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Rīga 
09.11.2015. Nr. 1120153478/A2225 
 

Ministru kabinetam 
Tieslietu ministrijai 

 
Par Ministru kabineta 10.11.2015. darba 
kārtības 3.1. punktu “Koncepcijas projekts 
“Koncepcija par Nekustamā īpašuma valsts 
kadastra informācijas un Valsts vienotās 
datorizētās zemesgrāmatas vienotas sistēmas 
izveidi”” 
 

Ministru kabineta 10.11.2015. sēdes darba kārtībā ir iekļauts 
koncepcijas projekts “Koncepcija par Nekustamā īpašuma valsts kadastra 
informācijas un Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas vienotas sistēmas 
izveidi”, lai arī Ministru kabineta 07.09.2015. komiteja (protokols nr. 25, 2. § 
2.3. punkts) noteica: “2.3. Atbilstoši šī protokollēmuma 2.1. un 
2.2. apakšpunktā minētās izvērtēšanas rezultātiem koncepcijas projektu 
iesniegt atkārtotai izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē vai viedokļu 
saskaņošanas gadījumā – izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.” 

Informējam, ka Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) nav saskaņojusi 
minēto koncepcijas projektu un tam pievienoto Ministru kabineta 
protokollēmuma uzdevumu. 

 
LPS piekrita Tieslietu ministrijas piedāvātajam kompromisam negrozīt 

pašu koncepcijas projektu, ja tiks pievienots Ministru kabineta 
protokollēmuma projekts, kas uzdos rast risinājumu jautājumiem, kas nav 
atrisināti pašā koncepcijas projektā.  Atbildot uz Tieslietu ministrijas šā gada 
15. oktobra e-pasta vēstuli, ar kuru tika nosūtīts precizētais Ministru kabineta 
protokollēmuma projekts “Par “Koncepcijas projektu “Koncepcija par 
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas un Valsts vienotās 
datorizētās zemesgrāmatas vienotas sistēmas izveidi”””, LPS piekrita 
protokollēmuma projekta punktam Tieslietu ministrijas piedāvātajā redakcijā:  

“_. Tieslietu ministrijai nodrošināt, ka, izstrādājot Valsts kadastra 
informācijas sistēmas izveides projekta aprakstu, tiek ievērots princips par 
saskaņotiem Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas un 
Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas darbības procesiem (turpmāk – 
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nekustamā īpašuma procesi), nodrošinot nekustamā īpašuma un ar to saistīto 
datu, kā arī nekustamā īpašuma procesu integritāti, tajā skaitā: 

_.1. Nodrošinot, ka nekustamā īpašuma procesu dati informācijas 
sistēmās nav pretrunīgi. 

_.2. Nodrošinot, ka nekustamā īpašuma procesos no privātpersonas 
netiek pieprasīta informācija vai dokumenti, kas ir nonākuši kādas publiskās 
pārvaldes iestādes rīcībā. 

_.3. Nodrošinot, ka nekustamo īpašumu procesos elektroniski uzkrātā 
informācija ir pieejama izmantošanai un automatizētai apstrādei citos 
publiskās pārvaldes darbības procesos.” 

  
Vienlaikus, ņemot vērā Ministru kabineta komitejas sēdes laikā 

Tieslietu ministrijas sniegto informāciju, LPS lūdza Ministru kabineta 
protokollēmuma projektu papildināt ar jaunu punktu šādā redakcijā:  

“_. Tieslietu ministrijai, lai nodrošinātu _. punkta izpildi, līdz 
________. 2016. noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā normatīvo aktu 
grozījumu projektus, paredzot vienotus un pilnībā integrētus Zemesgrāmatas 
un Nekustamā īpašuma valsts kadastra (arī Valsts adrešu reģistra un 
Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas) darbības procesus, kas 
nodrošinās: 

_.1. nekustamā īpašuma, objektu, īpašnieku datu integritāti – vienu un 
to pašu datu sinhronitāti vai arī vienu un to pašu datu nedublēšanu; 

_.2. informācijas, datu, dokumentu, kas iegūti Zemesgrāmatā vai Valsts 
zemes dienestā, atkārtotas pieprasīšanas aizliegumu, institūcijām iegūstot 
nepieciešamo informāciju, datus, dokumentus pašām; 

