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Par noteikumu projektu "Elektronisko sakaru tīklu būvnoteikumi " (VSS-860)
Latvijas Mērnieku biedrība (turpmāk – LMB) un Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu
asociācija (turpmāk – LKĢA) ir izskatījušas noteikumu projektu “Elektronisko sakaru tīkla
būvnoteikumi”(turpmāk – Noteikumu projekts) un izsaka šādus iebildumus:
1. Izteikt 25.2.3. apakšpunktu šādā redakcijā “projektējamā kabeļu līniju tīkla pārskata
plāns/karte mērogā līdz M 1:10000”. Pamatojums: Situācijas plāna saturs un
sagatavošanas process ir aprakstīs Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra
noteikumos Nr. 1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi”. Noteikumu
projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 16. septembra noteikumos Nr. 551
"Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu,
inženierbūvju būvnoteikumi"" anotācijā teikts, ka jēdziens “situācijas plāns” ir
nošķirams no jēdziena “būvju situācijās plāns” un tiek lietots Ministru kabineta
2011. gada 27. decembra noteikumu Nr. 1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas
noteikumi” izpratnē. LMB un LKĢA aicina harmonizēt normatīvos aktus un visos
būvnoteikumos lietot vienādus jēdzienus un terminus;
2. Izteikt 25.2.4. apakšpunktu šādā redakcijā “projektējamās kabeļu līnijas trases pārskata
plāns/karte mērogā līdz M 1:100000, ja trase ir starp novadu administratīvajiem
centriem vai Latvijas Republikas pilsētām”. Pamatojumu skatīt Noteikumu projekta
punkta 25.2.3 iebildumā.
3. Izteikt 25.3.1. apakšpunktu šādā redakcijā “pārskata plānu/karti mērogā līdz M
1:10000”. Pamatojumu skatīt Noteikumu projekta punkta 25.2.3 iebildumā.
4. LMB un LKĢA norāda, ka 28.3. apakšpunktā nav saprotams novietojuma plāna saturs
un tā izstrādes kartogrāfiskā pamatne. Papildus informējam, ka vārdu savirknējums
“ģeogrāfiskās koordinātes Latvijas 1992. gada ģeodēziskajā koordinātu sistēmā”
nenorāda, kādas LKS-92 koordinātas ir jāizmanto. Atbilstoši Ministru kabineta
2011. gada 15. novembra noteikumu Nr. 879 “Ģeodēziskās atskaites sistēmas un
topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi” 8. punktam, LKS-92 koordinātas nosaka
telpiskās taisnleņķu koordinātās (LKS-92 XYZ), ģeodēziskajās koordinātās uz
rotācijas elipsoīda (LKS-92 BLh) vai Merkatora transversālās projekcijas plaknes
koordinātās (LKS-92 TM). Piemēram, topogrāfiskie plānu izgatavošanā izmanto LKS1

92 TM. Aicinām harmonizēt normatīvos aktus un visos būvnoteikumos lietot vienādus
jēdzienus un terminus.
5. Izteikt 39.7. apakšpunktu šādā redakcijā: “projektējamās kabeļu kanalizācijas, jaunas
stabu līnijas vai gruntī ieguldāmā kabeļa trases topogrāfiskais plāns, kas ir saskaņots ar
nekustamo īpašumu īpašniekiem vai, ja tādu nav, tiesiskajiem valdītājiem, kā arī ar
zemes gabalu īpašniekiem vai, ja tādu nav, tiesiskajiem valdītājiem, kuru gaisa telpa
tiek šķērsota.“ Pamatojums: Iesakām lietot jēdzienu “topogrāfiskais plāns” Ministru
kabineta 2012. gada 24. aprīļa noteikumu Nr. 281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” izpratnē;
6. Izteikt 76.4. apakšpunktu šādā redakcijā: “būvprojektā paredzēto inženiertīkla vai tā
daļas novietojuma izpildmērījuma plānu. Gruntī izbūvēto inženiertīklu novietojumam
pieļaujama novirze +/– 0,3 m no būvprojektā paredzētā.” Termins “izpildmērījuma
plāns” ir lietojams Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa noteikumu Nr. 281
“Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes
noteikumi” izpratnē, kas reglamentē izpildmērījuma plāna prasības, formātu un
sagatavošanai nepieciešamo precizitāti.
Aicinām Ministru kabineta noteikumu projekta "Elektronisko sakaru tīklu būvnoteikumi”
izstrādātājus ņemt vērā Ekonomikas ministrijas sagatavoto noteikumu projektu "Grozījumi
Ministru kabineta 2014. gada 16. septembra noteikumos Nr. 551 "Ostu hidrotehnisko,
siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi"". LMB un
LKĢA ieskatā būvniecības procesu pilnveide jārealizē tā, lai būvniecībā izmantojamā un
iegūstamā ģeotelpiskā informācija dažādiem būvju veidiem (speciālo būvnoteikumu izpratnē)
ir līdzvērtīga un savietojama. LMB un LKĢA aicina sinhronizēt būvniecību regulējušos
normatīvos aktus, precīzi nosakot kāda ģeotelpiskā informācija ir izmatojama un iegūstama
būvniecības procesa uzsākšanai, projektēšanai vai pabeigšanai.
Latvijas Mērnieku biedrības valdes priekšsēdētāja Baiba Ziemele
Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Rutkovskis
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