Jautājums
Viss ir Rob datnes pārbaude un bieži gadās ka aizsūtot speciālo
datni kas ir sagatavota pēc MK noteikumiem, bet vzd iekšienē ir
izstrādāta pārbaudes programma kas paziņo par kļūdām, kas
bieži ir kā nav kadastra apzīmējums atbilstošs vai kontūras līnija
arī neatbilst līmenim, vai šo pārbaudes programmu nevar dot
mērniekiem arī, vai arī šī programma pārveido mazliet rod datni
un pēc tam nav ka specifikācija, bet mērniekiem savā failā radās
kā viss ir.

Atbilde
Valsts zemes dienests izstrādājot pārbaudes programmu, ņēma vērā MK
noteikumiem Nr1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumu”
15.pielikuma noteiktās prasības, līdz ar to, ja mērnieks ir sagatavojis
speciālo robežu datni atbilstoši šiem noteikumiem, tad pārbaudes
programmai nevajadzētu norādīt uz neatbilstībām.
Atbildot uz jautājumu “vai arī šī programma pārveido mazliet rod datni un
pēc tam nav ka specifikācija, bet mērniekiem savā failā radās kā viss ir.”,
paskaidrojam, ka pārbaudes programma neveic iesniegtās datnes
pārveidošanu – nemaina līmeņa nosaukumus, nepārveido specifikāciju
apzīmējumus, līnijas platumus utt.
Atbildot uz jautājumu “vai šo pārbaudes programmu nevar dot
mērniekiem”, šī pārbaudes programma nav paredzēta nodošana trešajām
personām.
Papildus vēlamies informēt, ka pārbaudes programma veic koordinātu
pārbaudi, salīdzinot koordinātu sarakstā norādītās koordinātu x, y
vērtības ar mērnieku iesniegto specialo robeždatnē dgn failā norādītās x,
y vērtības, lai pārbaudes programma pilnvērtīgi varētu apstrādāt iesniegtos
failus, koordinātu sarakstam jābūt sagatavotam pdf formā ar teksta
elementiem, ja koordinātu saraksts, kas sagatavots, pdf formā bez teksta
elementiem (kā bilde) pārbaudes programma nevarēs salīdzināt norādītās
koordinātu vērtības, līdz ar to lūdzam sagatavoto koordinātu sarakstu
pārvērst PDF formātā tā, lai tajā ietverto tekstu (koordinātas) varētu
iezīmēt/atlasīt, tas atvieglotu datu pārbaudi kadastra inženieriem, īpaši tām
zemes vienībām, kurām ir daudz robežpunkti.

Kā rīkoties ar pārzīmētajiem plāniem, ka kadastrs.lv tiek
konstatēts, ka ir robežu neatbilstība?
Vai uz titullapas jāraksta info par neatbilstību, ka informācija ka
plāns ir kamerāli pārzīmets?

Mērniekam jārīkojas atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra
noteikumu Nr.1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi”
254.punktā noteiktajam, t.i. ja Kadastra informācijas sistēmā ierakstīta
atzīme par zemes vienības robežu neatbilstību, mērnieks zemes robežu
plāna titullapā norāda uzrakstu: "Zemes vienībai Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēta atzīme par robežu neatbilstību.
Dati skatīti (datums)".
Tāpat neizpaliek arī 255.2.3. apakšpunktā iekļautais nosacījums, ka
kamerāli pārzīmējot, plāna titullapā norāda uzrakstu "Zemes vienība ir
kamerāli pārzīmēta". Ja zemes vienības robežas ir ierādītas, uzmērītas
vietējā vai brīvā koordinātu sistēmā vai robežas noteiktas LKS-92 TM,
izmantojot ortofotokarti, papildus norāda uzrakstu "Zemes vienības platība
tiks precizēta pēc zemes vienības robežu kadastrālās uzmērīšanas".

Vai nosacījums par pirmā un pēdējā robežpunkta norādīšanu
situācijas elementiem plānos ir attiecinām arī ja plāns ir
pārredzams? Proti, vai tā galvenā doma ir atbrīvoties no liekas
informācijas plānos, neatkarīgi vai plāns ir pārskatāms vai nē,
neatkarīgi ja arī šie robežpunkti ir brīvi izvietoto, nepārklājas un
plāns ir pārredzams?

Iespēja nenorādīt plānos visus robežpunktus un to numurus, kas noteikti pa
situācijas elementiem, saistīta ar to, lai nodrošinātu plāna pārskatāmību,
gadījumos, kad situācijas elementam ir sarežģīta konfigurācija un tos ir
grūti uztverami izvietot.

Ja īpašnieks vēlas saņemt papīra formā plānus, tad ir jautājums
par to, kurš datums jānorāda uz mērnieka sagatavotās kopijas?
DGN faila izgatavošanas datums, mērnieka pdf e-parakstīšanas
datums, vai arī plāna izdrukāšanas dienas datums?

Skaidrojumu “Elektronisku dokumentu (plānu) kopijas papīra formā
sagatavošana” skatīt Valsts zemes dienesta mājas lapā sadaļā
Skaidrojumi/profesionāļiem un ATIS datu sniedzējiem/ZKU veicējiem/Par
pakalpojumiem zemes kadastrālajā uzmērīšanā/Kadastrālās uzmērīšanas
dokumenti/Kopiju sagatavošana

Mērniekam jāizvērtē kad plānā attēlot visus, daļu vai tikai pirmo un pēdējo
robežpunktu un to numurus. Bet neatkarīgi no situācijas, galvenais, lai būtu
attēlots vismaz pirmais un pēdējais robežpunkts un tā numurs.

Kāds datums jānorāda plānu pdf un edoc failiem, ja piemērām
dgn formāta plāns izgatavots 7.janvārī, tad tā paša plāna pdf
versijai būs tāds pats datums kā dgn? un ar eparakstu
apliecinātajai pdf faila kopijai edoc failam? Jāliek tās dienas
datums, kurā tā elektroniski apliecināta? Tas pats jautājums arī
par akktiem, kuru datumu norādam pdf un edoc.?

Elektroniskajā zemes kadastrālās uzmērīšanas lietā ievietojamajiem
elektroniskiem dokumentiem PDF vai TIFF datņu formātā bez
elektroniskā paraksta datnes nosaukumā norādāms konkrētā dokumenta
sagatavošanas datums (pēdējais dokumenta modificēšanas datums).
Plānu DGN datņu nosaukumā norādāms datums, kad konkrētā datne
sagatavota (pēdējais tās modificēšanas datums) un šim datumam nav
obligāti jāsakrīt ar elektroniski parakstītā plāna datumu.
Plānam, kurš parakstīts ar elektronisko parakstu faila (eDOC) nosaukumā
jānorāda tā elektroniskās parakstīšanas datums, pašai plānai datnei PDF vai
TIFF formātā, kas ievietota eDOC, nosaukumā var būt tā sagatavošanas
datums, kas var arī nesakrist ar elektroniskā paraksta datumu, bet
uzsveram, ka dokumenta datums tik un tā būs tā elektroniskā paraksta
datums.
Savukārt papīra dokumentu elektroniskajām kopijām, kuras ir sagatavotas
PDF datņu formātā ar apliecinājuma uzrakstu, faila nosaukumā norādāms
papīra dokumenta oriģināla sagatavošanas datums.

