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Tieslietu ministrijai 

 

 

 

Par Ministru kabineta rīkojuma projektu "Grozījums 

Ministru kabineta 2015. gada 20. novembra rīkojumā Nr. 

734 "Par Koncepciju par Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra un Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas 

vienotas informācijas sistēmas izveidi"" 

 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo 

Ministru kabineta rīkojuma projektu "Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 

20. novembra rīkojumā Nr. 734 "Par Koncepciju par Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra un Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas vienotas informācijas 

sistēmas izveidi"" un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotāciju),  

jo ir sekojošs iebildums. 

Pieņemot Ministru kabineta 2015. gada 20. novembra rīkojumu Nr. 734 

“Par Koncepciju par Nekustamā īpašuma valsts kadastra un Valsts vienotās 

datorizētās zemesgrāmatas vienotas informācijas sistēmas izveidi”, Ministru 

kabineta sēdes protokolā (Ministru kabineta 2015. gada 10. novembra sēdes 

Prot. Nr. 58 18. §. 3.punkts)  Tieslietu ministrijai tika uzdots nodrošināt, ka 

Valsts kadastra informācijas sistēmas izveides projekta apraksta izstrādāšanā 

tiek ievērots princips par saskaņotiem Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmas un Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas darbības 

procesiem (turpmāk - Nekustamā īpašuma procesi), nodrošinot nekustamā 

īpašuma un ar to saistīto datu, kā arī Nekustamā īpašuma procesu 

integritāti, tajā skaitā: 

3.1. nodrošinot, ka Nekustamā īpašuma procesu dati informācijas 

sistēmās nav pretrunīgi; 

3.2. nodrošinot, ka Nekustamā īpašuma procesos no privātpersonas 

netiek pieprasīta informācija vai dokumenti, kas ir nonākusi kādas 

publiskās pārvaldes iestādes rīcībā; 

3.3. nodrošinot, ka Nekustamo īpašumu procesu ietvaros elektroniski 

uzkrātā informācija ir pieejama izmantošanai un automatizētai apstrādei 

citos publiskās pārvaldes darbības procesos. 

Ministru kabineta 2009. gada 7. aprīļa noteikumu Nr. 300 “Ministru 

kabineta kārtības rullis” 243. punkts noteic, ka Ministru kabineta komitejas 
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sēdes protokollēmumā, Ministru kabineta sēdes protokollēmumā un Ministru 

kabineta tiesību aktā doto uzdevumu izpildes termiņš ir divi mēneši, ja nav 

noteikts cits termiņš. Ministru kabineta sēdes protokollēmumā nav noteikts cits 

termiņš un uzdotie uzdevumi arī nav izpildīti. Vēršam uzmanību uz to, ka 

uzdotie uzdevumi ir cieši saistīti ar koncepcijas izpildi. Tāpat privātpersonām 

joprojām prasa dokumentus, kas ir citas publiskās pārvaldes iestādes rīcībā un 

normatīvie akti pilnībā nav pieņemti, lai to novērstu. Nav grozīti normatīvie 

akti, kas noteiktu, ka elektroniski uzkrātā informācija būtu pieejama citos 

procesos automatizēti, piemēram, digitālie robežplāni un tehniskās 

inventarizācijas lietas digitāli un automatizēti pašvaldībām netiek nodotas. Arī 

citi dokumenti, kurus Valsts zemes dienests saņem digitāli, tālāk automatizēti 

netiek nodoti izmantošanai. 

Ņemot vērā minēto, lūdzam rīkojuma projektā aizstāt vārdus “svītrot 

3.2. apakšpunktu” ar vārdiem “3.2. apakšpunktā aizstāt skaitļus un vārdus “līdz 

2018. gada 30. novembrim” ar skaitļiem un vārdiem “līdz 2019. gada 1. 

decembrim””.  
 

 

 

Priekšsēža p.i. (paraksts*) Sanita Šķiltere 

 

 

 
Sanita Šķiltere 67326633 

sanita.skiltere@lps.lv  

Kristīne Kinča 67508526 

kristine.kinca@lps.lv  
 

 

*Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 
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