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Esošais būvju kadastrālās 

uzmērīšanas process (1) 
 

• Pēc “Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” un 
Ministru kabineta noteikumiem Nr.971 “Valsts zemes 
dienesta nolikums” viena no Valsts zemes dienesta 
funkcijām ir veikt būvju (ēkas, inženierbūves) un telpu 
grupu kadastrālo uzmērīšanu; 

 

• Lai nodrošinātu minētās funkcijas izpildi, Valsts zemes 
dienestam ir noteikts uzdevums – būvju un telpu grupu 
teksta un telpisko datu iegūšana reģistrācijai un 
aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra 
informācijas sistēmā (NĪVKIS); 

 



Esošais būvju kadastrālās 

uzmērīšanas process (2) 

• Uzmērīšanas procesu reglamentē Ministru 
kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumi 
Nr.48 “Būvju kadastrālās uzmērīšanas 
noteikumi”; 

 

• Būvju kadastrālā uzmērīšana 
nepieciešama, lai īstenotu Kadastra 
likumā noteikto mērķi – nodrošināt 
sabiedrību ar aktuālu kadastra informāciju; 

 



Būvju kadastrālās uzmērīšanas 

datu izmantošana 

• valsts pārvaldes institūciju un kadastra subjektu nodrošināšanai ar 
aktuālu informāciju; 

• pieņemšanai ekspluatācijā; 

• ierakstīšanai vai aktualizācijai zemesgrāmatā; 

• kadastrālās vērtības noteikšanai; 

• būvprojektu izstrādei; 

• pašvaldību būvniecību pārraugošo institūciju informēšanai; 

• valsts drošības interešu aizsardzībai; 

• valsts statistiskās informācijas sagatavošanai; 

• teritorijas apbūves plānošanai; 

• uzskaitei; 

• nomas vai īres līguma slēgšanai; 

• apsaimniekošanai; 

• nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanai. 
 



Būvju datu iegūšana un uzskaite aizsākās 1946. 

gadā un šādā izpildījumā pastāv vēl šobrīd ar 

dažām izmaiņām tā tehniskajā izpildījumā, līdz ar 

to ir vairākas vēsturiski izveidojušās problēmas, 

kuras atbilstoši informācijas ieguves un aprites 

prasībām pie šī brīža tehnoloģiskās attīstības 

līmeņa ir nepieciešams novērst. 
 



Esošā būvju kadastrālās 

uzmērīšanas procesa problēmas 

 

• Būvniecības terminoloģijas atšķirības dažādas 
jomas regulējošajos tiesību aktos; 

• Valsts zemes dienesta nepamatota iesaistīšanās 
būvniecības uzraudzības procesā; 

• Būvju kadastrālās uzmērīšanas procesa 
efektivitāte; 

• Būvju datu kvalitātes un aktualitātes 
nodrošināšanas jautājumi; 

• Būvju kadastrālajā uzmērīšanā iegūtās un 
uzkrājamās datu kopas atbilstība. 



Būvju kadastrālās uzmērīšanas 

procesa attīstība (1) 
 

2011. gada 20. aprīlī Ministru kabinets izdeva rīkojumu 

Nr.170 „Par Būvju kadastrālās uzmērīšanas procesa 

attīstības koncepciju”, ar kuru atbalsta koncepcijas 

kopsavilkumā ietverto risinājuma 1.variantu – būvju datu 

reģistrācija, izmantojot strukturētu projekta dokumentāciju. 

 
1) Visās pašvaldībās ir ieviesta Būvniecības informācijas sistēma – ir 

valsts sistēma, kas ietver būvniecības procesam un tā kontrolei 

nepieciešamo informāciju un dokumentus un nodrošina informācijas 

apriti starp publiskās pārvaldes, kontroles institūcijām un būvniecības 

dalībniekiem, kā arī sabiedrības iesaisti būvniecības procesā. 

 

2) Valsts budžeta dotācija ~ 2.55 milj. eiro apmērā. 
 



Esošās būvju kadastrālās 

uzmērīšanas metodes 

Lāzera tālmērs Metramērs 
 

Mērrats 
 



• Vai esošās metodes nodrošina precīzu 

sarežģītas konfigurācijas uzmērīšanu? 

 



Precīzas uzmērīšanas metodes 

Tahimetrs 

 

Lāzerskenēšana 
 



• Būvju kadastrālās uzmērīšanas metožu 
kombinēšana; 

 

• Kadastrā reģistrētu būvju datu aktualizācija ar 
deklarēšanās palīdzību (nodrošināt NĪVKIS 
esošo datu regulāru un objektīvu 
aktualizāciju); 

 

• Visu valstī eksistējošo būvju reģistrācija 
kadastrā. 

 



Paldies par uzmanību! 