Vai jāskenē arī aktu pēdējās aizmugures lapas, kur ir tikai balta
lapa ar uzlīmi par sanumurētām un caurauklotām
lapām...mērnieka paraksts?

Tā kā šī lapa ir informatīva un satur informāciju tikai par to, no cik lapām
sastāv dokuments, tad dokumenta elektroniskajā kopijā nav nepieciešams
skenēt pēdējo lapu. Dokumenta lapu skaits būs redzams elektroniskajā
dokumentā, ko varēs salīdzināt ar Valsts zemes dienestā iesniegtā papīra
dokumentu lapu skaitu.

No KAC zvana meitene un prasa, kur manā pakotnē ir mans
sagatavotais zrplans, splans un aplans ar apliecinājuma uzrakstu
KOPIJA PAREIZA. Es savukārt saprotu, ka šāds apliecinājums
jāpievieno tikai tiem dokumentiem, kas uzskaitīti
263.'4.apakšpunktos, savukārt savus zīmētos plānus iesniedzu kā
elektroniski parakstītus pdf dokumentus (bez kādiem
apliecinājuma uzrakstiem). Kā būtu pareizi?

Zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāns, kā arī informācija par
apgrūtinājumiem ir sagatavojami kā elektroniski dokumenti, kas parakstīti
ar drošu elektronisko parakstu, līdz ar to elektroniskajā zemes kadastrālās
uzmērīšanas lietā ievietojami to oriģināli, nevis kopijas. Atbilstoši
jautājumā norādītajam, Jūs esat pareizi sapratusi, ka plāniem nav
nepieciešami apliecinājuma uzraksti.

MK 1019 rakstīts, ka "Zemes robežu plāns, zemes vienības daļas
robežu plāns, situācijas plāns, apgrūtinājumu plāns vai
informācija par apgrūtinājumiem ir elektronisks dokuments". Šo
dokumentu noformējumā, kāds tas norādīts MK 1019
pielikumos, nav paredzēti nekādi uzraksti, kas norāda, ka
dokuments ir sagatavots elektroniski un satur laika zīmogu. Vai
šobrīd vispār paredzēts kāda veida plānus izsniegt pasūtītājam
papīra formātā? Ja jā, tad kā tie korekti noformējami?

Atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr.1019
“Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” (turpmāk – Ministru kabineta
noteikumi Nr.1019) 7.punktā noteiktajam mērnieks pēc zemes kadastrālās
uzmērīšanas datu reģistrācijas Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā izsniedz ierosinātājam elektroniski parakstīto plānu
oriģinālu vai pēc pieprasījuma tā apliecinātu kopiju papīra formā.
Ministru kabineta noteikumos Nr.1019 nav paredzēts attēlot atrunu
“Dokuments parakstīts ar drošu elektronisku parakstu un satur laika
zīmogu”. Praktisku apsvērumu dēļ šādas atrunas lietošana vairumā
gadījumu pat ir nelietderīga un maldinoša. Ja dokuments ir parakstīts ar
drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu, elektroniskā vidē tas
redzams arī bez šīs atrunas. Tātad atruna šajā gadījumā nav lietderīga, jo
gadījumos, ja dokumentu izdrukā, šāda atruna var maldināt, ja dokuments
vēl nav parakstīts un nesatur laika zīmogu (piemēram, ja tiek izdrukāts
sagatavotā dokumenta projekts). Ievērojot minēto, šādu atrunu dokumentos
nav ieteicams iekļaut.
Skaidrojumu “Elektronisku dokumentu (plānu) kopijas papīra formā
sagatavošana” skatīt Valsts zemes dienesta mājas lapā sadaļā
Skaidrojumi/profesionāļiem un ATIS datu sniedzējiem/ZKU veicējiem/Par
pakalpojumiem zemes kadastrālajā uzmērīšanā/Kadastrālās uzmērīšanas
dokumenti/Kopiju sagatavošana

Kā jānoformē ZKU lieta, kura paspēta iesniegt "vecajā" kārtībā,
saņemts reģistrācijas atteikums un tā būtu izlabota un gatava
atkārtotai iesniegšanai VZD pēc 31.01.2022.?

Zemes kadastrālās uzmērīšanas lieta Valsts zemes dienestā pēc 2022.gada
1.februāra iesniedzama “jaunajā kārtībā” arī gadījumos, ja tā ir iesniegta
Valsts zemes dienestā atkārtoti pēc datu reģistrācijas atteikuma.
IZŅĒMUMS. Ja mērnieks līdz 2021.gada 1.decembrim, kad stājas spēkā
grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.1019, papīra formā ir
sagatavojis:





aktu par konstatēto robežu neatbilstību;
atzinumu par iebildumu pamatotību un darbu turpināšanu;
atzinumu par robežas neatbilstību;
robežzīmes likvidēšanas aktu,
tad, lai zemes kadastrālās uzmērīšanas process nebūtu jāsāk no sākuma, šos
četrus minētos dokumentus Dienestā pieļaujams iesniegt papīra dokumenta
veidā arī pēc 2022.gada 1.februāra, papildus tos ievietojot elektroniskajā
zemes kadastrālās uzmērīšanas lietā kā elektroniski sagatavotas dokumenta
kopijas ar apliecinājuma uzrakstu un elektronisko parakstu.
"305. Ja zemes kadastrālā uzmērīšana ir uzsākta līdz 2021. gada
30. novembrim, mērnieka sagatavotos dokumentus un datnes,
kas izstrādātas atbilstoši šo noteikumu prasībām, kas bija spēkā
līdz 2021. gada 30. novembrim, var iesniegt Valsts zemes
dienesta teritoriālajā struktūrvienībā līdz 2022. gada 31.
janvārim." Vai var iesniegt / kādā noformējumā iesniegt
dokumentus tiem objektiem, kuriem apsekošana un noteikšana
apvidū bijusi līdz 30.11.2021., bet tehnisku iemeslu dēļ
(piemēram, klients neapmaksā rēķinu) pārējā dokumentācija
sagatavota pēc 31.01.2022.? Vai "vecajā kārtībā" noformētie
apsekošanas un citi akti būs derīgi vai arī jārīko jauna
apsekošana, noteikšana utml.?

Ja mērnieks līdz 2021.gada 1.decembrim, kad stājas spēkā grozījumi
Ministru kabineta noteikumos Nr.1019, papīra formā ir sagatavojis:





aktu par konstatēto robežu neatbilstību;
atzinumu par iebildumu pamatotību un darbu turpināšanu;
atzinumu par robežas neatbilstību;
robežzīmes likvidēšanas aktu,
tad, lai zemes kadastrālās uzmērīšanas process nebūtu jāsāk no sākuma, šos
četrus minētos dokumentus Dienestā pieļaujams iesniegt papīra dokumenta
veidā arī pēc 2022.gada 1.februāra, papildus tos ievietojot elektroniskajā
zemes kadastrālās uzmērīšanas lietā kā elektroniski sagatavotas dokumenta
kopijas ar apliecinājuma uzrakstu un elektronisko parakstu.
Pārējie zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumenti elektroniskajā zemes
kadastrālās uzmērīšanas lietā ievietojami atbilstoši spēkā esošajām
prasībām.

