
 1

Dienesta Līguma reă.Nr. _______ Klienta Līguma reă.Nr._____ 
 
 

LĪGUMS 
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA VALSTS KADASTRA INFORM ĀCIJAS, un 

ĂEODĒZISKO UN TOPOGRĀFISKO DATU IZSNIEGŠANU UN TOPOGR ĀFISKĀS 
UZMĒRĪŠANAS DATU REĂISTRĒŠANU 

 
Rīgā, 

 
Valsts zemes dienests (turpmāk tekstā – Dienests), kura vārdā,  pamatojoties uz Dienesta 

ăenerāldirektora 2008.gada 19.decembrī izdotās pilnvaras Nr.111, rīkojas Klientu apkalpošanas un 
datu izplatīšanas departamenta direktore Līga Jurjeva, no vienas puses, 

un  
______________ (turpmāk tekstā – Klients), kura vārdā, pamatojoties uz 

________________________, rīkojas ___________________, no otras puses, kopā saukti "Puses",  
 
lai nodrošinātu Ministru kabineta 2007.gada 20.marta noteikumu Nr.182 “Noteikumi par 

nekustamā īpašuma objekta noteikšanu”, Ministru kabineta 2007.gada 6.februāra noteikumu Nr.97 
“Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība” un Ministru 
kabineta 2006.gada 1.augusta noteikumu Nr.636 “Kadastra objekta reăistrācijas un kadastra datu 
aktualizācijas noteikumi” prasības un ieviestu vienotu kārtību topogrāfiskās uzmērīšanas veikšanā, 
informācijas pieprasīšanā, izsniegšanā, saĦemšanā, kā arī topogrāfiskās uzmērīšanas rezultātā iegūtās 
informācijas reăistrēšanā,  

noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā – Līgums): 
 

1. VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI 
 
1.1. Zemes kadastrālās un topogrāfiskās uzmērīšanas veikšanai, un zemes ierīcības projekta 

izstrādei Klients Līgumā noteiktajā kārtībā pieprasa un saĦem, bet Dienests Līgumā noteiktajā 
kārtībā sagatavo un izsniedz šādus  datus (turpmāk tekstā - Dati): 

1.1.1. Nekustamā īpašuma valsts kadastra (turpmāk tekstā – Kadastra) informācijas sistēmas teksta 
datus, 

1.1.2. Kadastra informācijas sistēmas telpiskos datus, 
1.1.3. mēroga 1:500 noteiktības topogrāfiskās uzmērīšanas datus (turpmāk tekstā – Topogrāfiskie 

dati) no topogrāfisko datu informācijas sistēmas (turpmāk tekstā – TD IS), ja tādi ir Dienesta 
rīcībā, izĦemot Līguma 1.5.punktā noteiktajā gadījumā, 

1.1.4. ăeodēziskos datus (ăeodēzisko punktu krokus, koordinātu kataloga izdruku, ăeodēzisko 
atbalsta punktu shēmu), kas Dienestā uzkrāti l īdz 2005.gada 31.decembrim. Minētos datus 
izsniedz līdz vienotās ăeogrāfisko pamatdatu informācijas sistēmas izveidošanai, bet ne ilgāk 
kā līdz 2010.gada 31.decembrim, 

1.1.5. iepriekš veiktās zemes kadastrālās uzmērīšanas datus, ja tādi ir Dienesta rīcībā,  
1.1.6. arhīva informāciju, t.sk., Dienesta rīcībā esošos vietējās pašvaldības apstiprinātos teritorijas 

plānojumus, to grozījumus un/vai detālplānojumus. 
1.2. Klients veic topogrāfiskās uzmērīšanas darbus un topogrāfiskās uzmērīšanas materiālus 

noformē atbilstoši Dienesta 2003.gada 24.marta rīkojumam Nr.150 “Par “Digitālās 
topogrāfiskās uzmērīšanas tehniskās instrukcijas” un “Metodisko norādījumu digitālai 
topogrāfiskai uzmērīšanai un digitālo topogrāfisko plānu zīmēšanai M 1:250; 1:500 un 1:1000” 
apstiprināšanu”, ciktāl minētais Dienesta iekšējais normatīvais akts nav pretrunā ārējiem 
normatīvajiem aktiem. 



 2

1.3. Klients, ja zemes kadastrālās uzmērīšanas ierosinātājs ir pilnvarojis, Līgumā noteiktajā kārtībā 
iesniedz zemes kadastrālās uzmērīšanas lietu, bet Dienests, pamatojoties uz šo lietu, reăistrē un 
aktualizē  Kadastra informācijas sistēmas datus. 

1.4. Klients Līgumā noteiktajā kārtībā iesniedz topogrāfiskās uzmērīšanas, t.sk., izpildmērījumu, 
materiālus (digitālo topogrāfisko plānu (turpmāk – Plāns) un tā izdruku), bet Dienests tos 
pārbauda un, izĦemot Līguma 1.5.punktā noteikto gadījumu, pamatojoties uz Plānu, reăistrē un 
aktualizē datus TD IS.  

1.5. Klients Topogrāfiskos datus pieprasa un topogrāfiskās uzmērīšanas materiālus iesniedz 
pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā Klients veic uzmērīšanu, ja attiecīgā pašvaldība 
saistošajos noteikumos ir paredzējusi, ka tā ir savas administratīvās teritorijas topogrāfiskās 
datubāzes pārzinis un starp attiecīgo pašvaldību un Dienestu ir noslēgts līgums par 
Topogrāfisko datu M1:500 apmaiĦu. 

1.6. Klients Līgumā noteiktajā kārtībā iesniedz zemes ierīcības projektu, bet Dienests sniedz 
atzinumu par projektu. 

1.7. Klients 7 (septiĦu) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās, uz komersanta veidlapas 
iesniedz Dienestā sarakstu, kurā norāda informāciju atbilstoši Līguma 4.pielikumam (turpmāk 
– Saraksts). Sarakstā iekĜauj visus Klienta pakĜautībā strādājošos sertificētos mērniekus 
(turpmāk – Mērnieks), kā arī citus Klienta pakĜautībā strādājošos darbiniekus, kurus Klients 
pilnvaro: 

1.7.1. iesniegt iesniegumu par Datu saĦemšanu un saĦemt Datus, 
1.7.2. iesniegt zemes kadastrālās uzmērīšanas lietu datu reăistrācijai/aktualizācijai, 
1.7.3. iesniegt un saĦemt topogrāfiskās uzmērīšanas materiālus, 
1.7.4. iesniegt zemes ierīcības projektu. 

1.8. Klients Sarakstu iesniedz atkārtoti, ja: 
1.8.1. sarakstā minētie Klienta darbinieki ir pārtraukuši darba attiecības ar Klientu, 
1.8.2. Klients vēlas iekĜaut sarakstā jaunus darbiniekus. 

 
2. DATU PIEPRASĪŠANAS UN IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA 

 
2.1. Klients pieprasa Datus Dienesta reăionālās nodaĜas birojā, kura darbības teritorijā tiks veikti 

mērniecības darbi vai izstrādāts zemes ierīcības projekts, iesniedzot iesniegumu, kas noformēts 
atbilstoši Līguma 1. un/vai 2. un/vai 3.pielikumam (turpmāk tekstā – Iesniegums): 

2.1.1. dokumenta veidā, ierodoties klātienē,  
2.1.2. elektroniski, nosūtot Iesniegumu uz Līguma 7.pielikumā norādīto Dienesta e-pasta adresi. 

E-pasta sūtījuma ailē „SUBJECT” norāda: „XXXXX_iesniegums”, kur XXXXX - klienta 
nosaukums. 

2.2. Ja Klients pieprasa Kadastra informācijas sistēmas datus, tad Iesniegumu paraksta Mērnieks 
vai Iesniegums tiek elektroniski nosūtīts no Sarakstā norādītās Mērnieka e-pasta adreses.  

