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SIA “TOPO DATI”
topodati@topodati.lv
Par izpildmērījumu veikšanai
pieprasāmo kadastra informāciju un līniju pārrāvumiem
Valsts zemes dienests (turpmāk - Dienests) 2020.gada 11.maijā saņēma SIA “Topodati”
valdes locekļa Māra Krieva vēstuli Nr. 4/a/TD-2020, kurā tiek lūgts sniegt skaidrojumu saistībā
ar jautājumiem par izpildmērījumu veikšanai nepieciešamās Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmas (turpmāk – Kadastra informācijas sistēma) datu pieprasīšanu un
līniju pārrāvumiem izpildmērījumu plānos.
Izvērtējot vēstulē minēto, Dienests, savas kompetences ietvaros, atbilstoši Ministru
kabineta 2012. gada 24. aprīļa noteikumiem Nr. 281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi" (turpmāk – Noteikumi Nr.281) sniedz šādu
viedokli.
Noteikumu

Nr.281

57.

punktā

attiecībā

uz

izpildmērījumiem

noteikts,

ka

izpildmērījuma plānā par visu attēloto teritoriju parāda zemes vienību robežas un to kadastra
apzīmējumus, zemes vienību daļu robežas un to kadastra apzīmējumus pēc pasūtītāja
pieprasījuma atbilstoši Kadastra informācijas sistēmas datiem. Tas nozīmē, ka ģeodēzisko
darbu veikšanai sertificētai personai (turpmāk - mērnieks) izpildmērījumu plānā obligāti
jāattēlo zemes vienības robežas, tā kā to nosaka Noteikumu Nr.281 57.2 punkts, bet zemes
vienības daļas robežas un to kadastra apzīmējumus attēlo tikai tad, ja to ir pieprasījis pasūtītājs.
Citi izņēmuma gadījumi attiecībā uz Kadastra informācijas sistēmas telpisko datu (kadastra
kartes) neattēlošanu izpildmērījumu plānos Noteikumos Nr.281 nav paredzēti un, līdz ar to,
mērniekam kā profesionālās darbības veicējam ir jāievēro normatīvajos aktos noteiktās
prasības, kas ir vērstas uz kvalitatīvu mērniecības darbu izpildi. Izrietoši šai prasībai,
Noteikumu Nr.281 57.1 punktā noteikts, ka mērnieks katra topogrāfiskā plāna vai
izpildmērījuma plāna izgatavošanai pieprasa Dienestam Kadastra informācijas sistēmas
kadastra kartes datus ne agrāk kā 10 dienas pirms lauka darbu uzsākšanas.
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Atbilstoši Noteikumu Nr.281 76. punktā noteiktajam mērnieks vai komersants vietējās
pašvaldības datubāzes turētājam (konkrētajā gadījumā pašvaldības deleģētai iestādei uzdevuma
veikšanai) papildus šo noteikumu 75. punktā minētajam topogrāfiskajam plānam vai
izpildmērījuma plānam iesniedz Dienesta izsniegto datni ar Kadastra informācijas sistēmas
datiem. Datubāzes turētājam ir pienākums veikt mērnieka iesniegto darbu pārbaudi, kā tas
noteikts Noteikumu Nr.281 78. punktā, savukārt, atbilstoši 78.1 punktam datubāzes turētājs var
pārbaudīt arī to, vai izpildmērījumu vai topogrāfiskā plāna datnē attēlotie kadastra dati atbilst
Dienesta izsniegtajiem Kadastra informācijas sistēmas kadastra kartes datnes datiem. Ja
mērnieks ir izpildījis mērniecības darbus atbilstoši šiem Noteikumiem, datubāzes turētāja rīcībā
jābūt mērniekam izsniegtajai Dienesta datnei ar Kadastra informācijas sistēmas datiem un
atsevišķi šī informācija datubāzes turētājam Dienestā nebūtu jāpieprasa.
Elementu attēlojumam topogrāfiskajā vai izpildmērījuma plānā jābūt atbilstošam
Noteikumu

1.pielikumam

“Augstas

detalizācijas

topogrāfiskās

informācijas

objektu

klasifikators un to elementu apzīmējumu specifikācija”, kurā par nogāzes attēlošanu ir
skaidrojums viena elementa attēlošanas ietvaros un par nogāzes “zariņu” snapošanu kopā nav
informācijas. Papildus Dienests informē, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada
20.decembra noteikumiem Nr.971 “Valsts zemes dienesta nolikums” Dienesta kompetencē
neietilpst sniegt metodiskus skaidrojumus šajā jautājumā.
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