Ņemot vērā to, ka Dienesta tīmekļa vietnē uz 13.01.2022. nav
publicēts MK Noteikumu 269.punktā minētais paraugs, pēc kura

Atbilstoši MK noteikumu Nr.1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas
noteikumi” 269.punktam, dokumentu un datņu nosaukumus veido atbilstoši

jāveido papīra formas dokumentu elektronisko kopiju (kas
parakstītas ar mērnieka drošu elektronisko parakstu) datņu
nosaukumi - vai tas nozīmē, ka katrs mērnieks attiecībā uz to
nosaukuma sadaļu, kas attiecas uz “saīsināto dokumenta veida
pierakstu”, var rīkoties pēc saviem ieskatiem, kā rezultātā
dažādās zemes kadastrālās uzmērīšanas lietās viena un tā paša
veida dokumentiem tā nosaukuma sadaļa, kas attiecas uz
“saīsināto dokumenta veida pierakstu”, varēs būt atšķirīga.

paraugam, kas publicēts Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē.
Dokumentiem un datnēm, kas nav norādītas minētajā tīmekļa vietnē,
nosaukumus veido, norādot kadastra apzīmējumu (bez atstarpēm,
starpsvītrām u. tml.), lielo burtu "Z", saīsinātu dokumenta veida
pierakstu un dokumenta datumu (formātā "ggggmmdd" bez
punktiem, atstarpēm, starpsvītrām u. tml.).

17.2 (2 augšā) rakstisko paziņojumu citam mērniekam kaut kur
jāpievieno? Kur viņu likt?

Ņemot vērā, ka nav noteikta prasība elektroniskajā zemes kadastrālās
uzmērīšanas lietā ievietot paziņojumu citam mērniekam, kura darbos
konstatētas robežu neatbilstības tai pašai uzmērāmajai vai pierobežnieka
zemes vienībai, jārīkojas atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.1019
“Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 271.punktam, kas nosaka, ka
mērnieks vai komersants saskaņā ar normatīvajiem aktiem dokumentu un
arhīva pārvaldības jomā savā lietvedībā uzglabā dokumentus, kas netiek
iesniegti Valsts zemes dienestā (ievietoti elektroniskajā zemes kadastrālās
uzmērīšanas lietā vai iesniegti kopā ar to).

kā saprast 263.1.4.5. (1 augšā) punktu? kas ir nepabeigtie
darbi????

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.1011 “Personu sertificēšanas un
sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes
kadastrālajā uzmērīšanā” 42. punktam, sertificētā persona 10 darbdienu
laikā no lēmuma par sertifikāta darbības apturēšanu uz laiku spēkā stāšanās
dienas iesniedz sertificēšanas institūcijā nepabeigto darbu sarakstu.
Sertificēšanas institūcija izvērtē nepabeigto darbu sarakstu un nosaka
darbus, kurus ir atļauts pabeigt. Sertificēšanas institūcija apstiprina minēto
sarakstu un izsniedz to sertificētajai personai 10 darbdienu laikā pēc
nepabeigto darbu saraksta saņemšanas. Pamatojoties uz apstiprināto
sarakstu, sertificētā persona ir tiesīga veikt sarakstā norādītos nepabeigtos
darbus.

Līdz ar to, nosaukums dokumentu datnēm veidojams atbilstoši 269.punktā
noteiktajiem principiem, saīsināto dokumenta pierakstu paraugā
nenorādītajām datnēm veido pēc saviem ieskatiem, ievērojot to, ka
nosaukumam jābūt saprotamam un jāatbilst tā saturam.

Ņemot vērā minēto, ja mērniekam ir uz laiku apturēts sertifikāts un Valsts

zemes dienestā tiek iesniegti zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumenti,
Valsts zemes dienests varētu pārbaudīt vai mērnieks bijis tiesīgs iesniegt
zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentus par konkrēto zemes vienību.
264.7 ir tas pats iesniegums kas 263.1.4.1?

Ja ierosinātāja iesniegums kadastra objekta reģistrācijai vai kadastra datu
aktualizācijai oriģināls sagatavots papīra formā, tad papildus elektroniskajā
zemes kadastrālās uzmērīšanas lietā jāievieto šī iesnieguma papīra formas
elektroniska kopija portatīvā dokumenta (PDF) datnes formātā ar
apliecinājuma uzrakstu (txt) datnes formātā, kas parakstīta ar drošu
elektronisko parakstu un satur laika zīmogu eDOC datnes formātā.
Savukārt, ja ierosinātāja iesniegums kadastra objekta reģistrācijai vai
kadastra datu aktualizācijai sagatavots elektroniskā formā, tad
elektroniskajā zemes kadastrālās uzmērīšanas lietā jāievieto iesnieguma
oriģināls.

ar konkrētiem piemēriem lūdzu izskaidrot 193.2 (2 augšā)
punktu - lai mērnieku darbības būtu vienādas ar VZD
"speciālistu"- kontrolieru sapratni

MK noteikumu Nr.1019 193.2 .punktā norādīts, ka zemes robežu plānu var
sagatavot arī pēc atsevišķiem zemes kadastrālās uzmērīšanas darbiem –
robežas vai tās atsevišķa robežpunkta vai robežposma izvērtēšanas un
atjaunošanas, tai skaitā robežu neatbilstības novēršanas. Šādā gadījumā
zemes robežu plānā iekļauj aktuālo informāciju par zemes vienības
robežām, kā arī atbilstoši atsevišķu zemes kadastrālo darbu ietvaros veikto
darbu apjomam, bet pārējā daļā informāciju pārraksta un pārzīmē. Lai
sniegtu atbildi nepieciešama papildus informācija par kādiem jautājumiem
jāveido kopēja sapratne. Vai apvidū veicamo darbu apjomu, sagatavojamās
EZKUL ietveramo dokumentu saturu un apjomu vai dokumentu
noformēšanu. Galvenais, kas mērniekam jāņem vērā šajā MK noteikumu
Nr.1019 punktā norādītajā gadījumā, ka dokumentiem jābūt sagatavotiem
tā, lai mērnieka sagatavoto informāciju par zemes vienības robežu
novietojumu varētu reģistrēt Kadastra informācijas sistēmā un mērnieka
iesniegtie dokumenti saturētu pilnīgu informāciju par veiktajiem darbiem.

194.2 - kuru datumu - "plānu zīmēja..."šo datumu?? piebilde - ir
reizes kad plāns jau vienu reizi pārzīmēts vai pat nekas nav darīt
bet ir apsekošanas-noteikšanas akts Vai šāds apsekošanasnoteikšanas akts IR noteikšanas akts šī punkta izpratnē?

