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Par būvprojektu saskaņošanu  

Rīgas vietējā ģeodēziskā tīkla punktu aizsargjoslā 

 

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (turpmāk – Departaments), savu 

pienākumu ietvaros, vēlas informēt par aktualitātēm. Šobrīd Rīgas pilsētas teritorijā 

ir aktuāls Rīgas vietējais ģeodēziskais tīkls (turpmāk – Vietējais tīkls), tā 

uzturēšana un būvprojektu saskaņošanas kārtība tā aizsardzības zonā. Vietējais tīkls ir 

nepieciešams, lai nodrošinātu vienotu koordinātu sistēmu mērniecības darbiem kā 

topogrāfiskai uzmērīšanai, būvniecības kontrolei, zemes kadastrālajai uzmērīšanai un 

citu ģeodēzisko darbu izpildei. 

Vietējais tikls sastāv no fiziskiem apvidū nostiprinātiem punktiem – grunts, 

cietā seguma, sienas un dziļurbumu zīmēm, kuru centriem ir noteiktas precīzas 

koordinātas. Grunts zīmes sastāv no apvidū iebetonētiem metāla balstiem, kuros ir 

iestrādātas metāla markas. Sienas zīmes sastāv no metāla markām un enkuriem, kuras 

nostiprinātas ēku sienās. Ar ģeodēziskajiem punktiem valstī un pašvaldībā tiek 

nodrošināta vienota Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēma – LKS-92 un Latvijas 

augstuma sistēma – LAS-2000.5. 

Kā būvju vai inženierbūvju projektētājus, vēlamies Jūs informēt un atgādināt 

par Vietējā tīkla punktu aizsardzību un projektu saskaņošanas kārtību to aizsardzības 

zonā. Aizsargjoslu likums paredz, ka visiem ģeodēziskā tīkla punktiem, tai skaitā 

vietējā tīkla punktiem, kuriem apvidū ir ierīkots pastāvīgs ģeodēziskā punkta centrs, 

tiek noteikta aizsargjosla 5 metru rādiusā. Savukārt, Latvijas būvnormatīva LBN 

008-14 "Inženiertīklu izvietojums" 29. un 30. punkts paredz, ka minimālais 

horizontālais attālums no jaunbūvējamo inženiertīklu ārējās malas vertikālās 

projekcijas līdz vietējā ģeodēziskā tīkla punkta centram ir 1 m. Ierīkojot 

inženiertīklus, nedrīkst skart vietējā ģeodēziskā tīkla punkta konstrukciju un nav 

pieļaujamas darbības, kuru rezultātā vietējā ģeodēziskā tīkla punkts varētu mainīt 

savu atrašanās vietu (koordinātas), tikt bojāts vai iznīcināts. Ja, izbūvējot 

inženiertīklus, nav iespējams ievērot noteiktos attālumus, inženiertīklu ierīkošana 

saskaņojama ar pašvaldības norīkoto personu, kas ir atbildīga par vietējo ģeodēzisko 

tīklu. 

Atsaucoties uz augstāk minēto Departaments informē, ja izstrādājot būvprojektu 

ir nepieciešams pietuvoties Vietējā tīkla punktam tuvāk par 1m vai pat to iznīcināt, 

tad būvprojektu un risinājumu obligāti ir jāsaskaņo ar par vietējo ģeodēzisko 

tīklu atbildīgo personu Rīgas pašvaldībā – Departamenta Ģeomātikas pārvaldes 

Topogrāfiskās informācijas uzturēšanas nodaļas vadītāju Sergeju Plotņikovu 

(tālr.67012904, 27857998 vai e-pastu sergejs.plotnikovs@riga.lv). 

Papildus vēlamies atgādināt, ka 2012.gada 24.jūlija MK noteikumi Nr.497 

„Vietējā ģeodēziskā tīkla noteikumi” nosaka, ka, ja vietējā tīkla punkts tiek iznīcināts, 

jauna ģeodēziskā punkta ierīkošanas un vietējā tīkla segmenta pilnveidošanas 

mailto:sergejs.plotnikovs@riga.lv


2 
 

izmaksas sedz persona, kura pasūtījusi vai veikusi darbus. Šobrīd Latvijas 

Administratīvo pārkāpumu kodeksa 55.panta pirmajā daļā ir noteikts naudas sods par 

ģeodēzisko zīmju iznīcināšanu fiziskajām personām no 70 līdz 700 euro, bet 

juridiskajām personām - no 140 līdz 1 400 euro. 

Zemāk atradīsiet plašāku informāciju par vietējo ģeodēzisko tīklu: 

 Departamenta mājas lapā par Rīgas vietējo ģeodēzisko tīklu  

http://www.rdpad.lv/geotelpiska-informacija/vietejais-geodeziskais-tikls/; 

 2012.gada 24.jūlija MK noteikumi Nr.497 „Vietējā ģeodēziskā tīkla 

noteikumi” http://likumi.lv/doc.php?id=250460;  

 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu 

izvietojums" http://likumi.lv/ta/id/269200-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-

lbn-008-14-inzeniertiklu-izvietojums-#p-578503; 

 Aizsargjoslu likums http://likumi.lv/ta/id/42348-aizsargjoslu-likums#p-

470303; 

 Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss http://likumi.lv/ta/id/89648-

latvijas-administrativo-parkapumu-kodekss#p-488696; 

 Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta nolikums 

http://www.rdpad.lv/departaments/nolikums/. 

 

Ja Jums ir radušās jebkādas neskaidrības vai jautājumi par Vietējo tīklu, aicinām 

sazināties ar Departamenta Ģeotelpiskās informācijas uzturēšanas nodaļas galveno 

projektu vadītāju Sandru Juzāni pa tālr. 67012829, 26591256 vai e-pastu 

sandra.juzane@riga.lv. 
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Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 

Ģeomātikas pārvalde 

Amatu iela 4, Rīga, LV-1050 

E-pasts: geo@riga.lv 

Tālrunis +371 67105817 

www.rdpad.lv 
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