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PAR TEMATISKAJĀM KARTĒM
Mērķis
Kadastra objektu un kadastrālo vērtību raksturojošās informācijas kartogrāfiska
attēlošana

Ieguvumi
Tematiskās kartes ļauj telpiski salīdzināt dažādus nekustamā īpašuma kadastra
objektus kādā teritorijā, kā arī vizuāli vienkāršā veidā ļauj uztvert objektu
raksturojošos datus. Kartes palīdz arī vieglāk pamanīt dažādas problēmvietas
saistībā ar datu aktualitāti vai pareizību.

Tematisko karšu pieslēgšana
Spēkā esošie un projektētie kadastrālo vērtību zonējumi un to bāzes radītāji. Šīs
kartes atrodas publiskajā sadaļā un, lai apskatītu tās, nav nepieciešams
autentificēties.

Pārējās tematiskās
kartes
Pārējās
tematiskās
kartes
pieejamas
kadastrs.lv
epakalpojumu sadaļā. Tās ir
pieejamas bez maksas ikvienam
lietotājam,
autentificējoties
portālā
ar
latvija.lv
autentifikācijas rīku.
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KĀ PIESLĒGTIES TEMATISKAJĀM
KARTĒM?
Kadastrs.lv elektronisko pakalpojumu sadaļā izvēlas pakalpojumu TEMATISKĀS
KARTES un spiež “lietot”.

Autentificējas ar latvija.lv lietotāju.
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Pēc autentifikācijas parādīsies pieejamo tematisko karšu saraksts.
interesējošās tematiskās kartes, atzīmē un spiež “Tālāk”.

Spiež “Tālāk” un “Atvērt karti”
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Izvēlas

Tematiskā karte/kartes tiek pievienotas slāņu kokam kadastrs.lv karšu sadaļā.
Tematiskās kartes izmantošanas ilgums šobrīd ir ierobežots. Pēc vienas stundas
karte jāatver atkārtoti. Atvēršanas biežums ir neierobežots.
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KARŠU IZMANTOŠANA UN PAMATA
DARBĪBAS
Karšu slāņu koks un karšu mērogs
Kreisajā pusē karšu skatam var redzēt pieejamo slāņu koku - slāņus, ko var redzēt
arī kartē.
Resursu taupīšanas un ātrdarbības nodrošināšanai tematisko karšu slāņi (arī
pamata karšu slāņi, piemēram, kadastra karte, adrešu dati) kartē parādās pie
dažādiem mērogiem. Piemēram, būvju slāņiem kartē būs jāpietuvinās vairāk, nekā
vērtību zonējuma slāņiem.
Piemēram, attēlā Kadastra kartes slānis ir pelēks, kas nozīmē, ka karšu skatā šis
slānis neparādās, turpretī Administratīvās robežas parādītos.
Ja karšu slānim ir pieejami apakšslāņi, tad nospiežot “+”, tos var atvērt un
apskatīties, kā arī atzīmēt tikai sev interesējošos.
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Lai ērtāk būtu pārskatīt karti, tad ieteicams lieko fona informāciju atslēgt (izņemt
ārā “ķeksi” ) pie karšu slāņiem, kas konkrētajā brīdī nav nepieciešami.
Piemēram, pieslēgts 1m2 projektēto kadastrālo vērtību vērtību slānis ēkām un
papildus pēc noklusējuma pieslēgti arī Kadastra kartes, Administratīvo robežu un
Adrešu slāņi.

Nākamajā piemērā izņemti Kadastra kartes un Adrešu slāņi.