Atbilstoši MK noteikumu Nr.1019 194.2.apakšpunktam, zemes robežu
plāna titullapā norāda datumu, kad, nosakot robežu, sagatavots zemes
robežu plāns, ja kadastrāli uzmēra iepriekš noteiktu (arī ierādītu) zemes
vienību. Izgatavojot zemes robežu plānus norāda pēc uzmērāmās zemes
vienības robežas noteikšanas izgatavotā robežas plāna (pirmreizējā)
izgatavošanas datumu. Piemēram “Zemes robežu plāns sagatavots
instrumentāli uzmērot 1992.gada 5.janvāra zemes robežu plānā attēlotās
robežas.” Plāna izgatavošanas datums ir mērnieka paraksta datums plānā
vai atbilstoši VZD instrukcijām izgatavotajos plānos, to rakstlaukumā
norādītais pēdējā paraksta datums (parasti biroja vadītāja paraksts).
Saskaroties ar neatbilstoši normatīvo aktu prasībām sagatavotiem
apvienotiem zemes robežas apsekošanas-noteikšanas aktiem mērniekam
jāizvērtē kādas darbības mērnieks ir veicis un kādas mērnieks veicot zemes
kadastrālās uzmērīšanas darbus varēja veikt. Ja šāds akts sagatavots veicot
zemes vienības sadali un šādai darbībai ir robežu noteikšanas tiesiskā
pamatojuma dokuments, tad tas uzskatāms par robežu noteikšanas aktu. Ja
veikta iepriekš noteiktas zemes vienības robežu apsekošana, ZKUL nav
jauna robežu noteikšanas tiesiskā pamatojuma dokumenta, tad šis
dokuments nav noteikšanas akts. Jāņem vērā, ka gan vēsturiski, gan šobrīd
mērnieks robežu apsekošanā var precizēt informāciju par robežas
novietojumu, bet nevar mainīt (precizēt) pašas robežas novietojumu
apvidū.

202.1/210.1 (1 augšā) - ja neaktualizē situāciju - kuru datumu??? Atbilstoši MK noteikumu Nr.1019 202.1 punktam situācijas plāna titullapā
"Plānu zīmēja..."datumu?
norāda uzrakstu "Plānā attēlota (datums) sagatavotā situācijas plāna
informācija". Izgatavojot neaktualizētus situācijas plānus norāda plāna
izgatavošanas datumu no kura pārnesta informācija uz jauno plānu. Plāna
izgatavošanas datums ir mērnieka paraksta datums plānā vai atbilstoši VZD
instrukcijām izgatavotajos plānos, to rakstlaukumā norādītais pēdējā
paraksta datums (parasti biroja vadītāja paraksts).

1.11.p. - titullapa A4 formātā... bet ja ir daudz apgrūtinājumu,
tad 2gb A4 vai tomēr var uz A3 lapas?

Atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr.1019
“Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 11.punktā noteiktajam,
elektronisko plānu, tajā skaitā apgrūtinājumu plāna, titullapu noformē A4
formātā. Gadījumos, kad apgrūtinājumu skaits zemes vienībā ir tik liels, ka
to nevar izvietot uz vienas A4 lapas, tad tos iespējams attēlot uz otras
titullapas A4 formātā, attiecīgi norādot uz abām titullapām numerāciju.

254. - kur skatīti dati? ??? ko nozīmē skatīti?

Tā kā atzīmi par robežu neatbilstību Kadastra informācijas sistēmā
iespējams reģistrēt arī pēc tam, kad mērniekam jau ir izsniegta kadastra
informācija kadastrālajai uzmērīšanai, tad, sagatavojot kamerāli pārzīmēto
plānu, mērniekam vēlreiz jāpārliecinās par to, vai kamerāli pārzīmētajai
zemes vienībai Kadastra informācijas sistēmā ir/nav reģistrēta atzīme par
robežu neatbilstību. Informācija par robežu neatbilstību ir pieejama portāla
http://www.kadastrs.lv publiskajā sadaļā, kā rezultātā jebkurā brīdī ir
iespējams pārliecināties par Kadastra informācijas sistēmā zemes vienībai
ierakstīto atzīmi. Lai mērnieks korekti kamerāli paŗzīmētā plāna titullapā
varētu attēlot aktuālo informāciju par robežu neatbilstību, par to
nepieciešams atkārtoti pārliecināties portāla http://www.kadastrs.lv
publiskajā sadaļā plāna sagatavošanas dienā (tas būs datums, kad dati
skatīti atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu
Nr.1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 254.punktā
noteiktajam).

Tā MK noteikumu punktu numerācija kļūst tik sarežģīta... kā lai
cilvēkam ieskaidro katra punkta variantus...

Jebkuru Ministru kabineta noteikumu numerācija kļūst sarežģītāka ar
katriem nākamajiem grozījumiem, jo punktus nepieciešams papildināt,
pievienojot papildus prim punktus, lai neizjauktu secīgo numerāciju, kā arī
Ministru kabineta noteikumos saglabājas informācija par svītrotajām
normām. Padarīt Ministru kabineta noteikumu numerāciju vienkāršāku var,
tikai pārizdodot jaunus Ministru kabineta noteikumus, pie kā šobrīd Valsts
zemes dienests, ar nozares profesionāļiem sadarbojoties, strādā.

14.pielikums "2.1. zemes vienības robeža, apvidū nostiprināti
robežpunkti, bet robežposmā, kas noteikts pa situācijas
elementu, - vismaz pirmais un pēdējais robežpunkts,
robežpunktu numuri"
Paraugā ir attēlots nenostiprināts robežpunkts – Nr.14*,
situācijas un apgrūtinājumu plānā tā nav. Vai var atšķirties
attēlojamo robežpunktu skaits plānos?

Zemes robežu plāna norāda informāciju par zemes vienības robežu, tostarp
arī informāciju par pierobežojošām zemes vienībām, tādēļ paraugā ir
attēlots nenostiprināts robežpunkts – Nr.14*, kā zināmā robežojošo zemes
vienību maiņas vieta. Tādēļ, ja ir zināms konkrēts robežpunkts robežai pa
situācijas elementu, kur mainās robežojošas zemes vienības būtu
nepieciešams to norādīt.
Attiecīgi, situācijas un apgrūtinājumu plānā nenostiprināts robežpunkts –
Nr.14* nav attēlots, jo tajos nav nepieciešams norādīt robežojošo zemes
vienību maiņas vietas.

"255.1.3. pārraksta visu informāciju no iepriekš izgatavotā
plāna" - vai arī kontūru fotokartes un ortofotokartes Nr.?

Kamerāli pārzīmējot zemes vienību, no pārzīmējamā zemes robežu plāna
pārrakstāma visa tā informācija, kas attiecas uz plāna sagatavošanu, tajā
skaitā arī “Nr. zemes ierīcības projektā”, “kotūrkartes Nr.”, “ortofotokartes
Nr.” u.tml.

14.piel. "1.7. vienkāršotās uzmērīšanas gadījumā mērnieks
pievieno uzrakstu "Zemes vienībai izpildīta vienkāršotā
uzmērīšana"";
Vai ar šo aizvieto uzrakstu “Zemes vienība ir kamerāli
pārzīmēta”?

