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Dažādi

Turpmāk pēc ierosinātāja pieprasījuma:
• Plāna grafisko attēlojumu var noformēt uz A2 vai A1
lapas (11.punkts);
• Uzmērīt inženierbūves (ZKU 171.2.7.);
• Apgrūtinājuma plānā attēlo inženierkomunikācijas (215
prim punkts).

Robežu izvērtēšana
Vērtējot
robežu
atbilstību
tehniskā
stāvokļa prasībām, vērtē
arī, vai robežzīmes nav
iznīcinātas
vai
pārvietotas,
tās
ir
nostiprinātas atbilstoši
šo noteikumu prasībām
un
ir
nodrošināta
robežzīmes
ilglaicīgā
stiprība.

Papildus punkta ierīkošana
Turpmāk, lai noteiktu jaunu robežpunktu uz
iepriekš noteikta robežposma, piemēram,
gadījumos, kad nav ievērota redzamība starp
punktiem un ir to jānodrošina, sagatavo robežas
atjaunošanas aktu. Robežas jaunas netiek
noteiktas, šādas darbības atbilst robežas
sakārtošanai, jeb atjaunošanai.
Minētais neattiecas uz jaunu robežpunktu
noteikšanu saistībā ar jaunas robežas noteikšanu,
piemēram, sadales gadījumā.

Situācijas un apgrūtinājumu aktualizācija
8.punktā svītrota prasība uzmērīt vismaz divas
robežzīmes, veicot situācijas vai apgrūtinājuma plāna
aktualizāciju.
Kārtība, kādā aktualizē situācijas plānu noteikta
Noteikumu 176.punktā: mērnieks apseko situāciju apvidū
un uzmēra situācijas elementu izmaiņas.
Atbilstoši Noteikumu 202.punktam, mērnieks var
izmantot kartogrāfiskos materiālus, ja pārliecinājies par to
precizitātes prasībām (veicot mērījumus) un salīdzinājis
atbilstību situācijai apvidū.
Veicot apgrūtinājumu aktualizāciju, tos var pārnest no
kartogrāfiskiem materiāliem.

Mērnieku sadarbība
Ja veicot mērījumus konstatē neatbilstības cita
mērnieka veiktajos darbos (ZKU 17 divi prim) (attiecas
tikai uz zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificēto
personu izpildītajiem darbiem):
Sagatavo rakstisku paziņojumu par konstatēto –
paziņojumam pievieno dokumentus, kas pamato
neprecizitātes (apsekošanas aktu, mērījumus)
Paziņojumu nosūta mērniekam parakstītu ar
elektronisko parakstu (mērnieka e-pasts sertificēšanas
centra mājas lapā vai VZD mājas lapā) vai pa pastu. Ja
sūta kā pasta sūtījumu, jāņem vērā, ka pasts piegādi
veic trīs darba dienu laikā.

Mērnieku sadarbība
Paziņojumu nosūta vismaz 10 dienas pirms
EZKUL iesniegšanas VZD.
Ja mērnieks atsaucas, tad situācijas risinājumu
atspoguļo
zemes
kadastrālās
uzmērīšanas
dokumentos – apsekošanas aktā, vai, ja risina
neatbilstibu, atzinumā par robežas neatbilstību.
Risinājumu var atspoguļot arī brīvā formā
sagatavotā dokumentā.

Lēmumi par Adresi un NĪLM

Tiek svītroti 19.4. un 19.5.apakšpunkti,
264.2.1. un 264.2.2.apakšpunkti, kā arī
285.punkts, kas paredz iesniegt dokumentus
par adresi un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķiem.

Lēmumi par Adresi
Kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem
kadastra objektiem informācija par adreses
noteikšanu vai maiņu tiks saņemta datu apmaiņas
ceļā no Valsts adrešu reģistra, neiesaistot
personas.
ZKU turpmāk neparedz iesniegt lēmumu par
adresēm kopā ar EZKUL. Ja arī adrese nebūs
reģistrēta un nebūs iesniegts lēmums par adresi,
EZKUL varēs iesniegt VZD.

