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Par atzinumu Ministru kabineta noteikumu projektam
"Nacionālajai drošībai un valsts aizsardzībai svarīgas informācijas
par nekustamā īpašuma objektiem aizsardzības nodrošināšanas kārtība"

Latvijas Mērnieku biedrība un Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija ir izskatījušas
2021. gada 3. decembrī Vienotajā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portālā
oficiālai starpministriju (starpinstitūciju) saskaņošanai iesniegto Ministru kabineta noteikumu
projektu "Nacionālajai drošībai un valsts aizsardzībai svarīgas informācijas par nekustamā
īpašuma objektiem aizsardzības nodrošināšanas kārtība" (turpmāk – MK noteikumu projekts)
un, savas kompetences ietvaros, izsakām sekojošus:
Priekšlikumus:
1. MK noteikumu projektā nepieciešams noteikt vienu informācijas avotu ierobežojumu
zonu ģeogrāfiskajai noteikšanai. Ņemot vērā, ka MK noteikumos ir noteikts, ka objekts
pastāv Valsts zemes dienesta uzturētā kadastra zemes vienības robežās, izteikt MK
noteikumu 7.punktu sekojošā redakcijā: “Datus par konkrētajā pašvaldībā esošajiem
valstij svarīgajiem objektiem Valsts zemes dienests vietējās pašvaldības augstas
detalizācijas datubāzes uzturētājam nodod kā mašīnlasāmus datus, kas satur objektu
kadastra apzīmējumus un to robežu. Valsts zemes dienests informē pašvaldības par
izmaiņām valstij svarīgu objektu sarakstā, norādot zemes vienību kadastra apzīmējumus
jauniem vai dzēstiem valstij svarīgiem objektiem.”
2. MK 12.punktā noteiktās tiesības ir tikai piekļūt šāda veida informācijai, taču, tā kā šāda
veida informācija ir jāapstrādā, ir nepieciešams paplašināt tvērumu, izsakot 12.punktu
sekojošā redakcijā: “Šo noteikumu 10. punktā noteikto informācijas sistēmu datiem,
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neatkarīgi no noteiktajiem pieejamības ierobežojumiem, pastāvīgi ir tiesības piekļūt,
apstrādāt un uzkrāt:”.
3. Sertificētiem mērniekiem, kuri komersanta uzdevumā veic topogrāfisko plānu izstrādi un
izpildmērījumus, ir tiesības šādu informāciju iegūt no datu turētāja, dabā un to apstrādāt.
Taču, tā kā šī informācija ir ierobežotas pieejamības informācija, nepieciešams paplašināt
peronu loku, kuras drīkst iepazīties un saskaņot šāda veida informāciju. (Piemēram –
inženiertīklu objektu turētāji, īpašnieki). Mērniekiem ir jāsaskaņo šāda veida informācija
ar objektu īpašniekiem, bet šāda veida informāciju turētāji nav minēti MK noteikumos.
Tādēļ nepieciešams papildināt MK noteikumu projekta 12.punktu ar sekojošiem
apakšpunktiem: “12.5. Mērniekiem (zemes kadastrālās uzmērīšanas darbos, zemes
ierīcības darbos, ģeodēziskajos darbos sertificētajām personām) un komersantiem (MK
noteikumu 281 izpratnē - komercsabiedrība, kas nodarbina vismaz vienu mērnieku, vai
individuālais komersants, kas ir mērnieks vai nodarbina vismaz vienu mērnieku), kas
noslēgušas mērniecības darbu izpildes/pakalpojumu līgumu ar valstij svarīga objekta
īpašnieku un tiesisko valdītāju par savā valdījumā esošiem objektiem.; 12.6. Personām,
kuras pašvaldības uzdevumā veic teritorijas attīstības plānošanu; 12.7. Sabiedrisko
pakalpojumu sniedzējam par saviem objektiem.“.
Komentārus:
4. MK noteikumu projekta anotācijā nav minētas pašvaldības informācijas sistēmas un šo
sistēmu izmaiņu programmēšanas izmaksas. Pašvaldībās ir gan ĢIS sistēmas, gan
Nekustamā īpašuma nodokļu aprēķiniem nepieciešamas sistēmas, kurās parādās
ierobežotas pieejamības informācija. Piemēram – pielikuma nr.3. informācija.
5. MK noteikumi nr. 281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās
datubāzes noteikumi” nosaka kārtību, kādā mērnieks veic saskaņošanu ADTI procesā.
MK noteikumu projekta anotācijā nav iekļauta informācija par kārtību kādā 12.4. punktā
minētie komunālo pakalpojumu sniedzēji (elektropiegādes, gāzes un citi) rīkojas
informācijas saskaņošanas mērniecības veikšanas laikā ar MK noteikumu projekta
13.punktā minētajām personām.
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Latvijas Mērnieku biedrība
Reģ.Nr. 40008004744
Ķīpsalas iela 6B-105, Rīga, LV-1048
Tālr. 27859181, lmb@lmb.lv

