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Nr. 20/2019
Par noteikumu projektu “Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada
24. aprīļa noteikumos Nr. 281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās
centrālās datubāzes noteikumi”” (VSS-1118)
Latvijas Mērnieku biedrība (turpmāk – LMB) un Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu
asociācija (turpmāk – LKĢA) ir izskatījusi Valsts sekretāru sanāksmē 2019. gada 7. novembrī
izsludināto Ministru kabineta noteikumu projektu “Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru
kabineta 2012. gada 24. aprīļa noteikumos Nr. 281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi”” (turpmāk – Noteikumu projekts), un
kopumā to atbalsta, tomēr izsaka iebildumus un priekšlikumus:
1. Atgādinām, ka LMB un LKĢA ir parakstījušas Nevalstisko organizāciju un Ministru
kabineta sadarbības memorandu, kurā paredzēta pušu līdzdarbība normatīvu aktu izstrādē
un īstenošanā. LMB un LKĢA, kā mērnieku profesionālās organizācijas, pauž
neizpratni par neiesaistīšanu Noteikumu projekta, kas ietekmē mērnieku profesionālo
darbību, apspriešanā un saskaņošanā.
2. Noteikumu projekta anotācijā norādīts, ka zemes, dzīvokļa īpašuma un būves
īpašniekiem atsevišķos kadastra objekta vai kadastra datu aktualizācijas gadījumos tiks
īstenots vienas pieturas aģentūras princips, nebūs jāapmeklē divas iestādes, kā arī
nepieciešamo izmaiņu, kas reģistrētas Kadastra informācijas sistēmā, ierakstīšanai
zemesgrāmatā nebūs nepieciešams iesniegt dokumentus atkārtoti. Atgādinām, ka
izpildmērījuma plāns jau tiek reģistrēts pašvaldību augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas (turpmāk – ADTI) datubāzēs un informācija reizi nedēļā laikposmā no
piektdienas līdz svētdienai tiek iesniegta topogrāfisko informāciju centrālajai datubāzei,
kuru uztur Valsts zemes dienests. Tādejādi Valsts zemes dienesta rīcībā jau ir
konsolidēta informācija par teritorijā veikto topogrāfisko uzmērīšanu. Ierosinot ēkas
vai inženierbūves pieņemšanu ekspluatācijā, būvniecības ierosinātājs institūcijā, kura pilda
būvvaldes funkcijas, iesniedz būves, izņemot gadījumu, ja attiecīgā informācija un dati
pieejami būvniecības informācijas sistēmā, izpildmērījuma plānu. Ar 2020. gada 1. janvāri
būvniecības administratīvais process uzsākams elektroniski būvniecības informācijas
sistēmā, kas ļauj secināt, ka izpildmērījuma plāns būs atrodams arī būvniecības
informācijas sistēmā. Lietderīgi un saprātīgi izmantojot valsts informācijas sistēmās
uzkrātos datus, īpašniekiem nebūtu jāapmeklē neviena iestāde.
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3. ADTI aprite notiek tikai digitālā (elktronisku dokumentu) formā. Izpildmērījuma
plānu izgatavo mērnieks un tas ir derīgs tikai ar mērnieka parakstu pēc attiecīgās
saskaņošanas, pārbaudes un reģistrācijas. No Noteikumu projekta 57.3 punkta redakcijas
nav saprotams, vai izpildmērījumam nepieciešams vēl kāds (īpašnieka, ierosinātāja,
datubāzes turētāja) paraksts?
4. No Noteikumu projekta 57.3 punkta redakcijas nav saprotams vai izpildmērījumu
plāns, kas paredzēts datu reģistrācijai vai aktualizācijai Kadastra informācijas sistēmā ir tas
pats plāns, kas aktualizē augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzi un derīgs
arī būvniecības procesam?
5. No Noteikumu projekta 57.3 punkta redakcijas nav saprotams vai reģistrējamās būves
kontūra ir uzglabājama vietējās pašvaldības ADTI datubāzē? Ja šādu informāciju ir
paredzēts uzglabāt ADTI datubāzē, tad iesakām veidot atsevišķus slāņus katram būvju
veidam.
6. Atgādinām, ka 19.10.2017. LMB un LKĢA ar vēstuli Nr.17/14 “Par nepieciešamajām
izmaiņām ADTI normatīvu regulējumā” aicināja veikt grozījumus MK noteikumos
Nr. 281, lai precizētu uzskaitītos jautājumus. Bet joprojām Valsts zemes dienests nav
sniedzis precizētas atbildes, kad tiks risināti vēstulē uzskaitītie jautājumi.
7. Papildus informējam, ka 19.09.2019. Inženiertīklu turētāju sadarbības padomes sēdē
Nr. 79 tika nolemts, ka dalībnieki viennozīmīgi atbalsta nepieciešamību veikt MK
noteikumu Nr.281 grozījumus, lai precizētu topogrāfiskā plāna uzmērīšanas un
saskaņošanas atbildības starp mērnieku un inženiertīklu turētāju. Padome ieskatā
mērniekam vajadzētu atbildēt par izpildmērījumu laikā iegūtajiem inženiertīklu
novietojumu datiem, bet par vēsturiski līdz 2012. gadam izbūvētu - par inženiertīklu
novietojumu datiem atbild inženiertīklu turētājs.
Turpmāk, veicot grozījumus mērniecības jomu regulējošos normatīvajos aktos,
aicinām konsultēties ar nozares profesionāļiem un, tiecoties uz datos balstītu sabiedrību,
ņemt vērā informācijas tehnoloģiju iespējas.
LMB valdes priekšsēdētāja Una Krutova
LKĢA valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Rutkovskis
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU
Klīve
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