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• Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā; 

• Grozījumi Zemesgrāmatu likumā; 

• Grozījumi likumā «Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu 

zemesgrāmatās». 

 

Likumprojekti stāsies spēkā 01.01.2015. 

Nekustamā īpašuma reģistrācijas procedūru jaunais regulējums  

Likumprojekti  
(pieņemti Saeimā un publicēti 30.10.2014.) 



 

• Mazināt administratīvo slogu personām; 

• Mazināt abu informācijas sistēmu datu 

nesakritības un  novērst to rašanos 

nākotnē; 

• Aktuāli dati abās informācijas sistēmās; 

• Tuvināties Vienas pieturas aģentūras 

principa ieviešanai nekustamā īpašuma 

reģistrācijas procesā.  

 

Nekustamā īpašuma reģistrācijas procedūru jaunais regulējums  

Mērķi 



Aizmirstam par papīra dokumentu plūsmu! (I) 

Nekustamā 

īpašuma valsts 

kadastra 

informācijas 

sistēma 



Aizmirstam par papīra dokumentu plūsmu! (II) 

Nekustamā 

īpašuma valsts 

kadastra 

informācijas 

sistēma 



Aizmirstam par papīra dokumentu plūsmu! (III) 

Nekustamā 

īpašuma valsts 

kadastra 

informācijas 

sistēma 



• Visos gadījumos turpmāk informāciju par būvju 

kadastrālo uzmērīšanu, zemes robežu plānu un 

apgrūtinājumu plānu zemesgrāmatu nodaļa iegūst no 

VZD, nevis pieprasa personai;  

• VVDZ datu izplatīšanas sistēmā tiks publicēta informācija 

par:  

o NĪVKIS uzliktu zemes robežu strīda atzīmi;  

o atzīmi, ka kadastrālajā uzmērīšanā būve nav 

konstatēta. 

 

NĪVKIS un VVDZ datu apmaiņa 

Vispārējie datu apmaiņas jautājumi 



1. Kadastra numura maiņa; 

2. Kadastra apzīmējuma maiņa; 

3. Nemainot zemes gabala robežas, precīzi uzmēra un 

aprēķina zemes gabala platību; 

4. Precizēta dzīvokļa īpašuma (dzīvokļa) kopējā platība, 

ja platības izmaiņas saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma 

likumu neietekmē dzīvokļa īpašumā ietilpstošo 

kopīpašuma domājamo daļu. 

 

NĪVKIS un VVDZ datu apmaiņa 

Gadījumi, kad dati nonāk VVDZ bez īpašnieka 
iesnieguma (I) 

VZD ZG 



5. Pamatojoties uz pašvaldības privatizācijas komisijas 

vai A/S „Privatizācijas aģentūra” iesniegtu dokumentu 

par konstatētām neprecizitātēm dzīvojamās mājas 

domājamo daļu noteikšanā, kas radušās privatizācijas 

procesā, precizē dzīvokļu īpašumu sastāvā esošo 

kopīpašuma domājamo daļu apmēru. 

6. Veiktas izmaiņas nekustamā īpašuma objekta adresē. 

 

NĪVKIS un VVDZ datu apmaiņa (III) NĪVKIS un VVDZ datu apmaiņa 

Gadījumi, kad dati nonāk VVDZ bez īpašnieka 
iesnieguma (II) 

VZD ZG 



• Zemesgrāmatas nodalījumā tiks atspoguļots veiktā ieraksta 

saturs, pamats, ieraksta izdarīšanas laiks (Zemesgrāmatu 

nodaļa apstiprina izmaiņas un tām nav nepieciešams 

zemesgrāmatu nodaļas tiesneša lēmums); 

• VVDZ automātiski ģenerēs ierakstu; 

• Izdarītie ieraksti nav pārsūdzami kā zemesgrāmatu nodaļas 

tiesneša lēmums (ZGL 41.p. (4) d.); 

• Tiks nodrošināta iespēja VVDZ saglabāt no NĪVKIS saņemtos 

datus; 

• VZD paziņojums tiks saglabāts lasāmā formātā; 

• VVDZ nodoto datu apjoms nav mazāks par šobrīd no VZD 

izsniegtajos dokumentos iekļautajiem datiem. 