2.3. Ja Klients pieprasa citus Līguma 1.1.punktā minētos datus, tad Iesniegumu paraksta jebkura 
Sarakstā norādītā persona vai Iesniegums tiek elektroniski nosūtīts no jebkuras Sarakstā 
norādītās e-pasta adreses. 

2.4. Dienests 5 (piecu) darba dienu laikā, izpildes termiĦu sākot skaitīt no nākamās darba dienas 
pēc Iesnieguma saĦemšanas, atbilstoši Iesniegumā norādītajam, sagatavo un pēc Klienta 
pieprasījuma izsniedz: 

2.4.1. Kadastra informācijas sistēmas teksta datus - papīra veidā vai pēc klienta pieprasījuma  
elektroniskā veidā, ierakstītus Klienta iesniegtajā elektroniskajā datu nesējā *.pdf formātā, 

2.4.2. Kadastra informācijas sistēmas telpiskos datus, – papīra veidā un pēc klienta pieprasījuma 
elektroniskā veidā *.dgn formātā, 

2.4.3. iepriekš veiktās zemes kadastrālās uzmērīšanas datus - elektroniskā veidā *.dgn formātā, 
2.4.4. arhīva informāciju – dokumenta veidā. 
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2.5. Dienests 3 (trīs) darba dienu laikā, izpildes termiĦu sākot skaitīt no nākamās darba dienas pēc 
Iesnieguma saĦemšanas, atbilstoši Iesniegumā norādītajam, sagatavo un pēc Klienta 
pieprasījuma izsniedz: 

2.5.1. Topogrāfiskos datus – elektroniskā veidā *.dgn formātā, sakārtotus planšetēs, kas veidotas 
atbilstoši TKS-93 mēroga 1:1000 nomenklatūrai, 

2.5.2. ăeodēziskos datus (ăeodēzisko punktu krokus, koordinātu kataloga izdruku, ăeodēzisko 
atbalsta punktu shēmu) – dokumenta veidā vai elektroniskā veidā ăeodēzisko punktu 
krokus  un ăeodēzisko atbalsta punktu shēmu *.dgn formātā, koordinātu kataloga izdruku – 
*.pdf formātā, 

2.5.3. Kadastra informācijas sistēmas telpiskos datus topogrāfiskajai uzmērīšanai, – elektroniskā 
veidā *.dgn formātā. 

2.6. Ja Klients Iesniegumā norādījis, ka Datus vēlas saĦemt izmantojot elektronisko pastu, tad 
Dienests Līguma 2.4.1.-2.4.3. un 2.5.punktā minētos datus, kuri nesatur fizisko personu 
datus, pēc sagatavošanas nosūta Klientam no Līguma 8.pielikumā norādītajām Dienesta e-
pasta adresēm uz Sarakstā norādīto Mērnieka e-pasta adresi. Ja dati pieprasīti topogrāfiskās 
uzmērīšanas darbu veikšanai, elektroniskā pasta sūtījumā papildus norāda arī reăistrācijas 
numuru Pasūtījuma apstrādes informācijas sistēmā (turpmāk -  PAIS numurs), kas piešėirts 
Klienta pasūtījumam par datu saĦemšanu topogrāfiskās uzmērīšanas darbu veikšanai. 

2.7. Zemes vienības pirmsreăistrācijai Klients, Dienesta reăionālās nodaĜas birojā, kura darbības 
teritorijā zemes kadastrālās uzmērīšanas darbi tiek veikti, iesniedz Veidlapu 1 „Informācija par 
plānotajām zemes vienībām” (Līguma 5.pielikums). 

2.8. Ja zemes kadastrālās uzmērīšanas laikā Mērnieks apvidū konstatē Kadastra informācijas 
sistēmā nereăistrētas vai dabā neesošas būves, Klients būves pirmsreăistrācijai un/vai būvju 
datu aktualizācijai Kadastra informācijas sistēmā, Dienesta reăionālās nodaĜas birojā, kura 
darbības teritorijā zemes kadastrālās uzmērīšanas darbi tiek veikti, iesniedz Veidlapu 2 
“Informācija par būvēm uz zemes vienības, kurai veic kadastrālo uzmērīšanu” (Līguma 
6.pielikums). 

2.9. Veidlapu 1 un Veidlapu 2 Klients Dienestā var iesniegt: 
2.9.1. Mērnieka parakstīta dokumenta veidā, ierodoties klātienē,  
2.9.2. elektroniski nosūtot e-pastu no Sarakstā norādītās Mērnieka e-pasta adreses uz Līguma 

7.pielikumā norādīto Dienesta e-pasta adresi. E-pasta sūtījuma ailē „SUBJECT” norāda: 
„XXXXX_veidlapa ”, kur XXXXX - klienta nosaukums. 

2.10. Dienests 3 (trīs) darba dienu laikā, izpildes termiĦu sākot skaitīt no nākamās darba dienas pēc 
Veidlapas 1 vai Veidlapas 2 saĦemšanas, veic kadastra objekta pirmsreăistrāciju, aizpilda 
attiecīgo veidlapu un izsniedz to Klientam: 

2.10.1. dokumenta veidā, Dienesta reăionālās nodaĜas birojā, kura darbības teritorijā mērniecības 
darbi tiek veikti, 

2.10.2. elektroniski nosūtot e-pastu no Līguma 8.pielikumā norādītajām Dienesta e-pasta adresēm 
uz Sarakstā norādīto Mērnieka e-pasta adresi, ja Mērnieks Veidlapu 1 vai Veidlapu 2 
iesniedzis elektroniski. 

2.11. Informāciju par zemes vienības pirmsreăistrāciju Dienests iekĜauj kopējā dokumentā ar 
pārējiem Kadastra informācijas sistēmas teksta datiem, ja Klients Veidlapu 1 iesniedz reizē 
ar Iesniegumu. 

2.12. Klients ir tiesīgs atkārtoti pieprasīt un bez papildus samaksas saĦemt precizētus Datus, ja pēc 
Klienta ierosinātas izsniegto Datu pārbaudes, Dienests secina, ka Dati neatbilst Dienesta rīcībā 
esošajiem dokumentiem.  

2.13. Dienests atkārtoti, atbilstoši iepriekšējam datu izsniegšanas veidam, vienreiz bez maksas 
izsniedz Klientam aktuālos Kadastra informācijas sistēmas telpiskos datus par uzmērāmo 
teritoriju, ja izpildās šādi nosacījumi: 

2.13.1. Klients Plānu iesniedz ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā no topogrāfiskās uzmērīšanas 
veikšanai nepieciešamo datu pieprasīšanas, 
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2.13.2. Dienests konstatē izmaiĦas aktuālajos Kadastra informācijas sistēmas telpiskajos datos, 
kas notikušas pēc datu izsniegšanas Klientam un neatbilst Plānā esošajiem Kadastra 
telpiskajiem datiem. 

2.14. Ja Klients papildus Līgumam ar Dienestu noslēdzis līgumu par Dienesta datu publicēšanas 
portāla (turpmāk – Portāls) izmantošanu, kurā kā Portāla lietotājs minēts Sarakstā norādītais 
Mērnieks, Klients: 

2.14.1.  Kadastra informācijas sistēmas datus var saĦemt minētajā līgumā noteiktajā kārtībā 
izdrukas veidā, izmantojot Portālu. Izdruka tiek sagatavota elektroniski un ir derīga bez 
paraksta, 

2.14.2. 1 (vienas) darba dienas laikā pēc izdrukas sagatavošanas paziĦo Dienestam par 
mērniecības darbu uzsākšanu, nosūtot aizpildītu Veidlapu 3 (Līguma 9.pielikums) no 
Sarakstā norādītā darbinieka e-pasta adreses uz Līguma 7.pielikumā norādīto Dienesta e-
pasta adresi. 