Uzrakstu “Zemes vienība ir kamerāli pārzīmēta” norāda tikai tajos
gadījumos, kad zemes vienība tiek kamerāli pārzīmēta – tai pašai zemes
vienībai, ar visu iepriekš sagatavotajā plānā norādīto informāciju, tiek
sagatavots jauns plāns.
Veicot vienkāršoto uzmērīšanu nav uzskatāms, ka tiek veikta zemes
vienības kamerālā pārzīmēšana, jo tā ir zemes kadastrālās uzmērīšanas
metode, kuras rezultātā tiek izveidota un noteikta jauna zemes vienība ar
pārzīmētiem robežposmiem.
Kamerālā pārzīmēšana un robežposma pārzīmēšana vienkāršotās
uzmērīšanas ietvaros nav viens un tas pats.
Ne iepriekš, ne arī pēc grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr.1019
“Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” zemes vienībai, kurai ir veikta
vienkāršotā uzmērīšana, nenorādīja un nenorāda ierakstu “Zemes vienība ir

kamerāli pārzīmēta”.

14.piel. "2.4. zemes vienības teritorijā esošās ēkas, pa kurām
noteikta robeža, un zemes vienības teritorijā esošā daļa no ēkas,
kuru šķeļ (šķērso) robeža (attēlo daļā 10 mm aiz zemes vienības
robežas). Var norādīt būves raksturojuma tekstu".
Vai var nenorādīt būves raksturojuma tekstu? Līdz šim nebija
vienota prasība VZD nodaļās.

Ņemot vērā, ka minētajā punktā ir noteikts, ka var norādīt būves
raksturojuma tekstu, saprotams, ka to var arī nenorādīt. Mērnieks attēlojot
vai neattēlojot būves raksturojuma tekstu rīkojas pēc saviem ieskatiem.

Vai galvenā iezīme zkul elietā ir tāda, ka, ja neskaita vairs
nepievienojamos dokumentus, papildus klāt nāk ar eparakstu
parakstīti zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāni un
visi akti pdf formātā?

Tātad galvenais, kas jāuzsver ir:
Lietā jābūt ievietotam ierosinātāja iesniegumam kadastra objekta
reģistrācijai vai kadastra datu aktualizācijai:
a) ja tas sagatavots kā elektronisks dokuments, ievieto iesnieguma
oriģinālu;
b) ja tas sagatavots papīra formā, iesniedz kopā ar citiem papīra
dokumentiem un papildus lietā ievieto iesnieguma elektronisku kopiju.
Mainītas dokumentu formas:
Elektroniski dokumenti, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu:
a) Zemes robežu, zemes vienības daļas robežu, situācijas, apgrūtinājumu
plāns un informācija par apgrūtinājumiem, kā arī saskaņotais
apgrūtinājumu plāns un saskaņotā informāciju par apgrūtinājumiem;
b) Akts par konstatēto robežu neatbilstību, atzinums par iebildumu
pamatotību un darbu turpināšanu, atzinums par robežas neatbilstību,

robežzīmes likvidēšanas akts.
Jāievieto robežas apsekošanas, atjaunošanas, neatbilstības novēršanas,
zemes vienības daļas robežas, noteikšanas, platību neatbilstības aktu
elektroniskas kopijas.
Visas būtiskākās izmaiņas pēc grozījumiem Ministru kabineta noteikumos
Nr.1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” izklāstītas 2021. gada
5. augusta apmācībās (ieraksts - https://youtu.be/rz3hLraIs3E)
Kā būs korektāk noformēt pamatojumu: ''Robežas uzmērītas
pamatojoties uz ________ un 2021.gada 8.jūlijā sagatavoto
Atzinumu par robežu neatbilstību zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu ______'' vai ''Robežas uzmērītas pamatojoties uz
___________un 2021.gada 8.jūlijā sagatavoto Atzinumu par
robežu neatbilstību ar zemes vienību ar kadastra apzīmējumu _

Mērnieks norādāmo ierakstu par atzinumu par robežas neatbilstību veido
pēc saviem ieskatiem. Tomēr, sniedzot ieteikumu par optimālāko variantu,
norādām, ka skaidrībai varētu uzrādīt mērnieku, kas atzinumu sagatavojis,
tā sagatavošanas datumu un zemes vienību, kuras uzmērīšanas laikā
neatbilstība novērsta.

Vai saglabājas līdz šim pievienotais teksts pie attiecīgajiem pdf
dokumentiem ''kopija pareiza'' + plāniem un aktiem?

Atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr.1019
“Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 263.1 4. punktā noteiktajam,
tikai Valsts zemes dienestā iesniedzamo papīra formas dokumentu
elektroniskas kopijas iesniedzamas ar apliecinājuma uzrakstu (txt) datņu
formātā, kas katra parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika
zīmogu eDOC datņu formātā. Tās ievietojamas elektroniskajā zemes
kadastrālās uzmērīšanas lietā. Apliecinājuma uzraksta paraugs ievietots
Valsts zemes dienesta mājas lapā skaidrojumā “ZKU e-lietā ievietojamie
dokumenti” un datnes sadaļā Skaidrojumi/Profesionāļiem un ATIS datu
sniedzējiem/ZKU veicējiem/Par pakalpojumiem zemes kadastrālajā
uzmērīšanā/Kadastrālās uzmērīšanas dokumenti/Uzmērīšanas dokumenti
Plānu oriģināli sagatavojami kā elektroniski dokumenti, kas parakstīti ar
drošu elektronisko parakstu, līdz ar to tiem nav pievienojams atsevišķs
apliecinājuma uzraksts.

Vai ir pareizi saprasts – Apgrūtinājumu plāns saskaņošanai
pašvaldībai jāsūta *pdf formātā (plus elektroniski parakstīts) ?
Pašvaldības darbinieki protestē, nav iespējams pārbaudīt.

Pirms iesniegšanas vietējā pašvaldībā elektroniskai saskaņošanai mērnieks
sagatavo apgrūtinājumu plānu vienā no Ministru kabineta noteikumos
Nr.1019 noteiktajiem formātiem - portatīvā dokumenta (PDF) vai digitāli
saspiesta un kodēta attēla (TIFF) datņu formātā, vai DGN vai DWG datnes
formātā un paraksta to ar drošu elektronisko parakstu (ar laika zīmogu).
(Skaidrots arī sadaļā “Elektroniskā saskaņošana” https://www.vzd.gov.lv/lv/saskanosana#elektroniska-saskanosana)
Ir pieļaujams, ka apgrūtinājumu plānu saskaņošanai vietējai pašvaldībai
nosūta DGN vai DWG formātā, kas parakstīts ar drošu elektronisko
parakstu. Šāda veida saskaņoto apgrūtinājumu plānu DGN vai DWG
formātā, kas parakstīts ar mērnieka drošu elektronisko parakstu un ar
pašvaldības saskaņojumu ievieto elektroniskajā zemes kadastrālas
uzmērīšanas lietā.