 

NĪVKIS un VVDZ datu apmaiņa 

Nosacījumi 



1. Viena nekustamā īpašuma sastāvā esoša 

zemes vienības sadalīšana vairākās zemes 

vienībās; 

2. Viena nekustamā īpašuma sastāvā esošu 

vairāku zemes vienību apvienošana vienā; 

3. Būves dzēšana, pamatojoties uz dokumentu, 

kas apliecina būves neesamību. 

 

NĪVKIS un VVDZ datu apmaiņa 

Gadījumi, kad īpašnieks raksta iesniegumu 2 
iestādēm 



 Procedūras īstenojamas tikai viena un vienota nekustamā 

īpašuma ietvaros; 

 Procedūras ierosinātājs ir īpašnieks (kopīpašnieki); 

 Viens iesniegums abām institūcijām – gan VZD, gan 

zemesgrāmatu nodaļai (procesa uzsākšanai un pabeigšanai);  

 Neattiecas uz darījuma rezultātā iegūtu īpašumu; 

 Zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis informāciju iegūst no NĪVKIS 

nevis no pirmdokumenta; 

 Zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis informāciju no VZD var 

pieprasīt arī dokumenta formā; 

 Tieslietu ministrs nosaka kārtību, kādā zemesgrāmatu nodaļai 

VZD nosūta personas iesniegumu, kā arī citu nepieciešamo 

informāciju. 

 

NĪVKIS un VVDZ datu apmaiņa 

Nosacījumi 



• Mērnieks ir ne tikai tehnisks speciālists, bet 

padomdevējs savam klientam; 

• Mērnieks līdzinās notāram, jo pārbauda 

dokumentu atbilstību to juridiskajam spēkam; 

• Pārzina nekustamā īpašuma reģistrācijas 

procesu kopumā. 

Mērnieka loma 



ZKU noteikumu  

261.1.apakšpunkta izmaiņas: 

Katrs iesniegtais «papīra» 

dokuments sagatavojams kā 

dokumenta elektroniska kopija ar 

apliecinājuma uzrakstu 

Par E-LIETU (I) 
(attiecas uz visām sagatavojamām lietām) 



IZMAIŅAS – Iesniedzamie dokumenti: 

- zemes vienības sadale vai apvienošana nekustamā 

īpašuma ietvaros un ierosinātājs – fiziska persona, 

mērnieks kopā ar e-lietu iesniedz ierosinātāja 

iesniegumu VZD un zemesgrāmatai 

- Ja šajā gadījumā ierosinātājs juridiska persona vai 

institūcija – mērnieks e-lietai pievieno pilnvaru, ko 

apliecinājis notārs, un kopā ar e-lietu iesniedz 

ierosinātāja iesniegumu Valsts zemes dienestam un 

zemesgrāmatai 

- Par vienu eksemplāru samazinās kopā ar e-lietu, 

iesniedzamo plānu eksemplāru skaits papīra veidā 

 

Par E-LIETU (II) 
(attiecas uz visām sagatavojamām lietām) 



Mērnieks 

• Jāsamaksā VVDZ 

kancelejas nodeva; 

• Zemes robežu plānus 

saņems VZD; 

a) Sadales apvienošanas 

gadījumā pēc reģistrācijas 

VVDZ; 

b) Pārējos gadījumos pēc 

reģistrācijas kadastrā; 

• Nebūs jāgatavo būvju plāni 

VZD 

• Klientu apkalpošanas centru 

konsultantiem un kadastra 

inženieriem jāapgūst šīs 

jaunās prasmes; 

• Jāizstrādā moderns 

risinājums NĪVKIS un 

digitālajā datu krātuvē 

ievietoto dokumentu 

pārlūkošanai. 

Turpmāk… 



• Paaugstināsies kadastra datu kvalitāte; 

• Palielināsies ar VVDZ sinhronizēto datu 

apjoms.  

Rezultātā 



Paldies par sadarbību! 

Maija Bērziņa 
VZD ģenerāldirektora vietniece kadastra jautājumos 

e-pasts: Maija.Berzina@vzd.gov.lv 

 