Lēmumi par NĪLM
Lēmumu par noteikto nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi iesniedz saskaņā ar Kadastra objekta
reģistrācijas un datu aktualizācijas noteikumiem.
Ja informācijā no kadastra ir norādīts lietošanas mērķis,
tad nav nepieciešams iesniegt dokumentu par tā
noteikšanu.
Tomēr pašlaik praksē, ja tiks veikta sadale,
apvienošana vai robežu pārkārtošana, vai citas darbības
par robežu izmaiņām, lēmums par lietošanas mērķi būs
nepieciešams. VZD, ja tāds nebūs iesniegts, var
sagatavot datu aktualizācijas pagarinājumu.

Būves uzmērīšana
Būvi uzmēra atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada
10.janvāra noteikumu Nr.48 „Būvju kadastrālās
uzmērīšanas noteikumi” 43.punktā noteiktajiem apbūves
laukuma rādītājiem: uzmēra ēkas apbūves laukumu
(ZKU 171.2.1., 173.1.).
Inženierbūvi uzmēra pēc pieprasījuma. Apakšzemes
inženierbūvi uzmēra, ja ir nodrošināta tās uzmērīšana vai
izmanto būves kadastrālās uzmērīšanas materiālus
(papildus skatīt 15.pielikuma 12.3.piezīmi.).
Attēlojot būves, ja robeža šķeļ (šķērso) ēku vai
inženierbūvi, tad ēkas kontūru attēlo pilnā apmērā, bet
inženierbūves kontūru attēlo daļā (līdz 10 mm aiz zemes
vienības robežām) (15.pielikuma piezīmes).

Apgrūtinājumu plāna sagatavošana

Apgrūtinājumu izraisošus objektus vairs neattēlo
situācijas plānā, bet tikai mērījumu abrisa datnē, ja veikta
to uzmērīšana.
Pēc
ierosinātāja
pieprasījuma
apgrūtinājumu
izraisošus objektus var iekļaut apgrūtinājumu plānā.
Plānotos ceļa servitūtus turpmāk neattēlo.

Atzīme par robežu neatbilstību
245. Zemes vienības vienkāršoto uzmērīšanu neveic
robežposmā, kurā robežas izvērtēšanā atbilstoši šo
noteikumu 4. nodaļai mērnieks konstatē šo noteikumu
56. punktā minēto robežu neatbilstību vai ja Kadastra
informācijas sistēmā ierakstīta atzīme un attēloti telpiskie
dati par zemes vienību robežu neatbilstību.
254. Ja kadastra informācija par zemes vienības zemes
lietošanas veidiem vai apgrūtinājumiem ir pretrunā ar
informāciju situācijas plānā vai apgrūtinājumu plānā,
mērnieks kamerāli var pārzīmēt tikai zemes robežu
plānu, bet situācijas plānu vai apgrūtinājumu plānu
aktualizē, ievērojot šo noteikumu 8. un 251.punktā
minētos nosacījumus. Kamerālo pārzīmēšanu neveic, ja
Kadastra informācijas sistēmā ierakstīta atzīme un attēloti
telpiskie dati par zemes vienību robežu neatbilstību.

Zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentu
labošana
Atbildības termiņš par veiktiem zemes kadastrālās
uzmērīšanas darbiem - 10 gadi! Termiņu skaita no
pirmreizējā plāna reģistrācijas kadastrā (kamerāli
pārzīmēto plānu reģistrācijas datumi neskaitās).
Robežu neatbilstību (mērniecības kļūdu) labo tādā
apjomā, kāds ir nepieciešams kļūdas novēršanai.
Pārējo pārzīmē kamerāli. Darbus veic atbilstoši robežas
neatbilstības novēršanas kārtībai.
Robežu neatbilstības (mērniecības kļūdu) labošanu
veic, pamatojoties uz ierosinātāja iesniegumu.
Ja īpašnieks bez attaisnojoša iemesla ilgāk par 3
mēnešiem neiesaistās neatbilstības novēršanā,
mērniekam zūd pienākums veikt darbus bez atlīdzības
(pierādījums vienmēr ir sarakste!).