Nepieciešams precizējums par plānu, datņu datumiem un edoc
datņu datumiem.
Zemes robežu plānā norādāma robežu noteikšanas diena,
piemēram: “Robežas noteiktas 2022.gada 20.janvārī.”
Situācijas plānā norādās datums atbilstoši robežu noteikšanas
dienai, piemēram: “Plānā attēlota informācija atbilstoši situācijai
apvidū 2022.gada 20.janvārī.”
Apgrūtinājumu plānā kā sagatavošanas diena arī jānorāda šis
pats datums (piemērā: 2022.gada 20.janvāris)? vai arī var būt
cits datums (piemēram 2022.gada 24.janvāris)?
Koordinātu sarakstam kā tā sagatavošanas diena arī jānorāda šis
pats datums (piemērā 2022.gada 20.janvāris)? vai arī var būt cits
datums (piemēram 2022.gada 24.janvāris)?
(Visus datus/datnes sagatavot un parakstīt ar e-parakstu robežu
noteikšanas dienā praktiski nav iespējams)
*dgn, *pdf un elektroniski parakstītai datnei tās nosaukumā
(DAT) jābūt ar šo pašu robežu noteikšanas datumu vai tomēr ar
elektroniskā paraksta dienas datumu ?

Situācijas plāna titullapā jānorāda datums, kad mērnieks dabā ir fiksējis
konkrētos zemes lietošanas veidus. Šāda norāde titullapā ir paredzēta ar
mērķi, lai varētu saprast, kurā brīdī bija tieši tāda situācija apvidū, kāda tā
ir attēlota plānā. Savukārt apgrūtinājumu plāna titullapā jāattēlo datums,
kad plānā attēlota pilnīgi visa informācija par visiem zemes vienībā
esošajiem apgrūtinājumiem. Plānu titullapās norādītajiem datumiem nav
obligāti jāsakrīt savā starpā, ja minētās darbības ir veiktas atšķirīgos
datumos. Arī koordinātu sarakstam kā sagatavošanas datums norādāms tieši
tas datums, kad tas ir sagatavots.
Plānu dgn datņu nosaukumā norādāms datums, kad tā sagatavota (pēdējo
reizi modificēta) un šīm datumam nav obligāti jāsakrīt ar elektroniski
parakstītā pdf plāna datumu.

Elektroniskās zku lietas datu apjoms būtiski palielinājies.
Elektroniskajam parakstam ir datu apjoma ierobežojums, lai
varētu parakstīt. Vai zku lietu var dalīt daļās?

Gadījumos, kad elektroniskā paraksta ierobežojumu dēļ nav iespējams
parakstīt apjomīgu elektronisko zemes kadastrālās uzmērīšanas lietu, to
iespējams dalīt divās elektroniskajās lietās.
Papildus dokumentus var pievienot pie atbilstoša e-pakalpojuma Mans
konts – E-pakalpojumu vēsturē, Datnes sadaļā (skatīt attēlā). Aprakstā
norādot, ka tā ir ZKU lietas 2.daļa

Plānu sastāvs e-zkul: cik īsti plāna datnes un plānu dokumentu
formas ietilpst zkul? (.dgn, .PDF un PDF.edoc?)

Elektroniskajā zemes kadastrālās uzmērīšanas lietā jābūt ievietotām:
1) plānu datnēm DGN vai DWG formātā (nav nepieciešams atsevišķi
parakstīt) – Ministru kabineta noteikumu Nr.1019 263.1 2. punkts;
2) elektroniskiem plāniem PDF vai TIFF (kas katrs parakstīts ar drošu
elektronisku parakstu un ir ievietots eDOC) - Ministru kabineta noteikumu
Nr.1019 263.1 3. punkts
Tātad katram plānam lietā jābūt atsevišķai datnei DGN vai DWG formātā
un eDOC datnei, kur plāns PDF vai TIFF formātā elektroniski parakstīts.

Pēc VZD portālā publicētā "Elektronisko dokumentu un datņu
nosaukumi" sanāk, ka dokumentu sarakstā jānorāda dublējoši
nosaukumi? P: Zemes robežu plāns (KA_Z_zrplans_DAT) un
datne zemes robežu plāns (KA_Z_zrplans_DAT)?, u.t.t.

Plānu datnēm nav paredzēts norādīt dažādus nosaukumus, tādēļ, lai
elektroniskās zemes kadastrālās uzmērīšanas lietas pakotnē esošo
dokumentu sarakstā tos var nošķirt ir iespējams sadalīt dokumentus pēc to
veida (piemēram – plāna datne un elektroniski parakstīts plāns) un katram
norādīt datnes nosaukumu.

Par e-zkul sastāvā esošo plāna datņu nosaukumiem: kamerāli
pārzīmēts apvienotais plāns zemes vienībai?

Atbilstoši MK noteikumu Nr.1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas
noteikumi” 269.punktam, dokumentu un datņu nosaukumus veido atbilstoši
paraugam, kas publicēts Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē.
Dokumentiem un datnēm, kas nav norādītas minētajā tīmekļa vietnē,
nosaukumus veido, norādot kadastra apzīmējumu (bez atstarpēm,
starpsvītrām u. tml.), lielo burtu "Z", saīsinātu dokumenta veida
pierakstu un dokumenta datumu (formātā "ggggmmdd" bez
punktiem, atstarpēm, starpsvītrām u. tml.).
Līdz ar to, nosaukums dokumentu datnēm veidojams atbilstoši 269.punktā
noteiktajiem principiem, saīsināto dokumenta pierakstu paraugā
nenorādītajām datnēm veido pēc saviem ieskatiem, ievērojot to, ka
nosaukumam jābūt saprotamam un jāatbilst tā saturam. Kā piemērs
kamerāli pārzīmēta apvienotā plāna datnes nosaukumam:
80680080026_Z_zrsaplans_20220105.

Kur tieši ir atrunāts, kurš no sagatavotajiem plāniem ir
jāparaksta ar e.doc? .dgn vai .pdf formātā sagatavotais vai abas?
Un no kura plāna (.dgn vai .PDF.edoc) mēs drukājam klientam
atdodamo oriģināla kopiju, kuru apliecinam?

Atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra 263.1 3.4., 263.1 3.5.,
263.1 3.6., 263.1 3.7. apakšpunktos noteikts, ka elektroniskos plānus
portatīvā dokumenta (PDF) vai digitāli saspiesta un kodēta attēla (TIFF)
datņu formātā mērnieks paraksta ar drošu elektronisko parakstu un katrs
no tiem satur laika zīmogu eDOC datņu formātā.
Elektroniskā plāna kopiju papīra formā sagatavošanai Valsts zemes
dienests iesaka izmantot portāla www.kadastrs.lv sadaļā Mans konts
izsniegto Valsts zemes dienesta speciālista apliecināto elektroniski
parakstīto plānu, tādējādi mērnieks var būt pārliecināts, ka sagatavo kopiju

no pēdējā elektroniski parakstītā plāna, gadījumā, ja darba procesā ir bijuši
veikti labojumi un bijusī sagatavoti vairāki plāni.

Plāns sagatavots .dgn, tad pārveidots uz .pdf un elektroniski
parakstīts, tad kā viņš pareizi ir jānosauc? Dublējošā
nosaukumā? Piemēram KA_Z_zrplans_DAT neizšķirot, ka tas ir
piemēram _PDF.edoc?