_.3. informācijas, datu, dokumentu, kas iegūti publiskās pārvaldes 
iestādēs un kas uzkrāti elektroniski, atkārtotas pieprasīšanas aizliegumu, 
institūcijām iegūstot nepieciešamo informāciju, datus, dokumentus pašām, 
nosakot normu spēkā stāšanos pēc attiecīgu automatizēto procesu izveides; 

_.4. pārejas periodu un noteikumus attiecībā uz Zemesgrāmatu un 
Valsts zemes dienesta līdz šim uzkrāto datu, dokumentu, informācijas 
integritātes pretrunu novēršanai.” 

Ministru kabinetā iesniegtajā protokollēmuma projektā šis LPS lūgtais 
punkts nav iekļauts, un neiekļaušana nav saskaņota ar LPS. 

 
 Tāpat tika lūgts informēt, kādā veidā Tieslietu ministrija nodrošinās 

Ministru kabineta komitejas sēdē pausto, ka jaunā projekta rezultātā 
būvniecības procesos privātpersonām un publisko tiesību juridiskajām 
personām nebūs jāiesniedz dokumenti, kas ir Zemesgrāmatas un Valsts zemes 
dienesta rīcībā, piemēram, zemes vienību robežplāni, situācijas plāni, 
apgrūtinājumu plāni, būvju kadastrālās uzmērīšanas dokumenti (agrāk – 
inventarizācijas lietas) un citi. Tieslietu ministrija nav sniegusi LPS nekāda 
veida atbildi. 
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Tāpat LPS nav saņēmusi nekāda veida atbildi uz papildus lūgto – 
informēt par Ministru kabineta 2014. gada 2. septembrī sēdes protokola nr. 46 
32. § 5. punkta izpildes gaitu:  

“5. Ekonomikas ministrijai, izpildot Ministru kabineta 2014. gada 
19. augusta sēdes protokollēmuma (prot. nr. 44, 52. §) 2. punktā doto 
uzdevumu, sadarbībā ar Tieslietu ministriju izstrādāt priekšlikumus par 
grozījumiem normatīvajos aktos, lai nodrošinātu, ka privātpersonai nav 
jāiesniedz citai institūcijai informācija, kas tiek uzkrāta Nekustamā īpašuma 
valsts kadastra informācijas sistēmā un Valsts vienotajā datorizētajā 
zemesgrāmatā.” 

Minētie lūgumi tika pamatoti ar to, ka Ministru kabineta komitejas sēdē 
Tieslietu ministrijas rādītajā prezentācijā tika rādīti mijiedarbības procesi ar 
Būvniecības informācijas sistēmu, bet pašā koncepcijas projektā tie nav 
attēloti.  

 
Ministru kabineta komiteja (07.09.2015. protokols nr. 25, 2. § 

2. punkts) uzdeva atkārtoti izvērtēt koncepcijas projektu no efektīvas līdzekļu 
izmantošanas viedokļa un tā atbilstību Informācijas sabiedrības attīstības 
pamatnostādnēm 2014.–2020. gadam. Nav iespējama līdzekļu efektīva 
izmantošana, kā arī nevar nodrošināt atbilstību Informācijas sabiedrības 
attīstības pamatnostādnēm 2014.–2020. gadam, ja netiek dots uzdevums 
grozīt normatīvos aktus, kas nosaka Zemesgrāmatas un Nekustamā īpašuma 
valsts kadastra darbības procesus, jo tie šobrīd neatbilst tiem uzstādījumiem, 
kurus pati Tieslietu ministrija savā iesniegtajā protokollēmuma uzdevuma 
projektā ir apņēmusies pildīt attiecībā uz projekta pieteikumu.  

 
LPS vēlas vērst Ministru kabineta uzmanību uz tikai dažiem citātiem 

no “Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnēm 2014.–2020. gadam” 
(pasvītrojumi LPS):  

“Pakalpojumu elektronizācija jāskata kontekstā ar publiskās pārvaldes 
procesiem, kas ir jāpadara efektīvāki, izmantojot tehnoloģijas. Līdz ar to 
tehnoloģiju attīstību nepieciešams sasaistīt ar darbības procesu analīzi 
konkrētās jomās pirms attiecīgās tehnoloģijas ieviešanas, tādējādi sakārtojot 
procesus un neradot situācijas, kad IKT risinājumi tiek ieviesti pēc tādas 
pašas shēmas, kā papīra dokumentiem, nepārskatot procesu būtību, bet tikai 
tos elektronizējot. Tāpēc 2014.–2020. gada attīstības plānošanas periodā tieši 
procesu optimizācija ir jāizvirza kā vadmotīvs.” 

