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Valsts zemes dienests 
• Valsts zemes dienestam (turpmāk – VZD)  ir šādas funkcijas: 
 nodrošināt Nekustamā īpašuma valsts kadastra darbību;  
 nodrošināt Valsts adrešu reģistra darbību;  
 nodrošināt Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas darbību(ATIS);  
 nodrošināt Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas centrālās datubāzes darbību (ADTI);  
 veikt nekustamo īpašumu kadastrālo vērtēšanu;  
 piedalīties valsts politikas īstenošanā zemes reformas jomā;  
 veikt būvju un telpu grupu kadastrālo uzmērīšanu (BKU).  

 
• 2015. gadā tika pabeigts ERAF  līdzfinansētais  projekts  „Valsts  zemes  dienesta  ģeotelpisko  datu 

ģeotelpiskās  informācijas  sistēmas  izveide”.  Tā  rezultātā  izveidota  modulāra  datu sistēma,  kuras  
arhitektūra  un  saskarne  nodrošina  visu  Dienesta  pārziņā  esošo ģeotelpisko datu ievadi, uzkrāšanu 
un apstrādi vienotā veidā, sasaisti ar teksta datiem un šo datu ērtu izmantošanu e-pakalpojumu un 
informācijas servisu veidā.  



Informācija par projektu 
• Nosaukums: "Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu ģeotelpiskās informācijas 

sistēmas izveide"  

• Projekta laiks: 

– 2010 – iepirkuma dokumentācijas sagatavošana 

– 2011 – noslēgts līgums un izstrādes uzsākšana 

– 2015 – projekts pabeigts 

• Izmaksas: 

– Izmaksas: 3,5 miljoni EUR 

– ERAF līdzfinansējums: 3,27 miljoni EUR 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 



Projekta mērķi 
• Izveidot  modulāru  VZD kadastra,  adrešu, aizsargjoslas izraisošo objektu un apgrūtināto 

teritoriju, vērtību zonējumu, būvju kadastrālās uzmērīšanas, topogrāfisko plānu mērogā 
1:500 ģeotelpisko datu sistēmu, kuras arhitektūra un saskarne  nodrošina  visu VZD 
pārziņā  esošo  ģeotelpisko  datu  ievadi, uzkrāšanu, apstrādi vienotā veidā, sasaisti ar 
teksta datiem un šo datu ērtu izmantošanu VZD klientiem un datu apmaiņas partneriem 
e-pakalpojumu un informācijas servisu veidā atbilstoši INSPIRE direktīvas prasībām. 

• izstrādāt  vienotu VZD  ģeotelpiskās  informācijas ievades,  uzkrāšanas    un  apstrādes  
sistēmu 

• nodrošināt VZD jau  uzkrātās ģeotelpiskās informācijas migrāciju uz jauno sistēmu  
• nodrošināt ar VZD  ģeotelpiskajiem  datiem  saistītu  elektronisko  pakalpojumu  

sniegšanu  iedzīvotājiem  un komersantiem 
• izstrādāt informācijas servisus Valsts  zemes  dienesta ģeotelpisko datu 
       nodošanai citām organizācijām, kurām savu funkciju izpildei ir nepieciešama 
       VZD esošā informācija. 



Būvju kadastrālās uzmērīšanas modulis 
(BKU) 

Iepriekšējā situācija: 

• Faili lokālās koordinātēs. Dati savstarpēji 
nesavietojas. 

• Nav vienotas specifikācijas 

• Būvju vektordati nav atdalīti no plānu 
rakstlaukumiem 

 



VZDĢIS arhitektūra 

Bentley 
Projectwise  kā 
pamatkodols 



Projectwise būvju kadastrālās uzmērīšanas moduļa(BKU) 
mugurkauls 

• Kadastrālās uzmērīšanas procesā VZD ieviesa Ģeotelpiskās informācijas 
sistēmas Būvju kadastrālās uzmērīšanas moduli. 

• Būvju kadastrālās uzmērīšanas grafisko plānu vēsturisko un aktuālo datņu  
glabāšana uzsākta,  izmantojot ProjectWise programmatūru.  

• izstrādāta un ieviesta  jauna BKU grafisko  plānu  specifikācija  un  jauni, 
pilnveidoti grafisko plānu rasēšanas rīki Bentley PowerDraft 
programmatūrā  

• Tagad iespējams viegli un ērti atrast, kā arī savietot grafiskos plānus. Telpu 
grupu plāni tiek glabāti stāvplānu failos, kā atsevišķi DGN modeļi. 



Projectwise būvju kadastrālās uzmērīšanas moduļa(BKU) 
mugurkauls (2) 

• Pirms  datņu migrācijas  no  BKUD failu  sistēmas  uz ProjectWise 
programmatūru,  veikta  grafisko  datņu kārtošana, daļēji mainot specifikāciju 
un pārvietojot datnes koordinātēs. BKU plāni tiek tagad zīmēti koordinātēs un 
ir telpiski indeksējami. 

• Dokumentiem tiek veikta pilnā teksta indeksēšana kā arī to pamatelementi ir 
uzskaitīti (DGN cells, ACAD blocks) 

• Iespējams ērti atrast un salīdzināt plānus pēc uzmērīšanas datuma 
• Šī  darba  rezultātā  visi  plāni  tiek  rasēti  pēc  vienotas  specifikācijas,  ir  

piesaistīti koordinātām  un  atdalīti  no  plānu  rakstlaukumiem,  kas  nākotnē  
ļaus  vektordatus apstrādāt un analizēt masveidā, nevis katru plānu atsevišķi. 
Uzlabotie rasēšanas rīki ļauj darbiniekiem ātrāk un efektīvāk strādāt. Datņu 
glabāšana Projectwise uzlabo  to meklēšanu, izsekojamību, drošību, tiesību 
pārvaldīšanu, kā arī ļauj automātiski nodot šos datus atkalizmantošanai. 



BKU grafiskie plāni 

Apbūves plāns Stāvplāns/ Telpu 
grupas plāns 

Ēkas/inženierbūves foto 

- BKU lietas 
dokumenti eDoc 
formātā  



Grafiskie plāni koordinātēs 

• Ēku kontūras no kadastra kartes sakrīt ar apbūves plānu un stāvplāniem 

LKS92(EPSG3059) koordinātu sistēmā: 

 



VZD portāls (kadastrs.lv) 

Uzsākt 
tranzakciju 
būvju datu 
aktualizācijai 



Projectwise Explorer desktop klients 



Telpiskais skats 



Meklēšana pēc atribūtiem, satura vai 
telpiski 



Satura indeksācija 



Projectwise pamatprincipi 



Integrācija ar aplikācijām 



Dokumentu atvēršana no aplikācijām 



Versionēšana 
• ProjectWise izmanto lineāro versionēšanu. Tikai pēdējā 

dokumenta versija ir rediģējama. 

• Citu versiju attēlošana/neattēlošana var tikt norādīta katram 
litotājam 

• Vecākas versijas var padarīt rediģējamas. 

• Iespējama automātiska numerācija 

 



Drukāšanas servisi 
• Pilnīga izdruka pārvaldības sistēma (BKU lieta) 

• Izdrukas uz papīra 

• Digitālo izdruku veidošana, glabāšana, 
izplatīšana 

 



Paldies par uzmanību! 

Oto Lukss 
oto@miko.lv 