 
3. ZEMES KADASTRĀLĀS UZMĒRĪŠANAS LIETAS IESNIEGŠANAS UN 

IZV ĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA 
 

3.1. Klients Dienesta reăionālās nodaĜas birojā, kura darbības teritorijā mērniecības darbi tika 
veikti, papildus normatīvajos aktos noteiktajam, iesniedz iesniegumu zemes kadastrālās 
uzmērīšanas lietas datu reăistrācijai vai aktualizācijai Kadastra informācijas sistēmā, kuru 
parakstījis: 

3.1.1. zemes kadastrālās uzmērīšanas ierosinātājs - ja zemes kadastrālās uzmērīšanas 
ierosinātājs ir pilnvarojis Klientu pasūtīt atbilstošo pakalpojumu un saĦemt dokumentus 
ar reăistrācijas vai aktualizācijas apliecinājumu, 

3.1.2. Mērnieks – ja  zemes kadastrālās uzmērīšanas ierosinātājs ir pilnvarojis Klientu pasūtīt 
atbilstošo pakalpojumu un saĦemt dokumentus ar reăistrācijas vai aktualizācijas 
apliecinājumu, bet nav uzrakstījis attiecīgu iesniegumu. 

3.2. Ja iesniegumu zemes kadastrālās uzmērīšanas lietas datu reăistrācijai vai aktualizācijai 
Kadastra informācijas sistēmā paraksta Mērnieks, tajā iekĜauj apliecinājuma tekstu: 

3.2.1. ja zemes kadastrālās uzmērīšanas ierosinātājs ir kadastra subjekts - „Apliecinu, ka es, 
sertificēts mērnieks (vārds, uzvārds) komersanta (nosaukums, reă. numurs) vārdā, kuru 
pilnvarojis kadastra subjekts (vārds, uzvārds, personas kods), iesniedzu zemes kadastrālās 
uzmērīšanas lietu datu reăistrācijai vai aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra 
informācijas sistēmā un esmu tiesīgs saĦemt dokumentus ar reăistrācijas vai 
aktualizācijas apliecinājumu.”  

3.2.2. ja zemes kadastrālās uzmērīšanas ierosinātājs ir kadastra subjekta pilnvarotā persona - 
„Apliecinu, ka es, sertificēts mērnieks (vārds, uzvārds) komersanta (nosaukums, reă. 
numurs) vārdā, kuru pilnvarojusi kadastra subjekta (vārds, uzvārds, personas kods) 
pilnvarotā persona (vārds, uzvārds, personas kods), iesniedzu zemes kadastrālās 
uzmērīšanas lietu datu reăistrācijai vai aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra 
informācijas sistēmā un esmu tiesīgs saĦemt dokumentus ar reăistrācijas vai 
aktualizācijas apliecinājumu.”. 

3.3. Klients zemes kadastrālās uzmērīšanas lietā, papildus ārējos normatīvos aktos noteiktajam, 
iešuj aizpildītu Veidlapu 1 un/vai Veidlapu 2. 

3.4. Zemes kadastrālās uzmērīšanas lietas grafisko daĜu digitālā veidā Klients iesniedz ierakstītu 
elektroniskā datu nesējā vai nosūta to no Sarakstā norādītās Mērnieka e-pasta adreses uz 
Līguma 7.pielikumā norādīto Dienesta e-pasta adresi. 

3.5. Dienests 10 (desmit) darba dienu laikā, izpildes termiĦu sākot skaitīt no nākamās darba 
dienas pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas lietas iesniegšanas, izvērtē zemes kadastrālās 
uzmērīšanas lietu un: 
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3.5.1. ja Dienests konstatē nepilnības kādā no zemes kadastrālās uzmērīšanas lietas 
dokumentiem, tad Mērniekam, izsniedz: 

3.5.1.1. lēmumu par reăistrācijas atteikumu, 
3.5.1.2. zemes kadastrālās uzmērīšanas lietu vai  
3.5.1.3. visas iesniegtās zemes kadastrālās uzmērīšanas lietas, ja zemes kadastrālā 

uzmērīšana veikta saistībā ar zemes vienības sadali vai apvienošanu, 
3.5.2. atbilstības gadījumā Dienests, pamatojoties uz zemes kadastrālās uzmērīšanas lietā 

norādīto informāciju, reăistrē vai aktualizē datus Kadastra informācijas sistēmā un 
izsniedz Mērniekam apliecinājumu par zemes vienības vai zemes vienības daĜas datu 
reăistrāciju Kadastra informācijas sistēmā. 

3.6. Ja Klients apstrīd Līguma 3.5.1. punktā noteikto lēmumu, tad kopā ar apstrīdējumu 
Dienestam iesniedz arī  zemes kadastrālās uzmērīšanas lietu oriăinālus. 

 
4. ZEMES IER ĪCĪBAS PROJEKTU LIETAS IESNIEGŠANAS UN ATZINUMU 

IZNIEGŠANAS K ĀRTĪBA 
 
4.1. Klients, Dienesta reăionālās nodaĜas birojā, kura darbības teritorijā zemes ierīcības projekts 

tika izstrādāts, iesniedz: 
4.1.1. Mērnieka parakstītu iesniegumu par Dienesta atzinuma izsniegšanu, 
4.1.2. zemes ierīcības projekta lietu, t.sk., elektronisko datu nesēju, kurā ir ierakstīta grafiskā 

daĜa.  
4.2. Dienests 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā, izpildes termiĦu sākot skaitīt no nākamās 

darba dienas pēc zemes ierīcības projekta lietas iesniegšanas, izvērtē zemes ierīcības projektu 
un atbilstoši Administratīvā procesa likuma normām sastāda par to atzinumu: 

4.2.1. atbilstības gadījumā Dienests uz zemes ierīcības projekta grafiskās daĜas izdrukas izdara 
atzinuma spiedoga atzīmi un zemes ierīcības projekta lietu izsniedz Mērniekam, 

4.2.2. ja Dienests zemes ierīcības projektā konstatē nepilnības, tad Mērniekam izsniedz 
iesniegto zemes ierīcības projekta lietu un negatīvu atzinumu, norādot tā iemeslus.  

 
5. TOPOGRĀFISKĀS UZMĒRĪŠANAS MATERIĀLU IESNIEGŠANAS UN 

SASKAĥOŠANAS KĀRTĪBA 
 
5.1.  Klients, Dienesta reăionālās nodaĜas birojā, kura darbības teritorijā mērniecības darbi tika 

veikti, iesniedz: 
5.1.1. Mērnieka parakstītu iesniegumu par datu reăistrāciju TD IS, kurā norādīts PAIS numurs, 

kas piešėirts Klienta  pasūtījumam par datu saĦemšanu topogrāfiskās uzmērīšanas darbu 
veikšanai, 

5.1.2. Plānu, t.sk., izpildmērījumus *.dgn, *.dwg vai *.dxf. formātā.  
5.2. Līguma 1.5.punktā noteiktajā gadījumā Klients, pirms topogrāfiskās uzmērīšanas materiāla 

nodošanas pašvaldībai, Dienesta reăionālās nodaĜas birojā, kura darbības teritorijā 
mērniecības darbi tika veikti, iesniedz: 

5.2.1. Mērnieka parakstītu iesniegumu par Kadastra informācijas sistēmas telpisko datu un 
Plānā attēloto robežpunktu saskaĦošanu, atbilstoši noteiktajai robežu pieĜaujamai nesaistei, 
kurā norādīts PAIS numurs, kas piešėirts Klienta pasūtījumam par datu saĦemšanu 
topogrāfiskās uzmērīšanas darbu veikšanai, 

5.2.2. topogrāfiskās uzmērīšanas materiālu – Plānu un tā izdruku. 
5.3. Līguma 5.1.un 5.2. punktā minētos iesniegumus un Plānu Klients var iesniegt: 

5.3.1. ierodoties klātienē,  
5.3.2. nosūtot no Sarakstā norādītā Mērnieka e-pasta adreses uz Līguma 7.pielikumā norādīto 

Dienesta e-pasta adresi. E-pasta sūtījuma ailē „SUBJECT” norādīt: „XXXXX_ TOPO_PAIS 
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yyyy”, kur XXXXX - klienta nosaukums, yyyy - PAIS numurs, kas piešėirts Klienta  
pasūtījumam par datu saĦemšanu topogrāfiskās uzmērīšanas darbu veikšanai.  

5.4. Dienests uzsāk topogrāfiskās uzmērīšanas materiāla pārbaudi tikai tajā gadījumā, ja Klients 
pieprasījis Datus no Dienesta vai topogrāfiskos datus no pašvaldības, kura ir topogrāfiskās 
datubāzes pārzinis. 

5.5. Ja Dienests datus reăistrē vai aktualizē TD IS, tad 3 (trīs) darba dienu laikā, izpildes termiĦu 
sākot skaitīt no nākamās darba dienas pēc atbilstoša iesnieguma un Plāna saĦemšanas: 

5.5.1. pārbauda Plāna atbilstību: 
5.5.1.1. aktuālajiem Kadastra informācijas sistēmas telpiskajiem datiem, 
5.5.1.2. instrukcijas “Digitālās topogrāfiskās uzmērīšanas tehniskā instrukcija” 

1.pielikumam “Digitālajos topogrāfiskos plānos mērogā 1:500 attēloto objektu klasifikators 
un to elementu apzīmējumu specifikācija”, 

5.5.2. atbilstības gadījumā - reăistrē vai aktualizē datus TD IS un informē par to Mērnieku 
nosūtot e-pastu no Līguma 8.pielikumā noteiktās e-pasta adreses uz Sarakstā norādīto 
Mērnieka e-pasta adresi, norādot PAIS numuru, kas piešėirts Klienta pasūtījumam par datu 
reăistrāciju vai aktualizāciju TD IS, 

5.5.3. neatbilstības gadījumā – sagatavo lēmumu par reăistrācijas atteikumu un nosūta to 
Klientam pa pastu. Plānu kopā ar ieskanēto lēmumu nosūta Mērniekam no Līguma 
8.pielikumā noteiktās e-pasta adreses uz Sarakstā norādīto Mērnieka e-pasta adresi. 

5.6. Ja Klients pēc datu reăistrācijas vai aktualizācijas TD IS vēlas Plāna izdrukas saskaĦošanu - 
spiedoga uzlikšanu, tad Dienestā iesniedz: 

5.6.1. Plāna izdruku, uz kuras norādīts PAIS  numurs, kas piešėirts Klienta pasūtījumam par datu 
reăistrāciju vai aktualizāciju TD IS, 

5.6.2. Mērnieka parakstītu iesniegumu, kurā apliecināts, ka Plāna izdruka atbilst Dienesta 
saskaĦotajam Plānam. Apliecinājumā norāda PAIS numuru, kas piešėirts Klienta 
pasūtījumam par datu reăistrāciju vai aktualizāciju TD IS un norādīts uz iesniegtās Plāna 
izdrukas. 

5.7. Līguma 5.2. punktā noteiktajā gadījumā, Dienests 3 (trīs) darba dienu laikā, izpildes termiĦu 
sākot skaitīt no nākamās darba dienas pēc atbilstoša iesnieguma un topogrāfiskās 
uzmērīšanas materiālu saĦemšanas: 

5.7.1. pārbauda topogrāfiskās uzmērīšanas materiālu atbilstību aktuālajiem Kadastra 
informācijas sistēmas telpiskajiem datiem, 

5.7.2. atbilstības gadījumā - izsniedz Mērniekam saskaĦotu Klienta iesniegto Plāna izdruku, 
5.7.3. neatbilstības gadījumā - saskaĦā ar Administratīvā procesa likuma normām sastāda 

administratīvo aktu un nosūta to Klientam pa pastu. Plānu kopā ar ieskenētu administratīvo 
aktu nosūta Mērniekam no Līguma 8.pielikumā noteiktās e-pasta adreses uz Sarakstā 
norādīto Mērnieka e-pasta adresi. 

 
 

6. ĪPAŠIE NOSACĪJUMI 
 
6.1. Ja Klients ir mērniecībā licencēta komercsabiedrība, tad: 

6.1.1.  Līgumā lietotais termins „sertificēts mērnieks (turpmāk – Mērnieks)” attiecināms uz 
Klienta darbiniekiem, kuri veic kadastrālās un/vai topogrāfiskās uzmērīšanas darbus un/vai 
izstrādā zemes ierīcības projektu, 

6.1.2. 1 (vienu) mēnesi pirms licences derīguma termiĦa beigām Klients Dienestā iesniedz 
jaunu Sarakstu, kurā norāda visu Klienta pakĜautībā strādājošo Mērnieku sertifikātu numurus.   

6.2. Klients uz Līguma pamata saĦemtos Datus izmanto vienīgi zemes kadastrālās un/vai 
topogrāfiskās uzmērīšanas darbu veikšanai un/vai zemes ierīcības projekta izstrādei objektos, 
kas norādīti Iesniegumā un/vai Veidlapā 1. 
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6.3. Klients nodrošina uz Līguma pamata saĦemto fizisko personu datu aizsardzību, atbilstoši 
Fizisko personu datu aizsardzības likuma un citu normatīvo aktu prasībām.  

6.4. Klients nenodod Datus trešajām personām, izĦemot personas, kurām pieejas tiesības 
noteiktas normatīvajos aktos un personas, kuras pasūtījušas topogrāfisko un/vai kadastrālo 
uzmērīšanu, un/vai zemes ierīcības projekta izstrādi.              

6.5. Dienests Līgumā noteikto informācijas apriti, atbilstoši Līguma nosacījumiem, veic tikai ar 
Sarakstā norādīto Klienta darbinieku.  

6.6. Dienests pieĦem tikai tās Līgumā noteiktās veidlapas un iesniegumus, kas papīra formā 
iesniegti vai  nosūtīti no Sarakstā norādītajām e-pasta adresēm Dienesta reăionālās nodaĜas 
birojam, kura darbības teritorijā Klients veic zemes kadastrālās, topogrāfiskās uzmērīšanas 
darbus vai zemes ierīcības projekta izstrādi. 

6.7. Ja Klients Līgumā noteiktās veidlapas un iesniegumus sūta no Sarakstā norādītajām e-pasta 
adresēm uz Līguma 7.pielikumā norādītajām e-pasta adresēm, tad tie derīgi bez paraksta.  

6.8. Dienests, veicot Līgumā noteikto informācijas apriti, ir tiesīgs izmantot drošu elektronisko 
parakstu šādiem gadījumiem: 

6.8.1. dokumentu parakstīšanai, mēnesi iepriekš par to rakstiski informējot Klientu. Dokumenti, 
kas parakstīti izmantojot drošu elektronisko parakstu, netiek atkārtoti sūtīti pa pastu, 

6.8.2. Plāna parakstīšanai, slēdzot papildus vienošanos ar Klientu. Plāns, kas parakstīts, 
izmantojot drošu elektronisko parakstu, aizstāj Plāna izdruku, un Dienests vairs neveic 
tās saskaĦošanu – spiedoga uzlikšanu. 

6.9. Puses neuzĦemas atbildību par sekām, kas ir radušās otrai Pusei, ja elektroniski nosūtītā 
informācija netiek saĦemta. 

6.10. Par Līgumā minēto nosacījumu neizpildi: 
6.10.1. Klients ziĦo uz Dienesta e-pasta adresi - kadid@vzd.gov.lv, 
6.10.2. Dienests ziĦo uz Klienta e-pasta adresi …@.... 

6.11. Dienests savā interneta mājas lapā (www.vzd.gov.lv) publicē:  
6.11.1. sarakstu ar pašvaldībām, kurām ar Dienestu noslēgts līgums par Topogrāfisko datu 

M1:500 apmaiĦu, 
6.11.2. Līguma 1.2.punktā minētos normatīvos aktus un to izpildes skaidrojumus, kā arī citus 

Dienesta iekšējos normatīvos dokumentus, kas reglamentē Klienta darbības zemes 
topogrāfiskās uzmērīšanas procesa nodrošināšanai, 

6.11.3. Līguma 1.pielikumu – “Iesniegums informācijas saĦemšanai kadastrālās uzmērīšanas 
darbu veikšanai”, 

6.11.4. Līguma 2.pielikumu – “Iesniegums informācijas saĦemšanai topogrāfiskās uzmērīšanas 
darbu veikšanai vai zemes ierīcības projekta izstrādei” (ar Kadastra informācijas sistēmas 
datiem), 

6.11.5. Līguma 3.pielikumu – “Iesniegums informācijas saĦemšanai topogrāfiskās uzmērīšanas 
darbu veikšanai vai zemes ierīcības projekta izstrādei” (bez Kadastra informācijas 
sistēmas datiem), 

6.11.6. Līguma 4.pielikumu – „Saraksts”, 
6.11.7. Līguma 5.pielikumu – Veidlapa 1, 
6.11.8. Līguma 6.pielikumu – Veidlapa 2, 
6.11.9. Līguma 7.pielikumu – “Dienesta elektroniskā pasta adreses elektronisko pieprasījumu 

saĦemšanai no mērniecības komercsabiedrībām un mērniecībā sertificētiem mērniekiem”, 
6.11.10. Līguma 8.pielikumu – “Dienesta elektroniskā pasta adreses informācijas nosūtīšanai 

mērniecības komercsabiedrībām un mērniecībā sertificētiem mērniekiem”, 
6.11.11. Līguma 9.pielikumu – „Informācija par kadastrālo uzmērīšanu zemes vienībā”. 
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7. NORĒĖINU KĀRTĪBA 
 

7.1. Samaksu par pieprasītajiem un sniegtajiem pakalpojumiem Dienests aprēėina saskaĦā ar 
Ministru kabineta 2006.gada 14. februāra noteikumiem Nr. 147 „Valsts zemes dienesta 
sniegto maksas pakalpojumu cenrādis” (turpmāk tekstā – Cenrādis). 

7.2. Dienesta reăionālā nodaĜa, kuras darbības teritorijā Klients veic zemes kadastrālās un/vai 
topogrāfiskās uzmērīšanas darbus un/vai izstrādā zemes ierīcības projektu, līdz katra nākošā 
mēneša 15.datumam nosūta Klientam rēėinu atbilstoši Cenrādim par visiem iepriekšējā 
mēneša laikā Līguma ietvaros sniegtajiem pakalpojumiem. Ja saskaĦā ar Cenrādi maksu par 
attiecīgā veida pakalpojumu aprēėina, summējot pakārtoto darbu cenas un daudzuma 
reizinājumu, Dienests pēc pakalpojuma izpildes sagatavo tāmi un tāmes summu iekĜauj 
rēėinā. 

7.3. Klients apĦemas 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no rēėina izrakstīšanas dienas 
apmaksāt Dienesta izsniegto rēėinu, pārskaitot naudu uz rēėinā norādīto norēėinu kontu. 

7.4. Ja Klients savlaicīgi neveic Līguma 7.3. punktā noteikto maksājumu, Dienests nosūta 
atkārtotu rēėinu par kavētajiem maksājumiem, norādot apmaksas termiĦu. 

7.5. Ja Klients Līguma 7.4. punktā noteiktajā termiĦā nav veicis rēėina apmaksu, Klientam par 
katru jaunu pasūtījumu Dienests ir tiesīgs piemērot priekšapmaksu. 

7.6. Ja tiek grozīti Dienesta pakalpojumu izcenojumu un apmaksas kārtību noteicošie ārējie 
normatīvie akti, Dienests piemēro spēkā stājušos jaunos nosacījumus ar attiecīgā normatīvā 
akta spēkā stāšanās brīdi un maina Līguma nosacījumus atbilstoši izmaiĦām normatīvajos 
aktos. 

7.7. Dienests ir tiesīgs nodot parādu piedziĦas komercsabiedrībām kavēto vai neizdarīto 
maksājumu iekasēšanu. Izdevumus, kas Dienestam rodas saistībā ar parādu piedziĦu, sedz 
Klients. 

 
8. NEPĀRVARAMA VARA 

 
8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma saistību pilnīgu vai daĜēju neizpildi, ja tā 

radusies nepārvaramas varas rezultātā, kuru Puses nevarēja paredzēt un novērst, ietekmēt un 
par kuras rašanos tie nav atbildīgi. Nepārvarama vara Līguma izpratnē ir stihiskas nelaimes, 
kara darbības, avārijas katastrofas, epidēmijas, streiki vai iekšējie nemieri, jauni normatīvie 
akti, valsts varas lēmumi un rīcība un citi apstākĜi, kas neiekĜaujas Pušu iespējamās kontroles 
robežās. 

8.2. Līguma izpildes termiĦš tiek pagarināts uz nepārvaramas varas apstākĜu darbības laiku, kā 
arī, Pusēm vienojoties, uz laika posmu, kas Ĝautu pilnībā izpildīt šajā Līgumā paredzētās 
saistības. 

8.3. Pusei, kurai Līgumā paredzēto saistību izpildi kavēs nepārvarama vara, jābrīdina otra Puse 
par šī perioda sākumu un beigām 3 (trīs) dienu laikā no tā brīža, kad minētā Puse uzzina par 
nepārvaramas varas sākumu un/vai beigām. 

 
9. LĪGUMA DARB ĪBAS TERMIĥŠ 

 
9.1. Ar L īguma spēkā stāšanos, spēku zaudē 20__.gada __.______ starp Pusēm noslēgtais 

līgums Nr.__ „Par Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas, ăeodēzisko datu 
izsniegšanu un izmantošanu un topogrāfiskās uzmēr īšanas datu reăistrēšanu”. Šī 
līguma izbeigšana neatbrīvo Puses no pienākuma izpildīt saistības, kas radušās līguma 
darbības laikā un nav tikušas izpildītas līdz līguma izbeigšanai. 

9.2. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Līgumu parakstījušas abas Puses un tas reăistrēts Dienesta 
līgumu reăistrā.  
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9.3. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kamēr Klienta pakĜautībā strādā vismaz viens Mērnieks ar 
ăeodēzisko un/vai topogrāfisko un/vai zemes kadastrālās uzmērīšanas un/vai zemes ierīcības 
darbu veikšanai derīgu sertifikātu. 

9.4. Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu, par to rakstiski brīdinot otru pusi ne vēlāk kā 1 (vienu) 
mēnesi iepriekš. 

9.5. Dienests ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu 10 (desmit) darba dienas iepriekš, par to 
informējot Klientu, ja faktisku vai tiesisku apstākĜu dēĜ nevar pildīt Līgumā noteiktās 
saistības. 

9.6. Dienests ir tiesīgs bez brīdinājuma vienpusēji izbeigt Līgumu, ja: 
9.6.1. Dienestam kĜūst zināms, ka Klients ir noklusējis apstākli, ka viĦa pakĜautībā nestrādā 

neviens Mērnieks, 
9.6.2. Klients ir mērniecībā licencēta komercsabiedrība un līdz licences derīguma termiĦa 

beigām tas nav iesniedzis Dienestam jaunu Sarakstu, kurā iekĜauti visi Klienta pakĜautībā 
strādājošo Mērnieku sertifikātu numuri, 

9.6.3. Klients nav ievērojis Līguma nosacījumus. 
9.7. Līguma izbeigšana neatbrīvo Puses no pienākuma izpildīt saistības, kas radušās Līguma 

darbības laikā un nav tikušas izpildītas līdz Līguma izbeigšanai. 
 

10. CITI NOTEIKUMI 
10.1. Puses ir tiesīgas, savstarpēji rakstiski vienojoties, papildināt vai grozīt Līgumu. 
10.2. Visi strīdi un domstarpības, kas var rasties Līguma izpildes gaitā, risināmas Pušu savstarpēju 

pārrunu ceĜā. 
10.3. Strīdi un domstarpības, par kurām nav panākta vienošanās pārrunu ceĜā, tiks skatīti Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārībā tiesā. 
10.4. Puses apĦemas informēt viena otru par juridiskā statusa, nosaukuma, adreses un citu 

rekvizītu maiĦu 5 (piecu) darba dienu laikā no izmaiĦu brīža. 
10.5. Līgums sastādīts divos eksemplāros latviešu valodā uz 9 (deviĦām) lapām, katrai Pusei pa 

vienam eksemplāram. Līgumam, uz tā noslēgšanas brīdi, pievienoti 9 (deviĦām) pielikumi uz 
9 (deviĦām) lapām, kas ir Līguma neatĦemama sastāvdaĜa. Abiem eksemplāriem ir vienāds 
juridisks spēks. 

 
11. PUŠU REKVIZ ĪTI 

 
Dienests 
Valsts zemes dienests 
11.novembra krastmala 31, Rīga, LV-1050 
Nod.maks.reă.Nr.: 90000030432 
PVN reă. kods: LV 90000030432 
Banka: Valsts kase  
Kods: TRELLV22 
Konta Nr.: LV81TREL2190380420400 

Klients 
________________ 
Adrese_________________ 
_______________________ 
Reă.Nr.: ____________ 
Banka: _________________ 
Kods: __________________ 
Konta Nr.: ___________________ 

 

______________________ L.Jurjeva 
Klientu apkalpošanas un datu izplatīšanas 
departamenta direktore 
20__. gada ___________________ 
                                                             z.v. 

 

___________________________________ 
_______________ 
 
20__. gada _________________ 
             z.v. 
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Līguma 1.pielikums 

Valsts zemes dienesta __________________________ reăionālajai nodaĜai 
________________________________________________ 

/komercsabiedrības nosaukums, reă.Nr./ 
_________________________________________________________ 

/sertificētā mērnieka vārds, uzvārds, personas kods/ 
_____________________ 

/Līguma reă.Nr./ 
_____________________ 

/kontakttālrunis/ 

IESNIEGUMS Nr. ________ 
Inform ācijas saĦemšanai kadastrālās uzmēr īšanas darbu veikšanai 

 

1. Lūdzu izsniegt objekta ___________________________________________________________ 
 /objekta adrese/                                           
_____________________________    __________________________________________________ 
                     /platība/                                                                             /kadastra apzīmējums (-i)/ 
 
(nepieciešamo atzīmēt ar X) 

 

 
 
2. Apliecinu, ka es, sertificēts mērnieks ____________________________________________komercsabiedrības 
 /vārds, uzvārds/ 
_______________________________darbinieks, uzmērīšu zemes vienību/ zemes vienības daĜu saskaĦā ar  
  /komercsabiedrības nosaukums, reă.Nr./ 
uzmērīšanas ierosinātāja______________________________________________ pieprasījumu. 
   /vārds, uzvārds, personas kods/  
Pēc Valsts zemes dienesta lūguma uzrādīšu pieprasījumu apliecinoša dokumenta oriăinālu.    
 

Sertificēts mērnieks:___________________________________________________________________________ 
     /paraksts/      /datums/  

Pasūtījuma pieĦēmējs:____________________________________________________ __________________ 
     /paraksts, atšifrējums/     /datums/  
Datus sagatavoja:_________________________________________________________ __________________ 
     /paraksts, atšifrējums/     /datums/  

Datus izsniedza:_________________________________________________ _________ __________________ 
/paraksts, atšifrējums/     /datums/  

kadastrālai uzmēr īšanai nepieciešamo informāciju: 

 
Kadastra informācijas 

sistēmas teksta un telpiskos 
datus 

  izsniegt papīra formā        
 

izsniegt uz mana iesniegtā 
elektroniskā datu nesēja  

 
Topogrāfiskos datus 

M1:500 
           

 izsniegt uz mana iesniegtā 
elektroniskā datu nesēja            

        nosūtīt uz manu e-pasta 
adresi 

 

 
Ăeodēziskos 

datus  
 
*. izsniegt papīra 

formā        
 

  izsniegt uz 
mana iesniegtā 

elektroniskā datu 
nesēja 

       nosūtīt uz 
manu e-pasta 

adresi 

 
Iepriekš veiktās 

zemes  kadastrālās  
uzmēr īšanas datus 

       izsniegt uz 
mana iesniegtā 

elektroniskā datu 
nesēja 

         
       nosūtīt uz 

manu e-pasta adresi   

No Valsts zemes dienesta arhīva izsniedzamā informācija 
Dokumenta veids 

(kopija, noraksts, izraksts, 
apliecināta kopija) 
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Līguma 2.pielikums 

Valsts zemes dienesta __________________________ reăionālajai nodaĜai 
________________________________________________ 

/komercsabiedrības nosaukums, reă.Nr./ 
_________________________________________________________ 

/sertificētā mērnieka vārds, uzvārds, personas kods/ 
_____________________ 

/Līguma reă.Nr./ 
_____________________ 

/kontakttālrunis/ 

IESNIEGUMS Nr. ________ 
inform ācijas saĦemšanai topogrāfiskās uzmēr īšanas darbu veikšanai vai zemes ierīcības projekta 

izstrādei 
 

1. Lūdzu izsniegt objekta ___________________________________________________________ 
 /objekta adrese/                                  
____________________________    __________________________________________________ 
                     /platība/                                                                             /kadastra apzīmējums (-i)/ 
 
(nepieciešamo atzīmēt ar X) 

 

 

2. Apliecinu, ka es, sertificēts mērnieks ____________________________________________komercsabiedrības 
 /vārds, uzvārds/ 
_______________________________darbinieks, uzmērīšu zemes vienību/ zemes vienības daĜu saskaĦā ar  
  /komercsabiedrības nosaukums, reă.Nr./ 
uzmērīšanas ierosinātāja______________________________________________ pieprasījumu. 
   /vārds, uzvārds, personas kods/  
Pēc Valsts zemes dienesta lūguma uzrādīšu pieprasījumu apliecinoša dokumenta oriăinālu.    
 

Sertificēts mērnieks:___________________________________________________________________________ 
     /paraksts/      /datums/  

Pasūtījuma pieĦēmējs:____________________________________________________ __________________ 
     /paraksts, atšifrējums/     /datums/  
Datus sagatavoja:_________________________________________________________ __________________ 
     /paraksts, atšifrējums/     /datums/  

Datus izsniedza:_________________________________________________ _________ __________________ 
/paraksts, atšifrējums/     /datums/  

      topogrāfiskajai uzmēr īšanai                                                         zemes ierīcības projektam 
nepieciešamo informāciju: 

 
Kadastra informācijas 

sistēmas  
                             teksta datus 

  izsniegt papīra formā        
 

izsniegt uz mana iesniegtā 
elektroniskā datu nesēja 

telpiskos datus 
izsniegt papīra formā        

 
izsniegt uz mana iesniegtā 

elektroniskā datu nesēja 
  

 
Topogrāfiskos datus 

M1:500 
           

 izsniegt uz mana iesniegtā 
elektroniskā datu nesēja            

        nosūtīt uz manu e-pasta 
adresi 

 

 
Ăeodēziskos 

datus  
 
*. izsniegt papīra 

formā        
 

  izsniegt uz 
mana iesniegtā 

elektroniskā datu 
nesēja 

       nosūtīt uz 
manu e-pasta 

adresi 

 
Iepriekš veiktās 

zemes  kadastrālās  
uzmēr īšanas datus 

       izsniegt uz 
mana iesniegtā 

elektroniskā datu 
nesēja 

         
       nosūtīt uz 

manu e-pasta adresi   

No Valsts zemes dienesta arhīva izsniedzamā informācija 
Dokumenta veids 

(kopija, noraksts, izraksts, 
apliecināta kopija) 
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Līguma 3.pielikums 

Valsts zemes dienesta __________________________ reăionālajai nodaĜai 
________________________________________________ 

/komercsabiedrības nosaukums, reă.Nr./ 
_____________________ 

/Līguma reă.Nr./ 
_____________________ 

/kontakttālrunis/ 
IESNIEGUMS Nr. ________ 

inform ācijas saĦemšanai topogrāfiskās uzmēr īšanas darbu veikšanai vai zemes ierīcības 
projekta izstrādei 

 
1. Lūdzu izsniegt objekta _________________________________________________________ 
 /objekta adrese/                                           
_____________________________    __________________________________________________ 
                     /platība(ha)/ garums(m)/                                              /kadastra apzīmējums (-i)/ 
 

(nepieciešamo atzīmēt ar X) 

 

 

Telpiskos datus: 
 

  izsniegt uz mana iesniegtā                nosūtīt uz Sarakstā norādītā mērnieka________________ 
  elektroniskā informācijas nesēja  e-pasta adresi                      (vārds, uzvārds)                                 
 

     
 

Komercsabiedrības vārdā:________________________________________________________________________ 
     /paraksts, atšifrējums/     /datums/  
Pasūtījuma pieĦēmējs:____________________________________________________ __________________ 
     /paraksts, atšifrējums/     /datums/  
Datus sagatavoja:_________________________________________________________ __________________ 
     /paraksts, atšifrējums/     /datums/  
Datus izsniedza:__________________________________________________________ __________________ 

/paraksts, atšifrējums/     /datums/  

      topogrāfiskajai uzmēr īšanai                                                         zemes ierīcības projektam 
nepieciešamo informāciju: 

 
Topogrāfiskos datus 

M1:500 
           

 izsniegt uz mana iesniegtā 
elektroniskā datu nesēja            

        nosūtīt uz manu e-pasta 
adresi 

 

 
Ăeodēziskos datus  

 
izsniegt papīra formā        

 
  izsniegt uz mana iesniegtā 

elektroniskā datu nesēja 
       nosūtīt uz manu e-pasta 

adresi 

 
Iepriekš veiktās zemes  kadastrālās  

uzmēr īšanas datus 
       izsniegt uz mana iesniegtā 

elektroniskā datu nesēja 
         

       nosūtīt uz manu e-pasta adresi   

No Valsts zemes dienesta arhīva izsniedzamā informācija 
Dokumenta veids 

(kopija, noraksts, izraksts, apliecināta kopija) 
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Līguma 4.pielikums 

Valsts zemes dienestam  
________________________________________________ 

/komercsabiedrības nosaukums, reă.Nr./ 
_____________________ 

/Līguma reă.Nr./ 
_____________________ 

/kontakttālrunis/ 
 

SARAKSTS 
 
 

1. Komercsabiedrībā strādājošie sertificētie mērnieki 

Nr.p.k. Vārds, Uzvārds Personas kods Sertifikāta numurs E-pasta adrese 

     
     
     
     
     
     

 
 
 

2. Citi komercsabiedrībā strādājošie darbinieki, kuri tiesīgi Līgumā noteiktajā kārt ībā sadarboties ar Dienestu 

Nr.p.k. Vārds, Uzvārds Personas kods E-pasta adrese 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

   
 
 

_________________________________________________________________________________________________ 
  /paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds, paraksts/   /datums/  
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Līguma 5.pielikums  
VEIDLAPA 1  

Valsts zemes dienesta __________________________ reăionālajai nodaĜai 
________________________________________________ 

/komercsabiedrības nosaukums, reă.Nr./ 
_________________________________________________________ 

/sertificētā mērnieka vārds, uzvārds, personas kods/ 
_____________________ 

/Līguma reă.Nr./ 
_____________________ 

/kontakttālrunis/ 

INFORM ĀCIJA PAR  
PLĀNOTAJĀM ZEMES VIEN ĪBĀM  

 
 

Plānotās zemes vienības: 
 
Aizpilda mērnieks 

Nr.
p.k. 

Kadastra apzīmējums zemes vienībai, 
kuru sadalīt 

Cik zemes 
vienībās 
sadalīt 
(skaits) 

Jaunās zemes vienības Nr. atbilstoši 
detalplānojumam vai zemes ierīcības 

projektam, kurai saglabāt veco 
kadastra apzīmējumu 

1.    

2.    

3.    

 
Nr.
p.k. 

Jaunās(-o) zemes vienības(-u) Nr. atbilstoši  
detalplānojumam vai zemes ierīcības projektam 

Jaunās(-o) zemes  
vienības(-u) platība(-s) (ha) 

1.   

2.   

3.   

 
Aizpilda Dienesta speciālists 

Nr. 
p.k. 

Jaunās(-o) zemes  
vienības(-u) Nr. atbilstoši detalplānojumam 
vai zemes ierīcības projektam, kurai(-ām) 

piešėirt kadastra apzīmējumu(-s) 

Jaunās(-o) zemes  
vienības(-u) kadastra apzīmējums(-i) 

1.   

2.   

3.   

 
 
Mērnieks:_______________________________________________________  ___________________ 
    /paraksts/      /datums/  
 
Dienesta speciālists: ________________________________________        _______________ 

                      /paraksts, atšifrējums/                 /datums/  
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Līguma 6.pielikums 
VEIDLAPA 2  

Valsts zemes dienesta __________________________ reăionālajai nodaĜai 
________________________________________________ 

/komercsabiedrības nosaukums, reă.Nr./ 
_________________________________________________________ 

/sertificētā mērnieka vārds, uzvārds, personas kods/ 
_____________________ 

/Līguma reă.Nr./ 
_____________________ 

/kontakttālrunis/ 
 

INFORM ĀCIJA PAR BŪVĒM UZ ZEMES VIEN ĪBAS,  
KURĀ VEIC KADASTR ĀLO UZM ĒRĪŠANU 

 
1. Jaunas zemes vienībā identificētas būves  
 
Aizpilda mērnieks 
Būves 
Nr.p.k. 

Apbūves laukumu 
kvadrātmetros 

Dzīvojamā vai nedzīvojamā būve Virszemes stāvu skaitu 

1.    

2.    

3.    

 
Aizpilda Dienesta speciālists 

 
 
2. Kadastrālajā uzmēr īšanā būve_______________________________________________dabā 

nav konstatēta.      /norādīt kadastra apzīmējumu/ 
 
 

Mērnieks:_______________________________________________________  ___________________ 
    /paraksts/      /datums/  
 
 
 
 
Dienesta speciālists: ________________________________________     _________________ 

                       /paraksts, atšifrējums/                                            /datums/  
 
 

Būves 
Nr.p.k. Būves kadastra apzīmējums 

1.  

2.  