“Informācijas sistēmu un e-pakalpojumu attīstībai ir jēga tikai tad, ja 
pirms tam ir identificēti pārvaldes sniedzamie pakalpojumi un to sniegšanai 
izmantotie darbības procesi, kuru atbalstam ir nepieciešamas attiecīgās 
informācijas sistēmas un e-pakalpojumi, veikta šo procesu analīze, apzināti 
procesu uzlabojumi, kurus iespējams īstenot ar IKT palīdzību. Ja tas netiek 
izdarīts un ja attīstības projektā netiek ieplānotas aktivitātes procesu 
uzlabošanai, tad ir liels risks, ka investīcijas tehnoloģijās nesniegs atdevi – 
tiks turpināta ierastā neefektīvā prakse, bet ar jaunu un dārgu tehnoloģiju 
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palīdzību. Piemēram, procesi, kuros notiek dažādu izziņu pieprasīšana, 
elektroniskā vidē ir neefektīvi, jo elektroniskā vide ļauj atteikties no izziņu 
pieprasīšanas. Ja tiek saglabāta izziņu nepieciešamība arī elektroniskajā vidē, 
tad darbības procesi tiek organizēti neefektīvi.” 

“Publiskajā pārvaldē ir jāveicina procesorientēta domāšana, darbības 
procesu analīzes prasmes, prasmes atrast procesu nepilnības un pielietot 
tehnoloģijas, lai pilnveidotu procesus un tādejādi samazinātu administratīvo 
slogu un veicinātu darba produktivitāti.” 
 

Lai netiktu turpināta ierastā prakse, kad IKT risinājumi tiek ieviesti pēc 
tādas pašas shēmas kā papīra dokumentiem, nepārskatot procesu būtību, kā 
arī ņemot vērā faktu, ka Zemesgrāmatas un Nekustamā īpašuma valsts 
kadastra procesi ir detalizēti noteikti normatīvajos aktos, LPS lūdz papildināt 
Ministru kabinetā iesniegtā protokollēmuma projektu ar jaunu 4. punktu šādā 
redakcijā:  
 
“4. Tieslietu ministrijai, lai nodrošinātu 3. punktā minētā izpildi, līdz 
________. 2016. noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā normatīvo 
aktu grozījumu projektus, paredzot vienotus un pilnībā integrētus 
Zemesgrāmatas un Nekustamā īpašuma valsts kadastra (arī Valsts 
adrešu reģistra un Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas) darbības 
procesus, kas nodrošinās: 
4.1. nekustamā īpašuma, objektu, īpašnieku datu integritāti – vienu un to 
pašu datu sinhronitāti vai arī vienu un to pašu datu nedublēšanu; 
4.2. informācijas, datu, dokumentu, kas iegūti Zemesgrāmatā vai Valsts 
zemes dienestā, atkārtotas pieprasīšanas aizliegumu, institūcijām iegūstot 
nepieciešamo informāciju, datus, dokumentus pašām; 
4.3. informācijas, datu, dokumentu, kuri iegūti publiskās pārvaldes 
iestādēs un kuri uzkrāti elektroniski, atkārtotas pieprasīšanas 
aizliegumu, institūcijām iegūstot nepieciešamo informāciju, datus, 
dokumentus pašām, nosakot normu spēkā stāšanos pēc attiecīgu 
automatizēto procesu izveides; 
4.4. pārejas periodu un noteikumus attiecībā uz Zemesgrāmatu un Valsts 
zemes dienesta līdz šim uzkrāto datu, dokumentu, informācijas 
integritātes pretrunu novēršanai.” 
 
 
Priekšsēdis Andris Jaunsleinis 
 
09.11.2015. 13:32 
1161 
Sanita Šķiltere, Padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos  
67326633, 26313528, sanita.skiltere@lps.lv 
 
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 