Kad ierosinātājs var prasīt labošanu un kad veic darbus
par saviem līdzekļiem
Jautājumu par robežu neatbilstības labošanu var
izskatīt gadījumos, ja ierosinātāja un pierobežnieka
zemes robežu plāni ir savstarpēji neatbilstoši (veido
pārklājumus vai starpgabalus) vai apvidū esošās
(uzturētās) robežas neatbilst zemes robežu plānam un ir
nepārprotami konstatējams, izvērtējot kadastrālās
uzmērīšanas dokumentus, ka zemes robežu plāns
izgatavots, pieļaujot robežas neatbilstības.
Savukārt, ja apvidū robežu (robežzīmju) nav, tad ir
jāveic to atjaunošana un tas nav saistīts ar neatbilstību
novēršanu zemes kadastrālajā uzmērīšanā.

Kad ierosinātājs var prasīt labošanu un kad veic darbus
par saviem līdzekļiem
Tāpat arī gadījumos, kad saimnieciskās darbības vai
bezdarbības rezultātā ir notikušas izmaiņas zemes
vienību raksturojošos datos un kļuvusi neaktuāla
informācija par situāciju vai apgrūtinājumiem, īpašniekam
ir nepieciešams vērsties pie mērnieka un pasūtīt zemes
vienības raksturojošo datu aktualizāciju.
Vienlaicīgi ar robežas neatbilstības novēršanu
mērniekam bez atlīdzības nav pienākums aktualizēt
neaktuālu situācijas plānu vai apgrūtinājumu plānu.

Tiesiskā pamatojuma dokumenti
Titullapā norāda (14.pielikuma 1.4.apakšpunkts)
robežu noteikšanas tiesiskā pamatojuma dokumentus
(dokuments, kas nosaka konkrēto robežas novietojumu),
tajā skaitā:
- Valsts zemes dienesta teritoriālo struktūrvienību zemes
robežu strīdu komisijas lēmumi (pievieno EZKUL,
262.3.ap.)
- Valsts zemes dienesta
(pievieno EZKUL, 262.3.ap.)

ģenerāldirektora

- Atzinums par robežas neatbilstību.

lēmumi

Titullapā
Titullapā turpmāk arī norāda (14.pielikuma 1.4. un
1.5.apakšpunkts, 17.pielikuma 1.7.1.apakšpunkts):
- Zemes vienības kadastra apzīmējumu pirms zemes
vienības sadalīšanas vai apvienošanas.
- Robežas uzmērīšanas datumu vai uzmērīšanas periodu
(norādot tā sākuma un beigu datumu).
- Apgrūtinājumu plānā jānorāda arī pašvaldības
atbildīgās personas, kura veic apgrūtinājuma plāna
saskaņošanu, amats (17.pielikums). Attiecas arī uz
informāciju par apgrūtinājumiem.

Robežu neatbilstības risināšana pirmreizējā kadastrālā
uzmērīšanā, ja starp pusēm nepastāv strīds
Pirmreizējā uzmērīšanā piemēro neatbilstības novēršanas
kārtību, ja:
Ja robežu neatbilstība konstatēta starp pierobežojošām
zemesgrāmatā ierakstītām robežām, kas robežojas ar
pirmreizēji uzmērāmo zemes vienību. Neatbilstības
novēršanā piedalās visas iesaistītās puses.
Ja robežu neatbilstība konstatēta starp zemesgrāmatā
ierakstītu un pirmreizēji uzmērāmu zemes vienību, precizē
grafisko pielikumu pirmreizēji uzmērāmai zemes vienībai.
Precizēto grafisko pielikumu apstiprina pašvaldība.
Neatbilstības novēršanā piedalās visas iesaistītās puses.

Robežu neatbilstības risināšana pirmreizējā kadastrālā
uzmērīšanā – darbu secība
Veic priekšizpēti, konstatē robežas neatbilstību - priekšizpētes ietvaros sagatavo aktu par konstatēto
robežu neatbilstību (56.punkts un 5.pielikums) - veic robežas apsekošanu un organizē robežas
neatbilstības novēršanu attiecīgajam robežposmam, kurā
konstatēta robežu neatbilstība - neatbilstības novēršanai sagatavo Atzinumu par robežas
neatbilstību (ZKU 91.punkts) un neatbilstības novēršanas
aktu (ZKU 92. un 100.punkti) Tikai pēc robežu neatbilstības novēršanas attiecīgajam
robežposmam var veikt visas pirmreizēji uzmērāmās zemes
vienības
robežas
noteikšanu,
sagatavojot
robežas
noteikšanas aktu.
Jāievēro, ka visām iesaistītām pusēm jāparaksta
dokumentus!

Robežu neatbilstības risināšana pirmreizējā kadastrālā
uzmērīšanā, ja starp pusēm nepastāv strīds
Otrs variants, ka precizē uzmērāmās zemes vienības
grafisko pielikumu - ja puses šādi izlemj risināt jautājumu.
Grafisko pielikumu precizēšanai pašvaldībā iesniedz
ierosinātājs.
Ja precizē grafisko pielikumu, tad neatbilstības
novēršanas dokumentus nesagatavo – veic apsekošanu,
tiesiskā pamatojuma dokumenta precizēšanu un robežas
noteikšanu.
Tātad, ja mēra pamatojoties uz lēmumu par īpašuma
tiesību atjaunošanu vai zemes piešķiršanu pastāvīgā
lietošanā, precizējošo lēmumu pieņem vietējā pašvaldība.
Ja mēra pamatojoties uz CZK lēmumu – precizējošo
lēmumu pieņem CZK.
Ja mēra pamatojoties uz MK rīkojumu – neprecizē.

Cits zemes lietojums
Kamerāli pārzīmējot, platību ar norādi „Cits zemes
lietojums” un tās kontūras zemes vienībā saglabā.
Savukārt, ja zemes vienību instrumentāli uzmēra, tad
ievērojot sekojošo:
Valsts un pašvaldības ceļus izdala neatkarīgi no
platības.
Pārējos gadījumos (elektropārvades līnija caur mežu,
gāzes un naftas vadi, meliorācijas grāvis, u.c.) ieskaita
zemes vienības platībā, ja:
 netiks pārsniegta zemes vienības pieļaujamā platību
atšķirība;
 saņemta inženierkomunikāciju turētāja piekrišana
(sarakstes dokumenti brīvā formā).

Specifikācija
• Uz Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa noteikumu
Nr.281
„Augstas
detalizācijas
topogrāfiskās
informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi”
1.pielikuma
pamata
bāzes
izstrādāta
zemes
kadastrālās uzmērīšanas specifikācija (15.pielikums).
• Jauni objekti – zemes lietošanas veidu simboli
automātiskai
zemes
lietošanas
veidu
platību
nolasīšanai (PĻAVA, GANĪBA, PAGALMS u.c.).

Speciāli sakārtota robežu datne
Mērnieks VZD iesniedz speciāli sakārtotu datni šādos
gadījumos (264.3.apakšpunkts, 265 prim un 265 divi prim
punkti):
• Par veikto zemes kadastrālo uzmērīšanu.
• Par situācijas vai apgrūtinājuma plāna aktualizāciju.
• Par būvju uzmērīšanu robežu plānam būves
ierakstīšanai zemesgrāmatā (264.3.4. ēkas un
inženierbūves
ārējo
kontūru;
būves
kadastra
apzīmējumu un būves ierakstīšanai zemesgrāmatā
paredzētās zemes robežas.
• Par atsevišķām
darbībām.

zemes

kadastrālās

uzmērīšanas

Pārejas noteikumi

Grozījumus
apzīmējumos,
lieto
pēc
elektronisko resursu datņu publicēšanas VZD
tīmekļa vietnē.
Dokumentus un datnes var iesniegt VZD 2
mēnešu laikā no šo elektronisko resursu
datņu publicēšanas VZD tīmekļa vietnē.

Biežāk uzdotie jautājumi

?

Vai darbus var turpināt saskaņā ar
Grozījumos noteikto regulējumu, jeb tie noteikti
jāpabeidz atbilstoši Noteikumiem?
Atbilde: Darbus var turpināt saskaņā ar
regulējumu pēc grozījumiem.

Biežāk uzdotie jautājumi

?

Vai ir jāsagatavo vienošanās, ja risina
robežas neatbilstību pirmreizējā uzmērīšanā un
strīds starp pusēm nepastāv?
Atbilde:
Vienošanos
pirmreizējā
uzmērīšanā
neatbilstības
risināšanai
vairs
nesagatavo!
Sagatavo neatbilstības novēršanas dokumentus
(atzinums par konstatēto robežas neatbilstību,
neatbilstības novēršanas akts vai kontrolmērījumi).

kd@vzd.gov.lv