Elektroniskajā zemes kadastrālās uzmērīšanas lietā ievietojamo datņu
nosaukumi veidojami atbilstoši Valsts zemes dienesta mājas lapā
ievietotajiem paraugiem Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi
(vzd.gov.lv)
No paraugiem izriet, ka gan robežu plāna dgn datnes, gan elektroniski
parakstītā pdf robežu plāna datnes nosaukuma veidošanas princips ir
identisks - KA_Z_zrplans_DAT. Datnes nosaukumā var atšķirties tikai
datums, jo dgn datnes nosaukumā jāliek datums, kad konkrētā datne
sagatavota (pēdējais tās modificēšanas datums), savukārt elektroniski
parakstītā plāna datnē tā parakstīšanas datums. No tā secināms, ka šie
datumi var gan atšķirties, gan arī būt vienādi. Gadījumos, kad datņu
nosaukumi sakrīt, nav nepieciešams paplašināt datņu nosaukumus, jo no
datņu ikonām jau ir konstatējams, kāda veida dokuments tas ir.

Kā ir jārīkojas, ja pirmreizējā uzmērīšanā tiek konstatēta
neatbilstība starp zemesgrāmatā ierakstītajām pierobežojošām
zemes vienībām? (Ir svītrots punkts Nr.281.1)?

Atbildot uz iesūtīto jautājumu, norādām, ka MK noteikumos Nr.1019 ir
iekļauts 284.5 punkts, kurā ir noteikta rīcība, ja pirmreizējā uzmērīšanā tiek
konstatēta robežas neatbilstība. Tāpat, ņemot vērā, ka iepriekšējais
nosacījums par to, ka pirmreizējā kadastrālajā uzmērīšanā visām
ieinteresētajām personām jāierodas uz robežas neatbilstības novēršanu un
jāparaksta robežas neatbilstības novēršanas akts nav spēkā, mērnieks var
novērst robežas neatbilstību arī tad, ja pierobežnieks nav ieradies uz zemes
kadastrālās uzmērīšanas darbiem apvidū vai atsakās parakstīt robežas
neatbilstības novēršanas aktu.
Tāpat, ja pirmreizējā kadastrālajā uzmērīšanā mērnieks konstatējis Zemes

kadastrālās uzmērīšanas noteikumu 99. punktā minētās neatbilstības,
ievērojot 93.punktu, var nebūt sagatavots robežas neatbilstības novēršanas
akts (https://www.vzd.gov.lv/lv/nosleguma-jautajumi#par-robezuneatbilstibas-noversanu-pirmreizeja-kadastrala-uzmerisana).

Kā pareizi noformēt un izsniegt plānus papīra formātā, kad to
pieprasa pasūtītājs?

Skaidrojumu “Elektronisku dokumentu (plānu) kopijas papīra formā
sagatavošana” skatīt Valsts zemes dienesta mājas lapā sadaļā
Skaidrojumi/profesionāļiem un ATIS datu sniedzējiem/ZKU veicējiem/Par
pakalpojumiem zemes kadastrālajā uzmērīšanā/Kadastrālās uzmērīšanas
dokumenti/Kopiju sagatavošana

MK noteikumu Nr.1019 14.pielikuma 1.6 apakšpunkts nosaka,
ka zemes robežu plānā norāda robežas noteikšanas datumu
atbilstoši robežas noteikšanas aktam, nevis vairs uzmērīšanas
datums. Ja tiek veikta robežas neatbilstības novēršana, tad uz
plāna norādāms robežu neatbilstības novēršanas datums, vai
norādāms arī robežu apsekošanas datums, norādot periodu.

MK noteikumu Nr.1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi”
14.pielikuma 1.6. punktā noteikts, ka zemes robežu plāna titullapā jānorāda
robežas noteikšanas datums (noteikšanas perioda gadījumā norāda tā beigu
datumu) atbilstoši robežas noteikšanas aktam (tātad vēsturisko, ja robeža
noteikta iepriekš, lai sniegtu informāciju, kad zemes vienība ir izveidota).
Norādīt apsekošanas vai robežas neatbilstības novēršanas akta datumu nav
nepieciešams.

Ja mērniecības darbus, t.sk., robežu apsekošanas un noteikšanas
aktus veic viens mērnieks, bet plānus sagatavo cits mērnieks, tad
kurš no mērniekiem paraksta aktu kopijas, kuras ievietojamas ezku lietā, vai mērnieks, kurš aktus sagatavojis, vai mērnieks,
kurš gatavo un paraksta e-zku lietu.

Visu Valsts zemes dienestā papīra formā iesniedzamo dokumentu
elektroniskās kopijas paraksta tā zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificētā
persona, kura gatavo un paraksta elektronisko zemes kadastrālās
uzmērīšanas lietu neatkarīgi no tā, kura persona ir parakstījusi papīra
dokumentus. Ar apliecinājuma uzrakstu kopijai mērnieks apliecina, ka
papīra formā iesniegtais dokuments ir tieši tas, kas attēlots elektroniskajā
kopijā un ievietots elektroniskajā zemes kadastrālās uzmērīšanas lietā.

Pirmreizējā uzmērīšana (valsts autoceļi). Pierobežnieks uzmērīts
LKS TM. Pierobežnieka zemē iemērīta ceļa konstrukcija(piem.,
caurtekas gals, tilta balsti). Ceļam nav notikusi pārbūve,
rekonstrukcija. Vai uz neatbilstības novēršanas akta obligāti
jābūt pierobežnieka saskaņojumam, ja pierobežnieka plāns ir
atzīstams par kļūdainu un izgatavotu neatbilstoši "tā" laika
normatīvo aktu prasībām? Pamatošu jautājumu. Zemesgrāmatā
reģistrētiem plāniem šādu kārtību nosaka MK noteikumu Nr.
1019 95. un 96. punkts. Grozījumu anotācijas 10. lapā tiek
skaidrots, kāpēc nosacījumi robežas neatbilstības novēršanai
pirmreizējā zemes kadastrālajā uzmērīšanā jāpielīdzina
nosacījumiem par robežas neatbilstības novēršanu jebkurā citā
gadījumā.

MK noteikumu Nr.1019 95. un 96.punkts nav piemērojami pirmreizējā
robežu uzmērīšanā, jo nav aktuāla ierosinātāja zemes robežu plāna, ko
izvērtēt. Turklāt šajos MK noteikumu Nr.1019 punktos tāpat kā 284.5
1.apakšpunktā ir kāds atbilstoši normatīvajiem aktiem zemes kadastrālās
uzmērīšanas jomā sagatavots zemes robežu plāns atbilstoši kuram var
novērst robežu neatbilstību. Jūsu jautājumā aprakstītais gadījums atbilst
MK noteikumu Nr.1019 284.5 2.apakšpunktā norādītajai situācijai un šajā
gadījumā nav noteikta obligāta prasība saņemt pierobežnieka saskaņojumu.
Tomēr jāņem vērā, ka atzinums par robežu neatbilstību atbilstoši šo
noteikumu prasībām ir jāpievieno uzaicinājumam uz robežu neatbilstības
novēršanu apvidū, lai pierobežnieki iepazītos ar robežas neatbilstības
rašanās izvērtējumu un risinājumu. Par robežu neatbilstību pirmreizējā
robežu noteikšanā ir arī ievietots skaidrojums Dienesta mājas lapā.

