VALSTS ZEMES DIENESTS
Pakalpojums
1. Būves un telpu grupas kadastrālā uzmērīšana ar datu reģistrāciju /
aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā
2. Ēkas datu aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā no VZD
arhīva dokumentiem
3. Ēkas nolietojuma aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā ar
apsekošanu apvidū
4. Inženierbūves reģistrācija / aktualizācija Kadastra informācijas
sistēmā uz inženierbūves deklarācijas pamata
5. Nekustamā īpašuma reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā
6. Nekustamā īpašuma sastāva maiņa Kadastra informācijas sistēmā
(pieejams e-pakalpojums)
7. Datu reģistrācija / aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā uz
iesniegtā dokumenta pamata, kas nav kadastrālās uzmērīšanas
dokuments (pieejams e-pakalpojums)
8. Datu aktualizācija par kadastra subjektu Kadastra informācijas
sistēmā
9. Atsavināšanas aizlieguma atzīmes reģistrācija vai dzēšana
Kadastra informācijas sistēmā
10. Zemes vienības daļas reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā,

Norāde (saite) uz informāciju par pakalpojumu vai
e-pakalpojumu
https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzivessituacija/apakssituacija/p3402/ProcesaApraksts
https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzivessituacija/apakssituacija/p2078/ProcesaApraksts
https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzivessituacija/apakssituacija/p2069/ProcesaApraksts
https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzivessituacija/apakssituacija/p2075/ProcesaApraksts
https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzivessituacija/apakssituacija/p858/ProcesaApraksts
https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzivessituacija/apakssituacija/p2035/ProcesaApraksts
https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzivessituacija/apakssituacija/p2220/ProcesaApraksts
https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzivessituacija/apakssituacija/p2037/ProcesaApraksts
https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzivessituacija/apakssituacija/p2050/ProcesaApraksts
https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-

neveicot kadastrālo uzmērīšanu (pieejams e-pakalpojums)
11. „Mans konts” Valsts zemes dienesta datu publicēšanas un epakalpojumu portālā kadastrs.lv (e-pakalpojums)
12. Pieteikties juridiskās personas kadastrs.lv konta izveidei (epakalpojums)
13. Mani dati Kadastrā (pieejams e-pakalpojums)
14. Kadastra informācija mantojuma lietai
15. Informācija par nekustamā īpašuma vēsturisko vērtību (pieejams
e-pakalpojums)
16. Tipveida kadastra informācijas teksta dati par kadastra objektu
(pieejams e-pakalpojums)
17. Tipveida kadastra informācijas telpiskie dati par kadastra objektu
18. Kadastra informācija par nekustamo īpašumu (piederība un
sastāvs)
19. Zemes robežu plāna sagatavošana uz arhīva dokumentu pamata
20. Dokumenta noraksta vai izraksta saņemšana no Valsts zemes
dienesta arhīva
21. Dokumenta kopijas saņemšana no Valsts zemes dienesta arhīva
(pieejams e-pakalpojums)
22. Būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietas
sagatavošana
23. Būvju stāvplānu, telpu grupu plānu saņemšana vektordatu formātā
(pieejams e-pakalpojums)
24. Iespējamās kadastrālās vērtības aprēķināšana un dokumentu
sagatavošana
25. Prognozētās kadastrālās vērtības aprēķināšana un dokumentu
izsniegšana

situacija/apakssituacija/p2039/ProcesaApraksts
https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzivessituacija/apakssituacija/p2893/ProcesaApraksts
https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzivessituacija/apakssituacija/p2872/ProcesaApraksts
https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzivessituacija/apakssituacija/p529/ProcesaApraksts
https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzivessituacija/apakssituacija/p2074/ProcesaApraksts
https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzivessituacija/apakssituacija/p2743/ProcesaApraksts
https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzivessituacija/apakssituacija/p2210/ProcesaApraksts
https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzivessituacija/apakssituacija/p2211/ProcesaApraksts
https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzivessituacija/apakssituacija/p2797/ProcesaApraksts
https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzivessituacija/apakssituacija/p2649/ProcesaApraksts
https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzivessituacija/apakssituacija/p2061/ProcesaApraksts
https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzivessituacija/apakssituacija/p2060/ProcesaApraksts
https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzivessituacija/apakssituacija/p2883/ProcesaApraksts
https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzivessituacija/apakssituacija/p2937/ProcesaApraksts
https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzivessituacija/apakssituacija/p2077/ProcesaApraksts
https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzivessituacija/apakssituacija/p2054/ProcesaApraksts

26. Kadastra teksta datu pārlūkošana bez līgumsaistībām (epakalpojums)
27. Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu pārlūkošana (epakalpojums)
28. Datu atlase un izvade par konkrētiem objektiem vai apgabaliem
pēc definētiem parametriem (e-pakalpojums)
29. Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu lejupielāde bez
līgumsaistībām (e-pakalpojums)
30. Valsts zemes dienesta tematisko karšu pārlūkošana (epakalpojums)
31. Mobilā aplikācija kadastrs.lv
32. Valsts zemes dienestā reģistrēto pasūtījumu statusu izsekošana
un jaunu pasūtījumu noformēšana (e-pakalpojums)

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzivessituacija/apakssituacija/p2791/ProcesaApraksts
https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzivessituacija/apakssituacija/p2846/ProcesaApraksts
https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzivessituacija/apakssituacija/p2735/ProcesaApraksts
https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzivessituacija/apakssituacija/p2935/ProcesaApraksts
https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzivessituacija/apakssituacija/p2847/ProcesaApraksts
https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzivessituacija/apakssituacija/p2568/ProcesaApraksts
https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzivessituacija/apakssituacija/p2934/ProcesaApraksts

