
Identifikācija 

Nosaukums Augstas detalizācijas topogrāfiskā informācija 

Apraksts 

Digitāli iesniegtie topogrāfiskie plāni un izpildmērījumu plāni mērogā 1:500 tiek apkopoti Rīgas pilsētas 
pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (ADTI) datubāzē. Pašvaldība ADTI datubāzē 
topogrāfisko informāciju uzglabā atsevišķu datņu veidā, kas atbilst 1993.gada topogrāfisko karšu sistēmas 
(TKS-93) mēroga 1:1000 karšu lapu dalījumam. Dati pieejami Bentley MicroStation *.DGN datņu formātā, 
Latvijas 1992. gada koordinātu sistēmā (LKS-92 TM).  

Tips Datu kopu grupa 

Atsauces 

http://www.rdpad.lv/geotelpiska-informacija/geotelpisko-datu-kopa/ 
https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p5368/ProcesaApraksts 
http://www.eriga.lv 
https://geo.riga.lv 

Identifikators LVA.RD.GEO.ADTI  

Valoda Latviešu 

Klasifikācija 

Temats Komunālie dienesti/sakari  

Atslēgvārdi 

Komunālie un valsts dienesti  
Ēkas  
Zemes virsma 
ADTI 
Augstas detalizācijas topogrāfiskā informācija 

Izmantotā 
vārdnīca 

GEMET - INSPIRE themes, version 1.0 

Ģeogrāfiskā atrašanās vieta 

Ģeogrāfiskais 
izgriezums 

W: 23.9212 E: 24.3416 N: 57.0972 S: 56.8503 

Laika piesaiste 

Laika tvērums 2003-10-1 līdz šim brīdim 

Publicēšanas 
datums 

2005-12-22 

Kvalitāte un validitāte 

Datu izcelsme 

Lai izstrādātu būvniecības projektu vai nodotu būvi ekspluatācijā, ģeodēziskajos darbos sertificēta 
persona uzmēra un izgatavo topogrāfisko vai izpildmērījuma plānu mērogā 1:500. Topogrāfisko plānu 
saskaņo ar inženierkomunikāciju turētājiem. Pirms topogrāfiskā vai izpildmērījuma plāna reģistrācijas 
ADTI datubāzē pašvaldība veic plānu pārbaudi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. ADTI tiek 
aktualizēta katru dienu.  

Mērogs 1:500 

Precizitāte 5 līdz 10 cm 

Atbilstība 

Specifikācija 

1. 2012.gada 24.aprīļa MK noteikumi Nr.281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās 
centrālās datubāzes noteikumi" 
2. 2019.gada 18.decembra Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.98 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās 
informācijas aprites saistošie noteikumi" 

Atbilstība 
1. Atbilst 
2. Atbilst 

Piekļuves un lietošanas ierobežojumi 

Piekļuves un 
lietošanas 
nosacījumi 

1.Dati pieejami ierobežotam lietotāju lokam (ģeodēziskajos darbos sertificētām personām) 
2.Tiek piemērota maksa par datiem atbilstoši 2019.gada 18.decembra Rīgas domes saistošajiem 

noteikumiem Nr.98 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi” 
3.Nepieciešams saņemt datu izmantošanas atļauju atbilstoši 2011.gada 30.augusta MK noteikumiem 

Nr.673 “Ģeotelpisko datu kopas izmantošanas noteikumu obligātais saturs un izmantošanas atļaujas 
saņemšanas kārtība” 

Publiskās 
piekļuves 
ierobežojumi 

Publiski nav pieejami 

Atbildīgās personas 

Autors 
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Ģeomātikas pārvaldes Topogrāfiskās informācijas 
uzturēšanas nodaļa 
geo@riga.lv  

Īpašnieks 
Rīgas pilsētas pašvaldība  
pad@riga.lv  

Kontaktpunkts 
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments Ģeomātikas pārvalde  
geo@riga.lv  

 

http://www.rdpad.lv/geotelpiska-informacija/geotelpisko-datu-kopa/
https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p5368/ProcesaApraksts
http://www.eriga.lv/servicestarter.ashx?sid=DDA
https://geo.riga.lv/
https://m.likumi.lv/doc.php?id=235498
https://m.likumi.lv/doc.php?id=235498

