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cenrādi” piemērošanu (1) 

 

Sniedzam metodisku skaidrojumu par Ministru kabineta 2006.gada 

14.februāra noteikumu Nr.147 „Noteikumi par Valsts zemes dienesta sniegto 

maksas pakalpojumu cenrādi” (ar grozījumiem, kas pieņemti ar  Ministru kabineta 

2008.gada 18.augusta noteikumiem Nr.666 „Grozījums Ministru kabineta 

2006.gada 14.februāra noteikumos Nr.147 „Noteikumi par Valsts zemes dienesta 

sniegto maksas pakalpojumu cenrādi””) piemērošanu. 

 Atzīt par spēku zaudējušiem Valsts zemes dienesta vēstulēs reģionālajām 

nodaļām sniegtos skaidrojumus par cenrāža piemērošanu attiecībā uz jautājumiem, 

kas aprakstīti šajā metodiskajā skaidrojumā. 
 

 Metodiskais skaidrojums piemērojams ar 2008.gada 29.septembri. 
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SAĪSINĀJUMI 

 

1. VZD – Valsts zemes dienests; 

2. cenrādis –  Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis, kas apstiprināts ar Ministru 

kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumu Nr.147 „Noteikumi par Valsts zemes dienesta sniegto 

maksas pakalpojumu cenrādi” (ar grozījumiem, kas pieņemti ar Ministru kabineta 2008.gada 

18.augusta noteikumiem Nr.666 „Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra 

noteikumos Nr.147 „Noteikumi par Valsts zemes dienesta sniegto maksas pakalpojumu 

cenrādi””); 

3. Kadastra likums – Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums; 

4. Noteikšanas noteikumi – Ministru kabineta 2007.gada 20.marta noteikumi Nr.182 

„Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta noteikšanu”; 

5. Informācijas izsniegšanas noteikumi – Ministru kabineta 2007.gada 6.februāra noteikumi 

Nr.97 „Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība”; 

6. Samaksas kārtība – Ministru kabineta 2008.gada 29.augusta noteikumi Nr.727 „Samaksas 

kārtība par Valsts zemes dienesta sniegtajiem maksas pakalpojumiem”; 

7. NĪVKIS – Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēma; 

9. īpašums – nekustamais īpašums kā īpašuma objektu kopums; 

2. REĢISTRĀCIJA UN AKTUALIZĀCIJA NĪVKIS 

 

 8. Šajā sadaļā dotie norādījumi attiecas uz: 

 a) maksu par jauna kadastra objekta reģistrāciju  (cenrāža 6.1.apakšpunkts – 19,10 Ls); 

b) maksu par kadastra objekta datu aktualizāciju (cenrāža 6.2.apakšpunkts – 11,10 Ls). 

 

 9. Pieņemot, ka kadastra objekti ir hierarhiskā saiknē viens ar otru (īpašumā ir zemes 

vienības ar būvēm un tajās, savukārt, ietilpst telpu grupas), nepieprasa maksu par katra augstākā 

līmeņa kadastra objekta automātisku datu aktualizāciju NĪVKIS, ja manuāli aktualizē datus 

kādam no zemākā līmeņa kadastra objektiem. 

  

 10. Kadastra objekta pirmsreģistrācija nav maksas pakalpojums. 

 

 2.1. JA NEVEIC KADASTRĀLO UZMĒRĪŠANU 

2.1.2. Īpašuma datu aktualizācija 

 15. Īpašuma datu aktualizāciju veic par maksu (cenrāža 6.2.apakšpunkts – 11,10 Ls): 

a) ja mainās kadastra subjekts vai subjekta dati (tai skaitā reģistrējot mantinieku) ; 

b) ja mainās nekustamā īpašuma nosaukums vai adrese un izmaiņu veikšanu pieprasa 

kadastra subjekts, nevis pašvaldība; 

 

d) ja reģistrē vai dzēš atsavināšanas aizliegumu, ķīlu, hipotēku un to pieprasa kadastra 

subjekts, zvērinātais tiesu izpildītājs, maksātnespējas administrators; 

e) ja mainās īpašuma sastāvs, neveicot kadastrālo uzmērīšanu. 
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Maksu par īpašuma sastāva maiņu piemēro, ja no īpašuma atdala vai īpašumam pievieno 

kādu jau uzmērītu un NĪVKIS reģistrētu nekustamā īpašuma objektu. 

Ja atdalīto nekustamā īpašuma objektu veido kā jaunu īpašumu, tad pieprasa maksu gan 

par sadalītā īpašuma datu aktualizāciju, gan par jaunā īpašuma reģistrāciju.  

Ja reģistrētu nekustamā īpašuma objektu (zemes vienību, būvi vai telpu grupu) no viena 

īpašuma atdala un pievieno citam īpašumam, tad maksu pieprasa par katra īpašuma datu 

aktualizāciju. 

Ja īpašumam ir tikai viena zemes vienība, kuru, nesadalot, pievieno kādam citam 

īpašumam, tad tā ir uzskatāma par zemes vienības dzēšanu no NĪVKIS. Šajā gadījumā īpašumu 

no NĪVKIS nedzēš, jo to var dzēst tikai, pamatojoties uz zemesgrāmatas datiem. 

2.1.3. Īpašuma dzēšana no NĪVKIS 

 

 16. Pamatojoties uz zemesgrāmatas datiem, īpašumu no NĪVKIS dzēš bez maksas. 

2.2. JA VEIC KADASTRĀLO UZMĒRĪŠANU 

2.2.3. Zemei 

 

 34. Visas zemes vienības ir reģistrētas NĪVKIS (neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav 

kadastrāli uzmērītas/ierādītas). 

 

 36. Ja NĪVKIS reģistrēta zemes vienība ir atkārtoti kadastrāli uzmērīta, tad, aktualizējot 

NĪVKIS datus uz kadastrālās uzmērīšanas dokumentu pamata, pieprasa maksu par zemes 

vienības datu aktualizāciju (pie nosacījuma, ja netiek veidots  jauns īpašums un jaunas zemes 

vienības). Šis gadījums attiecas arī uz NĪVKIS datu aktualizāciju, pamatojoties uz iesniegto 

situācijas plānu un/vai apgrūtinājuma plānu. 

 

 37. Apvienojot NĪVKIS reģistrētas zemes vienības, maksu piemēro šādi: 

 a) ja apvieno zemes vienības viena īpašuma ietvaros, tad pieprasa maksu par zemes 

vienības aktualizāciju (par likvidējamo zemes vienību dzēšanu maksu neiekasē); 

 b) ja apvieno atsevišķos īpašumos esošas zemes vienības, tad pieprasa maksu par 

īpašuma sastāva maiņu par to īpašumu, no kura dzēš zemes vienību, un maksu par zemes vienības 

aktualizāciju tajā īpašumā, kuram pievieno papildus platību. 

 

 38. Sadalot NĪVKIS reģistrētu zemes vienību, maksu piemēro šādi: 

a) ja atdalītās zemes vienības paliek tā paša īpašuma sastāvā, tad pieprasa maksu par 

katras jaunizveidotās zemes vienības reģistrāciju un par sadalītās zemes vienības datu 

aktualizāciju; 

b) ja no atdalītajām zemes vienībām veido jaunu īpašumu/-us, tad pieprasa maksu par 

sadalītās zemes vienības datu aktualizāciju, par katras jaunizveidotās zemes vienības reģistrāciju, 

kā arī par katra jaunizveidotā īpašuma reģistrāciju; 

c) ja atdalītās zemes vienības pievieno citam NĪVKIS reģistrētam īpašumam kā jaunas 

zemes vienības, tad pieprasa maksu par sadalītās zemes vienības datu aktualizāciju un par katras 

jaunās zemes vienības reģistrēšanu (maksu par īpašuma datu aktualizāciju nepiemēro saskaņā ar 

šī skaidrojuma 9.punktā noteikto principu); 

d) ja atdalītās zemes vienības pievieno cita īpašuma zemes vienībai, tad pieprasa maksu 

par sadalītās zemes vienības datu aktualizāciju un par apvienotās zemes vienības datu 
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aktualizāciju (maksu par īpašuma datu aktualizāciju nepiemēro saskaņā ar šī skaidrojuma 

9.punktā noteikto principu). 

 

 39. Ja saskaņā ar Noteikšanas noteikumu 21. un 139.punktu tiek veikta kamerāla zemes 

kadastrālās uzmērīšanas lietas izgatavošana, tehniski pārzīmējot robežplānu ar vairākām 

zemes vienībām uz tā, lai iegūtu robežplānus katrai zemes vienībai atsevišķi, tad maksu pieprasa 

par katras zemes vienības datu aktualizāciju. 

 

 40. Ja reģistrācijai/aktualizācijai ir iesniegts viens zemes robežu plāns ar vairākām zemes 

vienībām, tad maksu pieprasa par katras zemes vienības reģistrāciju/aktualizāciju atsevišķi. 

 

 41. Ja veido zemes vienības daļu, neveicot kadastrālo uzmērīšanu apvidū, maksu 

pieprasa par jaunas zemes vienības daļas reģistrāciju.  

 

 42. Ja zemes kadastrālās uzmērīšanas lietas pārbaudes laikā konstatē kļūdu kādā no 

zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem, tad gatavo kļūdu protokolu un atteikumu 

reģistrēt/aktualizēt datus NĪVKIS (atsevišķi katrai zemes vienībai). Šajā gadījumā pieprasa tādu 

maksu, kāda būtu piemērojama gadījumā, ja reģistrāciju/aktualizāciju būtu iespējams veikt. 

 

 43. Saņemot atkārtotai izvērtēšanai zemes kadastrālās uzmērīšanas lietas vai citus 

dokumentus, maksu par atkārtotu izvērtēšanu saskaņā ar cenrāža 6.1. un/vai 6.2.apakšpunktu 

pieprasa par visām atkārtoti iesniegtajām zemes kadastrālās uzmērīšanas lietām vai citiem 

dokumentiem, neatkarīgi no tā, vai tajos ir veikti labojumi. Piemēram, ja ir piecu zemes vienību 

kadastrālās uzmērīšanas lietas un kļūda ir konstatēta divās no tām un labošanai ir nodotas divas 

zemes kadastrālās uzmērīšanas lietas ar kļūdu un viena bez tās, tad maksu par atkārtotu 

izvērtēšanu un reģistrāciju/aktualizāciju pieprasa par šīm trijām zemes kadastrālās uzmērīšanas 

lietām. 

3. TOPOGRĀFISKĀ UN ĢEODĒZISKĀ INFORMĀCIJA 

 

 44. Topogrāfisko uzmērījumu, izpilduzmērījumu un galveno būvasu 

pārbaudei/reģistrēšanai piemēro cenrāža 7.punkta izcenojumu. 

 

 45. Topogrāfiskās informācijas pārbaudes un reģistrēšanas maksa (cenrāža 7.punkts - 5.90 

Ls) nav atkarīga no objekta platības, taču viens objekts ir vienlaidus uzmērījums bez 

pārrāvumiem. 

 

 46. Topogrāfisko uzmērījumu datu reģistrācija ietver arī datu ievietošanu planšetēs. 

4. NĪVKIS INFORMĀCIJA 

4.1. Standartizētā apjomā un veidā 

 

 47. Nosakot maksu par standartizēta apjoma un veida informācijas izsniegšanu no 

NĪVKIS, summē zemes vienību skaitu, bet papildus klāt neskaita tajās esošo zemes vienību daļu 

skaitu, jo tās jau ietilpst kādā no zemes vienībām. 
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 48. Par NĪVKIS telpiskās informācijas izsniegšanu topogrāfiskās uzmērīšanas 

veikšanai vai zemes ierīcības projektu izstrādei pieprasa maksu saskaņā ar cenrāža 

12.2.2.apakšpunktu atkarībā no tā, kas norādīts pieprasījumā: 

 a) ja pieprasījumam pievienots grafiskais pielikums, kurā iezīmēta noteikta teritorija, tad 

informāciju sagatavo, izsniedzot katras iezīmētajā teritorijā ietilpstošās zemes vienības pilnu 

robežu kontūru; 

 b) ja pieprasījumā uzskaitīti zemes vienību kadastra apzīmējumi, tad informāciju izsniedz 

tikai par norādītajām zemes vienībām; 

 c) ja pieprasījumā norādīts kadastra apzīmējums ar piebildi, ka nepieciešama informācija 

arī par blakus esošajām zemes vienībām, tad izsniedz katras zemes vienības pilnu robežu kontūru. 

4.2. Nestandartizētā apjomā un veidā 

 51. Par nestandartizēta apjoma un veida datu atlases veikšanu piemēro cenrāža 13.punktu, 

bet nepiemēro cenrāža 31.punktā minēto izcenojumu (stundas likmi). 

6. ATZINUMS PAR ZEMES IERĪCĪBAS PROJEKTU  

 

 55. Atzinumam par zemes ierīcības projektu maksu pieprasa par katru plānoto zemes 

vienību (nevis esošo). 

 

 56. Zemes ierīcības projektam, par kuru pašvaldības lēmums pieņemts līdz 2007. gada 

23. decembrim (līdz Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumu Nr.867 "Zemes 

ierīcības projekta izstrādes noteikumi" spēkā stāšanās brīdim), ja VZD veiks tikai šī projekta 

saskaņošanu, maksu nepieprasa. 

 

 57. Tā kā par atzinuma sniegšanu par zemes ierīcības projektu līdz šim nav slēgta 

vienošanās ne ar vienu klientu, tad par šo pakalpojumu vienmēr pieprasa priekšapmaksu. 

7. CITI MAKSAS PAKALPOJUMI 

  

 61. Lai piemērotu maksu par sagatavotās informācijas noformēšanu nosūtīšanai pa pastu 

un maksu par pasta izdevumiem, veido tāmi, kurā uzrāda attiecīgā pamatpakalpojuma 

izcenojumu punktus (kas jānogādā klientam sūtījuma veidā) un cenrāža 27.18.punkta 

izcenojumu, kam pieskaitītas nosūtīšanas izmaksas saskaņā ar sūtījuma piegādātāja noteiktajiem 

izcenojumiem.  

 

 63. Par zemes robežplāna: 

 a) dublikāta izgatavošanu piemēro cenrāža 18.punktu;  

 b) kopijas sagatavošanu piemēro cenrāža 26.punktu; 

 c) elektroniskās datnes vektordatu formā izsniegšanu piemēro cenrāža 

13.5.apakšpunktu. 

 

 64. Maksu par informācijas izsniegšanu no arhīva materiāliem (cenrāža 26.punkts) 

pieprasa, ja: 

 a) klients izmanto arhīva lasītavas telpas un pēc viņa pieprasījuma tiek sameklēta/-s  

lieta/-s darbam lasītavā; 

 b) pēc klienta pasūtījuma tiek sagatavots dokumentu kopijas. 
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 Maksa par arhīva materiālu kopiju sagatavošanu (cenrāža 26.1. un 26.2.apakšpunkts) ir 

atkarīga no pasūtījumu veidošanas. Parasti vienu pasūtījumu veido viena īpašuma ietvaros, bet 

zemes kadastrālās uzmērīšanas gadījumā – vienu pasūtījumu veido  viens kadastrāli uzmērāmais 

īpašums kopā ar tā pierobežnieku īpašumiem.   

 Papildus cenrāža 26.1.apakšpunktam par katru nokopēto lapu piemēro cenrāža 

27.1.apakšpunktu (0.16 Ls) vai citu atbilstošo 27.punkta apakšpunktu, vai attiecīgajam papīra 

formātam proporcionāli aprēķināto maksu. 

 Cenrāža 26.1.apakšpunktā minētais ierobežojums (ne vairāk kā 10 lietas) attiecināms uz 

katru atsevišķo pasūtījumu.  

 Ja, papildus iepriekšminētajam, tiek pieprasīta kopiju apliecināšana, tad par katru 

apliecināto lapu piemērojama maksa saskaņā ar cenrāža 26.4.apakšpunktu (1.00 Ls). 

 Ja tiek pieprasīta kopiju caurauklošana, numurēšana un cauraukloto dokumentu kopuma 

apliecināšana, tad piemērojama maksa saskaņā ar cenrāža 26.3.apakšpunktu (2.50 Ls) par visu 

dokumentu kopumu (klientam izsniedz vienu cauršūtu lietu). 

 

8. BEZMAKSAS PAKALPOJUMI 

 

 67. Maksu nepieprasa, izsniedzot datus no NĪVKIS detālplānojuma izstrādes 

vajadzībām par lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitatīvo novērtējumu ballēs un par 

pierobežniekiem neskatoties uz to, ka šādi dati neietilpst bezmaksas standarta informācijas 

apjomā saskaņā ar Informācijas izsniegšanas noteikumiem. Tuvākajā laikā tiks veikti grozījumi 

šajā normatīvajā aktā un šie dati tiks iekļauti standartā. 