Karšu skats ir “tīrāks” un līdz ar to vieglāk pārskatāms. Nepieciešamības gadījumā
slāņus jebkurā brīdī var pieslēgt atpakaļ.
Ja vajadzīgs, tad karšu slāņu secību var arī mainīt vietām, uzspiežot uz slāņa ar
peles kreiso pogu un pabīdot slāni uz vajadzīgo vietu slāņu kokā.
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Leģenda
Karšu leģendu (veidu, kā objekti kartē tiks sakrāsoti) var apskatīties sadaļā “Slāņi”
leģendas tabulatorā. Lai leģendā konkrētais slānis parādītos, tam jābūt aktivizētam
slāņu kokā, kā arī jābūt redzamam uz kartes.
Zemāk piemērā leģenda daudzīvokļu apbūves zemes bāzes vērtībām, kas tika
izstrādātas 2020. gadā.

Objektu identificēšana un rezultātu logs
Lielākajai daļā karšu slāņu objektā atribūtos ir redzama papildus informācija. Lai to
ieraudzītu, ir jāpietuvinās pie interesējošā objekta un tas jāidentificē (uzspiežot ar
peles kreiso taustiņu uz objekta).
Lai identificētu objektu, jāizmanto identificēšanas rīks, kas atrodas virs karšu skata.

Tālāk jāidentificē konkrētais objekts kartē (uzspiežot uz tā ar peles kreiso taustiņu)
un rezultātu sadaļā parādīsies objekti, kas ir identificēti. Tālāk uzspiežot rezultātu
logā uz interesējošā objekta, apakšā parādīsies sīkāka informācija, kas ir pieejama
konkrētajā slānī. Kartē identificētais objekts tiks iezīmēts un izcelsies.
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Ar identificēšanas rīku ir iespējams atrast informāciju par vairākiem objektiem reizē.
Lai to izdarītu, izmantojot identificēšanas rīku ar nospiestu peles kreiso pogu
jāievelk rāmis, kas skar interesējošos objektus.
Ja nepieciešams, tad identificēšanas rīkam ir
pieejama opcija atlasīt tikai tos slāņus, kas ir
interesējošie.
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DETALIZĒTI PAR TEMATISKAJĀM
KARTĒM
Publiskajā sadaļā pieejamie
kadastrālo vērtību zonējumi

Lai atrastu kadastrālo vērtību bāzes rādītājus spēkā esošajam zonējumam,
nepieciešams identificēt interesējošo vērtību zonu un rezultātu sadaļā ar peles labo
pogu jānospiež “Parādīt teksta informāciju”.
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Atvērsies sadaļa, kur jānospiež uz konkrētās zonas.

Tālāk redzama informācija par kadastrālo vērtību bāzi, kas būs spēkā līdz
2025. gadam.

Lai apskatītu projektētā vērtību zonējuma bāzes rādītājus (izstrādāti 2020. gadā –
nav apstiprināti), nepieciešams identificēt projektēto kadastrālo vērtību zonu un
rezultātu logā varēs sameklēt sīkāku informāciju par bāzes rādītājiem.
Jāpievērš uzmanība, ka šajā kartē apbūves zonējuma bāzes rādītāji ir sadalīti
apakšslāņos, kur pirmie divi attiecas uz zemi, bet 3. un 4. apakšslānis uz ēkām.
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Ja, piemēram, interesē zemes bāzes vērtības konkrētajā zonā, tad jāaktivizē
pirmais slānis “Apbūves zemes bāzes vērtības”.
Pie objekta (vērtību zonas) identificēšanas rezultātu logā būs pieejams bāzes
vērtības katram apbūves zonējuma zemes NĪLM.
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E-pakalpojumā TEMATISKĀS KARTES pieejamā informācija par kadastrālo vērtību
zonējumiem.

Vērtību līmeņi KV bāzes izstrādei 2022. gadā.
Tematiskajā kartē “Vērtību līmeņi KV bāzes izstrādei 2022. gadā” ir atrodama
informācija par atsevišķu zemes NĪLM un ēku tipu bāzes vērtībām, kas ir sakrāsotas
kartē. Tādējādi var uzskatāmi redzēt, kur bāzes vērtības ir augstākas un kur
zemākas un vērtību zonas salīdzināt savā starpā.

