KARTES SLĀŅA
„NO BIS PIRMSREĢISTRĒTĀS BