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Tieslietu ministrijai 

Par koncepcijas projektu “Koncepcija par Nekustamā 
īpašuma valsts kadastra un Valsts vienotās datorizētās 
zemesgrāmatas vienotas sistēmas izveidi” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) nesaskaņo precizēto 
koncepcijas projektu “Koncepcija par Nekustamā īpašuma valsts kadastra un 
valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas vienotas sistēmas izveidi” (VSS-
207), Ministru kabineta sēdes rīkojuma projektu, kopsavilkumu un izziņu par 
atzinumos sniegtajiem iebildumiem par koncepcijas projektu.  

Pēc procedūras ir nepieņemami, ka Tieslietu ministrija neievēroja 
starpinstitūciju saskaņošanas sanāksmē (18.03.2015.) nolemto un nesasauca 
atkārtotu sanāksmi ar LPS, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministriju. Savukārt pilnīgi neizprotama ir Tieslietu ministrijas rīcība – izziņā 
visus LPS paustos iebildumus interpretēt kā saskaņotus, pilnīgā pretrunā ar 
starpinstitūciju sanāksmē šā gada 18. martā izrunāto un uzsvērto, ka LPS 
uztur iebildumus. Lūdzam atsūtīt izziņu, atbilstošu 18. marta sanāksmei, lai 
LPS, uzzinot galējo TM viedokli, kāpēc tomēr netiek ņemti vērā LPS 
iebildumi, varētu noformulēt papildu argumentus, ja tie atšķirsies no 
sākotnējā iebildumā izteiktajiem. Uzsveram, ka uzturam visus izteiktos 
iebildumus kā nesaskaņotus! Ļoti ceram, ka Tieslietu ministrija tomēr pēc 
būtības ņems šos iebildumus vērā, pārstrādājot pašu koncepciju, Ministru 
kabineta rīkojuma projektu. 

LPS pievienojas 15.04.2015. atsūtītajā izziņā atspoguļotajam 
Latvijas Mērnieku un Latvijas kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas 
1. iebildumam, ka koncepcijā ir jāatspoguļo arī variants ar vienas vienotas 
valsts informācijas sistēmas izveidi divu līdzšinējo vietā, kuru uzturētu viena 
institūcija, nevis divas. 

Papildus lūdzam koncepcijā iekļaut Eiropas valstu pieredzes 
atspoguļojumu, jo, pēc mūsu rīcībā esošās informācijas, lielākā daļa valstu vai 
nu jau ir pārgājušas uz vienotu I & T sistēmu, vai arī šobrīd ir pārejas procesā. 

No 27 Eiropas valstīm, kurās nekustamā īpašuma reģistrācija 
vēsturiski bijusi sadalīta divās daļās, Kadastra un Zemesgrāmatu reģistros 
(pārējās tā ir bijusi sākotnēji vienota), pēc mūsu rīcībā esošās informācijas: 
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• 8 valstīs abi reģistri jau apvienoti vai pašlaik tiek apvienoti vienā 
iestādē un vienā informācijas sistēmā (Čehija, Grieķija, Kipra, Lietuva, 
Rumānija, Serbija, Slovākija, Ungārija); 

• 6 valstīs vienā iestādē darbojas divas integrētas sistēmas (Itālija, 
Nīderlande, Norvēģija, Slovēnija, Somija, Zviedrija); 

• 4 valstīs darbojas divas integrētas sistēmas, kuras uztur divas iestādes 
(Austrija, Bulgārija, Dānija, Šveice); 

• Tikai 1 valstī (Beļģija) vienā iestādē darbojas divas nesaistītas sistēmas; 
• Tikai 8 valstīs divas iestādes uztur divas nesaistītas sistēmas (Horvātija, 

Igaunija, Latvija, Luksemburga, Polija, Portugāle, Spānija, Vācija). 
Atkārtoti norādām, ka gadiem ilgi Tieslietu ministrija nav spējusi 

nodrošināt vienas un tās pašas informācijas par vieniem un tiem pašiem 
objektiem vai īpašumiem identiskumu abās informācijas sistēmās: 
zemesgrāmatā un nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, 
esošie nelielie uzlabojumi, kā arī koncepcijas projektā paredzētais ir tikai 
niecīga daļa no šābrīža informācijas tehnoloģiju iespējām, kas patiesi varētu 
uzlabot arī citu šo pašu datu lietotāju ikdienu, kā arī novērst bezjēdzīgus 
pienākumus, ko šobrīd normatīvie akti uzliek privātpersonām, kā 
juridiskajām, tā fiziskajām, attiecībā uz datu reģistrēšanas un iesniegšanas 
pienākumiem. Diemžēl arī koncepcijas projekts neļauj cerēt uz datu patiesu 
identiskumu un vienlaicību. Tieslietu ministrijas atbalstītais variants pēc 
būtības paredz tikai nelielas izmaiņas, taču aprēķināts, ka šo nelielo izmaiņu 
ieviešanai nepieciešami vairāk nekā 11 miljoni EUR. LPS ieskatā šāda 
summa ļauj izveidot pilnīgi jaunu informācijas sistēmu, turklāt paredzēt tādas 
loģiskās procedūras, kuras ļautu būtiski samazināt valsts izdevumus 
zemesgrāmatas un kadastra uzturēšanai, reģistrācijas procedūrām, bet vēl jo 
vairāk – nestu reālu laika un resursu ietaupījumu nekustamo īpašumu 
īpašniekiem. 

Ceram, ka Tieslietu ministrija tomēr izpildīs 18. marta sanāksmē 
nolemto un sasauks sanāksmi ar LPS un VARAM piedalīšanos un pārstrādās 
koncepciju pēc būtības, lai tā atbilstu tām iespējām, kuras sniedz mūsdienu 
informāciju tehnoloģijas, un pārveidos visus procesus, lai tie atbilstu 
mūsdienu prasībām, nevis balstītos principos, kas bija spēkā laikā, kad datori 
vēl nebija izdomāti. Uzskatām, ka Tieslietu ministrija ir spējīga izstrādāt tādu 
koncepciju, lai risinājums ne tikai spētu kvalificēties papildu līdzekļu 
saņemšanai no valsts budžeta, bet būtu atbalstāms arī finansējuma saņemšanai 
no Eiropas Savienības fondiem un tāds, kuru Eiropas Savienības Uzraudzības 
komitejā varētu atbalstīt arī LPS. 
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