3.  
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Līguma 7.pielikums 
 

Valsts zemes dienesta elektroniskā pasta adreses elektronisko pieprasījumu  
saĦemšanai no mērniecības komercsabiedrībām un mērniecībā sertificētiem mērniekiem 

 
Valsts zemes dienests 

strukt ūrvienība 
Darbības teritorija mērniecības  

(t.sk. topogrāfisko) darbu veikšanai Elektroniskā pasta adrese 

Lielr īgas reăionālā 
nodaĜa: 

Rīga pilsēta un Rīgas rajons kac.riga@vzd.gov.lv 

Ogres pilsēta un Ogres rajons kac.ogre@vzd.gov.lv 

Jūrmalas pilsēta kac.jurmala@vzd.gov.lv 

Siguldas novads kac.sigulda@vzd.gov.lv 

Zemgales reăionālā 
nodaĜa: 

Jelgava un Jelgavas rajons kac.jelgava@vzd.gov.lv 

Dobele un Dobeles rajons kac.dobele@vzd.gov.lv   

Bauska un Bauskas rajons kac.bauska@vzd.gov.lv   

Vidusdaugavas reăionālā 
nodaĜa: 

Jēkabpils un Jēkabpils rajons kac.jekabpils@vzd.gov.lv   

Madonas pilsēta un Madonas rajons kac.madona@vzd.gov.lv   

Aizkraukles pilsēta un Aizkraukles rajons kac.aizkraukle@vzd.gov.lv   

Vidzemes reăionālā 
nodaĜa: 

Valmieras pilsēta un Valmieras rajons kac.valmiera@vzd.gov.lv 

Cēsu pilsēta un Cēsu rajons kac.cesis@vzd.gov.lv   

Gulbenes pilsēta un Gulbenes rajons kac.gulbene@vzd.gov.lv   

Alūksnes pilsēta un rajons kac.aluksne@vzd.gov.lv 

Limbažu pilsēta un rajons kac.limbazi@vzd.gov.lv 

Valkas pilsēta un rajons kac.valka@vzd.gov.lv 

Dienvidkurzemes 
reăionālā nodaĜa: 

Liepājas pilsēta un rajons kac.liepaja@vzd.gov.lv 

Kuldīgas pilsēta un rajons kac.kuldiga@vzd.gov.lv 

Saldus pilsēta un rajons kac.saldus@vzd.gov.lv 

Latgales reăionālā 
nodaĜa: 

Rēzeknes pilsēta un rajons kac.rezekne@vzd.gov.lv 

Ludzas pilsēta un rajons kac.ludza@vzd.gov.lv 

PreiĜu pilsēta un rajons kac.preili@vzd.gov.lv 

Balvu pilsēta un rajons kac.balvi@vzd.gov.lv 

ZiemeĜkurzemes 
reăionālā nodaĜa: 

Ventspils pilsēta un rajons kac.ventspils@vzd.gov.lv 

Talsu pilsēta un rajons kac.talsi@vzd.gov.lv 

Tukuma pilsēta un rajons kac.tukums@vzd.gov.lv 

Dienvidlatgales reăionālā 
nodaĜa: 

Daugavpils pilsēta un rajons kac.daugavpils@vzd.gov.lv 

Krāslavas pilsēta un rajons kac.kraslava@vzd.gov.lv 
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Līguma 8.pielikums 
 

Valsts zemes dienesta elektroniskā pasta adreses informācijas nosūtīšanai  
mērniecības komercsabiedrībām un mērniecībā sertificētiem mērniekiem 

 
 
 

Valsts zemes 
dienesta 

strukt ūrvienība 

Darbības  
teritorija m ērniecību 

darbu veikšanai 

Visi dati  
kadastrālās uzmēr īšanas 

darbu veikšanai 

Visi dati  
topogrāfiskās 

uzmēr īšanas darbu 
veikšanai 

Lielr īgas 
reăionālā nodaĜa: 

Rīga pilsēta un rajons kadastrs.riga@vzd.gov.lv topo.riga@vzd.gov.lv 

Ogres pilsēta un rajons kadastrs.ogre@vzd.gov.lv topo.ogre@vzd.gov.lv 

Jūrmalas pilsēta kadastrs.jurmala@vzd.gov.lv topo.jurmala@vzd.gov.lv 

Siguldas novads kadastrs.sigulda@vzd.gov.lv topo.sigulda@vzd.gov.lv 

Zemgales 
reăionālā nodaĜa: 

Jelgavas pilsēta un rajons kadastrs.jelgava@vzd.gov.lv topo.jelgava@vzd.gov.lv 

Dobeles pilsēta un rajons kadastrs.dobele@vzd.gov.lv topo.dobele@vzd.gov.lv 

Bauskas pilsēta un rajons kadastrs.bauska@vzd.gov.lv topo.bauska@vzd.gov.lv 

Vidusdaugavas 
reăionālā nodaĜa: 

Jēkabpils pilsēta un rajons kadastrs.jekabpils@vzd.gov.lv topo.jekabpils@vzd.gov.lv 

Madonas pilsēta un rajons kadastrs.madona@vzd.gov.lv topo.madona@vzd.gov.lv 

Aizkraukles pilsēta un rajons kadastrs.aizkraukle@vzd.gov.lv topo.aizkraukle@vzd.gov.lv 

Vidzemes 
reăionālā nodaĜa: 

Valmieras pilsēta un rajons kadastrs.valmiera@vzd.gov.lv topo.valmiera@vzd.gov.lv 

Cēsu pilsēta un rajons kadastrs.cesis@vzd.gov.lv topo.cesis@vzd.gov.lv 

Gulbenes pilsēta un rajons kadastrs.gulbene@vzd.gov.lv topo.gulbene@vzd.gov.lv 

Alūksnes pilsēta un rajons kadastrs.aluksne@vzd.gov.lv topo.aluksne@vzd.gov.lv 

Limbažu pilsēta un rajons kadastrs.limbazi@vzd.gov.lv topo.limbazi@vzd.gov.lv 

Valkas pilsēta un rajons kadastrs.valka@vzd.gov.lv topo.valka@vzd.gov.lv 

Dienvidkurzemes 
reăionālā nodaĜa: 

Liepājas pilsēta un rajons kadastrs.liepaja@vzd.gov.lv topo.liepaja@vzd.gov.lv 

Kuldīgas pilsēta un rajons kadastrs.kuldiga@vzd.gov.lv topo.kuldiga@vzd.gov.lv 

Saldus pilsēta un rajons kadastrs.saldus@vzd.gov.lv topo.saldus@vzd.gov.lv 

Latgales 
reăionālā nodaĜa: 

Rēzeknes pilsēta un rajons kadastrs.rezekne@vzd.gov.lv topo.rezekne@vzd.gov.lv 

Ludzas pilsēta un rajons kadastrs.ludza@vzd.gov.lv topo.ludza@vzd.gov.lv 

PreiĜu pilsēta un rajons kadastrs.preili@vzd.gov.lv topo.preili@vzd.gov.lv 

Balvu pilsēta un rajons kadastrs.balvi@vzd.gov.lv topo.balvi@vzd.gov.lv 

ZiemeĜkurzemes 
reăionālā nodaĜa: 

Ventspils pilsēta un rajons kadastrs.ventspils@vzd.gov.lv topo.ventspils@vzd.gov.lv 

Talsu pilsēta un rajons kadastrs.talsi@vzd.gov.lv topo.talsi@vzd.gov.lv 

Tukuma pilsēta un rajons kadastrs.tukums@vzd.gov.lv topo.tukums@vzd.gov.lv 

Dienvidlatgales 
reăionālā nodaĜa: 

Daugavpils pilsēta un rajons kadastrs.daugavpils@vzd.gov.lv topo.daugavpils@vzd.gov.lv 

Krāslavas pilsēta un rajons kadastrs.kraslava@vzd.gov.lv topo.kraslava@vzd.gov.lv 
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Līguma 9.pielikums  
VEIDLAPA 3  

Valsts zemes dienesta __________________________ reăionālajai nodaĜai 
________________________________________________ 

/komersanta nosaukums, reă.Nr./ 
_____________________ 

/Līguma reă.Nr./ 
_____________________ 

/kontakttālrunis/ 
 
 
 

INFORM ĀCIJA  
PAR KADASTRĀLO UZM ĒRĪŠANU ZEMES VIENĪBĀ 

 
 
 
 
 

Inform ēju, ka, pamatojoties uz uzmēr īšanas ierosinātāja pieprasījumu, sertificēts mērnieks 
 
____________________________________________________________________ 
                                             (vārds, uzvārds) 
 
uzsāku kadastrālo uzmēr īšanu zemes vienībai ____________________________________. 

 /norādīt kadastra apzīmējumu/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________  ___________________ 
    /paraksts/      /datums/  
 
Dienesta speciālists: ________________________________________        _______________ 

                      /paraksts, atšifrējums/                 /datums/  
 

  
 
 
 