Vērtību zonu apraksti
Tematiskajā kartē “Vērtību zonu apraksti” ir pieejama detalizētāka informācija par
projektēto apbūves zemes vērtību zonējumu, piemēram, infrastruktūras
nodrošinājums zonā, uzskaitījums ar zonā esošajiem kadastra objektiem, kā arī
informācija par notikušajiem darījumiem un vidējām cenām kadastrālo vērtību
bāzes atskaites periodā.
Tematiskajās kartes ar kadastrālo vērtību bāzes periodā izmantotajiem NĪ tirgus
darījumiem jāpievērš uzmanība, ka kartēs būs tikai tie darījumi, kas ir izmantoti
kadastrālo vērtību bāzes izstrādē (darījumi, kas neatbilst brīvā tirgus principiem ir
izņemti) laika posmā no 2017. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 1. jūlijam.

Dzīvokļu pirkuma darījumi
Tematiskajā kartē “Dzīvokļu pirkuma darījumi” ir apskatāma informācija par
notikušajiem darījumiem ar dzīvokļiem.
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Zemes un ēku pirkuma darījumi
Tematiskajā kartē “Zemes un ēku pirkuma darījumi” ir apskatāma informācija par
notikušajiem darījumiem ar zemi un ēkām.
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Zemes pirkuma darījumi
Tematiskajā kartē “Zemes pirkuma darījumi” ir apskatāma informācija par
notikušajiem darījumiem ar zemi.

Tematiskās kartes par kadastra datiem
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Ēkas nolietojums
Tematiskajā kartē “Ēkas nolietojums” ir apskatāma informācija par kadastrā
reģistrēto ēkas fizisko nolietojumu procentos. Dati aktualizējas katru dienu.

LIZ vidējais kvalitatīvais novērtējums
Tematiskajā kartē “Lauksaimniecībā izmantojamās zemes vidējais kvalitatīvais
novērtējums” ir apskatāma informācija par kadastrā reģistrēto lauksaimniecības
zemes vidējo kvalitatīvo novērtējumu ballēs. Birkā redzama informācija par
reģistrētajām ballēm un LIZ proporciju konkrētajā zemes vienībā. Dati aktualizējas
katru dienu.

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa karte
Tematiskajā kartē “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa karte” ir apskatāma
informācija par kadastrā reģistrēto zemes vienības nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi (NĪLM). Karte sakrāsota pēc zemes vienībai pēc platības piekrītošā lielākā
NĪLM. Ja zemes vienībā reģistrēti vairāki NĪLM, tad kartē parādās apļveida
diagramma ar reģistrēto NĪLM proporciju zemes vienībā pēc platības. Dati
aktualizējas katru dienu.
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Ēkas galvenais lietošanas veids
Tematiskajā kartē “Ēkas galvenais lietošanas veids” ir apskatāma informācija par
kadastrā reģistrēto ēkas galveno lietošanas veidu. Dati aktualizējas katru dienu.

Projektētais nolietojums būvēm 2022. gadā.
Tematiskajā kartē “Projektētais nolietojums būvēm 2022. g.” ir apskatāma
informācija par projektēto būves fizisko nolietojumu procentos. Tā kā informācija
tiek gatavota manuāli, tad dati automātiski netiek aktualizēti. Kartē projektētais
nolietojums ir uz datu stāvokli 2020. gada vasarā.
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1m2 kvadrātmetra kadastrālā vērtība
Tematiskā karte par projektēto viena kvadrātmetra kadastrālo vērtību

1m2 Projektētās kadastrālās vērtības
Kartē “1m2 Projektētās kadastrālās vērtības” pieejama informācija par projektēto
viena kvadrātmetra kadastrālo vērtību zemei, ēkām un īpašumiem. Projektētās
kadastrālās vērtības noteiktas balstoties uz aprēķinu un kadastra datiem
2021. gada 10. decembrī. Karte netiek automātiski aktualizēta.
Sīkāka informācija pieejama atsevišķā instrukcijā un prezentācijā.
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