Kurzemē daudzos robežu plānos robežpunktu koordinātes
noapaļotas ar vienu zīmi aiz komata (noapaļotas uz .0 vai .5).
Vai neatbilstība risināma kā koordinātu neatbilstība (bez
neatbilstības novēršanas akta) vai kā neatbilstība, kad
pierobežnieka plāns izgatavots neatbilstoši normatīvo aktu
prasībām (bez saskaņojuma ar pierobežnieku (kontekstā ar
1.jautājumu))

Ja apvidū esošai robežzīmei robežu apsekošanā konstatē koordinātu
neatbilstību, mērnieks par to informē īpašniekus un to fiksē apsekošanas
aktā. Apsekošanas aktā arī norāda robežas posmu, kurš noteikts pa
situācijas elementu vai ceļa zemes nodalījuma joslas malu un kuram zemes
kadastrālās uzmērīšanas dokumentos norādītās apvidū nenostiprināto
robežpunktu koordinātes neatbilst situācijai apvidū. Gadījumos, kad
konstatēta koordinātu neatbilstība un darbības apvidū nav veicamas,
mērnieks sagatavo atzinumu par robežas neatbilstību un neatbilstības
novēršanu apvidū neorganizē. Ja konstatē, ka apvidū iznīcinātai robežzīmei
koordinātas noteiktas kļūdaini, tad to ierīkošanu apvidū veic robežu
neatbilstības novēršanas procesā atbilstoši īpašniekam nosūtītajā atzinumā

par robežu neatbilstību norādītajām koordinātām.

Jautājums saistībā ar e-parakstu parakstīta dokumenta labošanas
iespējām. Piemēram Mērnieks sagatavoja Aktu par konstatēto
robežu neatbilstību, kuru parakstīja ar e-parakstu, izgatavoja
apliecinātas kopijas un nosūtīja pa pastu īpašniekam un
pierobežniekiem kopā ar uzaicinājumu. Vēlāk apskatot
dokumentu, konstatēja, ka gadījās kļūda - piemēram ''pazuda''
mērnieka sertifikāta numurs. Dokumenta datums = e-paraksta
laika zīmoga datums. Tāpēc jautājums kā labot kļūdas edokumentos, kur nevar ielikt piezīmi - labotam ticēt? Kā pēc
kursiem, kas notika 19.01. sapratām - nebūtiskas kļūdas var
nelabot. Taču kā rīkoties, ja ir sanākusi būtiska kļūda - Aktā par
konstatēto robežu neatbilstību vai Atzinumā? Kursos 19.01.
atbilde uz šo jautājumu neizskanēja. Pēc dokumentu aprites
ZKU noteikumos, sanāk, ka labojot Atzinumu un no jauna
parakstot ar e-parakstu mainās laika zīmoga datums - līdz ar to
hronoloģiski - Atzinums piemēram ir jaunāks par Neatbilstības
novēršanas aktu, kurā ir atsauce uz Atzinumu. Vai no jauna
jāorganizē Neatbilstības novēršana?"
Vai ir iespējams labot elektroniski parakstītu dokumentu (piem Aktu par konstatēto robežu neatbilstību vai Atzinumu par
robežu neatbilstību), ja tur ir pieļauta neuzmanības kļūda kādā
kadastra apzīmējumā vai kādā ciparā?

Kā jau jautājumā norādīts, nebūtiskās kļūdas, kuras mērnieks pieļāvis
sagatavojot zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentus, nelabo. Ja kļūdas
pieļautas mērnieka sagatavotajā atzinumā par robežas neatbilstību ir
jāizvertē vai pieļautā kļūda nav saistāma ar robežas novietojumu. Ja
mērnieks atzinumā par robežas neatbilstību nebūs veicis pamatotu
iepriekšējo zemes kadastrālās uzmērīšanas darbību izvērtējumu, kļūdaini
norādījis īpašnieku viedokļus (tai skaitā iebildumus) par robežas
novietojumu, mainījis viedokli par zemes vienību, kuras zemes robežu
plāns atzīstams par kļūdainu vai piedāvās citu neatbilstības risinājumu,
mērniekam ir jāorganizē jauns neatbilstības novēršanas process, nosūtot
izlaboto atzinumu īpašniekiem un sagatavojot jaunu robežu neatbilstības
novēršanas aktu, kur kā pamatojums robežu neatbilstības novēršanai
norādīts no jauna sagatavotais atzinums par robežas neatbilstību.

Neuzmanības kļūdas, kas nav saistītas ar informāciju par robežas
novietojumu mērnieks var nelabot, turklāt, ņemot vērā, ka akta par robežu
neatbilstību mērķis ir rosināt īpašniekus ierasties uz robežu apsekošanu, lai
noskaidrotu viedokļus par robežu novietojumu un nekādi tālāki lēmumi
pamatojoties uz šo aktu netiek pieņemti, šī akta labošanai pēc robežu
apsekošanas nav nozīmes. Svarīgi ir saglabāt aktu par konstatēto robežu
neatbilstību ar to informāciju, kāda tika nodota pierobežniekiem uzaicinot
viņus uz robežas apsekošanu.

Varbūt varētu ievietot portālā paraugu, kā noformēt elektroniski
parakstītos plānus, ja klients tos vēlas saņemt papīra formā.

Skaidrojumu “Elektronisku dokumentu (plānu) kopijas papīra formā
sagatavošana” skatīt
Valsts zemes dienesta mājas lapā sadaļā
Skaidrojumi/profesionāļiem un ATIS datu sniedzējiem/ZKU veicējiem/Par
pakalpojumiem zemes kadastrālajā uzmērīšanā/Kadastrālās uzmērīšanas
dokumenti/Kopiju sagatavošana

Kā praktiski pareizi notiek uzaicinājuma vēstuļu nosūtīšana uz
oficiālo elektronisko adresi?
Kur var uzzināt oficiālās adreses? Kā glabāju pie sevis
pierādījumu, ka vēstule nosūtīta?

Ar oficiālās elektroniskās adreses izveidošanas skaidrojumiem var
iepazīties portāla Mana.latvija.lv ( https://mana.latvija.lv/e-adrese/).
Savukārt ar to, kā praktiski notiek ziņu nosūtīšana uz oficiālo elektronisko
adresi ir iespējams iepazīties šajā video (633) E-adreses ziņojuma
nosūtīšana no datora - YouTube. No video iekļautās informācijas izriet, ka,
sūtot ziņojumu uz oficiālo elektronisko adresi, adresātā nav norādāma kāda
speciāla e-adrese, bet gan jāraksta iestādes oficiālais nosaukums. Video
pamācībā minēts, ka oficiālajā e-adresē pie nosūtītajiem dokumentiem ir
saglabājušās nosūtītās ziņas turklāt ar informāciju par to, ka adresāts ir
saņēmis šo ziņu. Līdz ar to pierādījums par ziņas nosūtīšanu un saņemšanu
ir uzglabāts pašā e-adresē.