Latvijas Kartogrāfu un Ģeodēzistu asociācija
Reģ.Nr. 40008038810
Bruņinieku iela 73A-19, Rīga, LV-1009
Tālr. 28659881, lkga@lkga.lv

6. Nav atrunāta kārtība kādā, atbilstoši Personu datu aizsardzības likumam, jānodrošina datu
piekļuves uzskaite un cik ilgi šī informācija jāuzglabā.
Jautājumus skaidrojumam:
7. Vēlamies vērst uzmanību, ka pašvaldības, tām piekritīgo nekustamo īpašumu pārvaldībai,
izmanto lietojumprogrammu NEKIP. Vai MK noteikumu projektā noteiktā ierobežotās
pieejamības informācija tiks attiecināta arī uz NEKIP pieejamajai informācijai?
8. MK noteikumu projektā nav iekļautas izmaksas pašvaldības ADTI uzturēšanas sistēmu
uzlabošanai, veicot informācijas pieprasīšanas moduļa integrāciju. (MK noteikumu
projekta 21.punkts). Attiecīgi MK noteikumu projekta anotācijā minēts, vietējās
pašvaldības datu bāzes saistītās izmaksas segs juridiskās personas (t.sk. mērnieki) vai
tādejādi nav paredzams ADTI reģistrācijas cenu pieaugums?
9. Vai visiem datiem tiks noteikts ierobežotas pieejamības statuss, t.sk. tiem datiem, kas bija
pieejami līdz MK noteikumu spēkā stāšanās brīdim?
10. Ar 01.01.2022 Valsts zemes dienests atver kadastra informāciju, līdz ar ko nodod visus
datus brīvā pieejā. Vai, līdz ar MK noteikumu spēkā stāšanos, arī iepriekš iegūtajiem
datiem būs jāierobežo pieejamība?
11. Informācijas sistēmu turētājiem šobrīd ir uzkrāta dažāda veida informācija. Piemēram,
mērniecības komersanti, teritorijas plānotāji, projektētāji, kāda rīcība ir šīs informācijas
(vēsturiskās), uzglabāšanai, publicēšanai, apstrādei? Saskatām risku, ka mērniecības
komersanta rīcībā jau ir dati, kuriem ir noteikts ierobežotas pieejamības informācijas
statuss (ņemot vērā, ka valstij svarīgu objektu saraksts arī ir ierobežotas pieejamības
informācija, var rasties situācija, kad mērnieks nespēj identificēt savā rīcībā esošo
ierobežotās pieejamības informāciju). Kādai jābūt mērnieka rīcībai atbilstoši MK
noteikumiem, pēc to stāšanās spēkā?
Latvijas Mērnieku biedrības valdes priekšsēdētāja

U.Krutova

Latvijas Kartogrāfu un Ģeodēzistu asociācijas
valdes priekšsēdētājs

M.Rutkovskis
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