaidrojuma raksts uz 2 lappusēm. 
 
 
Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts)  Jānis Baiks 


