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Valsts zemes dienestam
vzd@vzd.gov.lv
Par kadastra sistēmas attīstības
vīziju (kadastrs.lv 2041)
Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumu izstrādes procesā Latvijas Kartogrāfu un
ģeodēzistu asociācija (LKĢA) un Latvijas Mērnieku biedrība (LMB) ir nonākušas pie
secinājuma, ka bez skaidri definētas kadastra sistēmas attīstības vīzijas, ir grūti atteikties no
novecojušu, laika garam un tehnoloģiju attīstībai neatbilstošu ideju, arvien lielākas
detalizācijas izstrādes.
LKĢA un LMB rosina Valsts zemes dienestu kopīgiem spēkiem izstrādāt kadastra
sistēmas attīstības vīziju (kadastrs.lv 2041), paredzot zemes kadastrālās uzmērīšanas procesa
digitalizāciju, izstrādājot rīkus, ar kuru palīdzību tiktu sagatavota, saskaņota un uzglabāta
mērnieku sagatavotā informācija, kā arī radot mūsdienīgu un ilgspējīgu valsts platformu, ko
lietotu gan privātpersonas, gan nozaru profesionāļi, gan valsts un pašvaldību institūcijas.
Iepriekš minētais sasaucas ar VARAM izstrādāto „Digitālās transformācijas
pamatnostādes 2021.-2027.gadam” izvirzītajiem mērķiem, lai arī tajās, mūsuprāt, nav
pilnvērtīgi iekļauts ģeotelpisko datu digitalizācijas process, tomēr ir paredzēts finansējums
tautsaimniecības (t.sk valsts pārvaldes) digitālajai transformācijai.
Sabiedrības ieguvumi, veicot kadastra procesa totālu digitalizāciju, būtu (uz)ticami
dati un elektronisks process, kas zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus padarītu ātrākus un
klientam ērtākus, ļaujot mērniekam vienreiz tikties ar īpašnieku un pierobežniekiem, bet
saskaņošanas procesu veikt digitālā vidē (datu bāzē).
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Izstrādājot un realizējot kadastra sistēmas vīziju (kadastrs.lv2041), Valsts zemes
dienests varētu attīstīt un uzturēt modernus un tehnoloģiski integrētus risinājumus datu
ieguvei, reģistrēšanai un izmantošanai.
Starptautiskās mērnieku federācijas (FIG) redzējumā moderna kadastra sistēma ir tāda,
kas:
-

ļauj jebkurai personai viegli, vienkārši un saprotami noteikt visas ar zemi un nekustamo
īpašumu saistītās tiesības, ierobežojumus un pienākumus vienuviet;

-

nodrošina vienotu tiesisku (juridisku) pamatu organizētai un konsekventai nekustamā
īpašuma pārvaldībai;

-

balstās uz kopīgiem standartiem;

-

izmanto inovatīvus rīkus un informācijas pakalpojumus labākai un gudrākai

zemes

pārvaldībai un apsaimniekošanai visām procesā iesaistītajām personām;
-

ir pieejama jebkuram lietotājam, ir labi vizualizēta, viegli saprotama un izmantojama;

-

satur uzticamus datus, kas ir labi pārvaldīti, atvērti un atkārtoti izmantojami gan juridiskā,
gan tehniskā nozīmē;

-

apmierina mūsdienu sabiedrības prasības, neatkarīgi no tā, kādas izmaiņas un uzlabojumi
tiks veikti nākotnē, sistēmai ir jābūt labi pārvaldītai un aizsargātai pret jauniem riskiem,
lai pielāgotos jaunām sabiedrības tiesībām un vajadzībām;

-

ir reaģētspējīga uz IT sistēmas un likumdošanas attīstību un neveido plaisu starp šobrīd
pieejamo un izmantojamo informāciju, un tehnoloģiskajām iespējām tuvākajā nākotnē;

-

nav tikai telpisko un citu datu kopums, bet arī mehānisms nekustamā īpašuma datu
administrēšanai, plānošanai un pārvaldībai, kas vērsta uz sabiedrības interešu
apmierināšanu;

-

ņem vērā, ka jebkurš cilvēks var piekļūt atrašanās vietas informācijai ātrāk nekā jebkad
agrāk un šī tendence tikai turpināsies, tāpēc nākotnes kadastra sistēmai jābūt automatizētai
un tai jāpiedāvā tiešsaistes pakalpojumi, lai sabiedrība nekavējoties var iegūt
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nepieciešamo informāciju par nekustamo īpašumu, kas ietver sevī arī robežu apsekošanu
reālā laikā tieši no lauka uz kadastra IS “platformu” bez papīriem un datu dublēšanas.
LKĢA un LMB apliecina gatavību piedalīties kadastra sistēmas vīzijas izstrādē, lai
izveidotu modernu un ilgspējīgu informācijas sistēmu, kas nodrošinātu precīzu un
savietojamu informāciju, atvieglojot zemes kadastrālās uzmērīšanas procesu.

Latvijas Mērnieku biedrības valdes priekšsēdētāja

U.Krutova

Latvijas Kartogrāfu un Ģeodēzistu asociācijas
valdes priekšsēdētājs

M.Rutkovskis
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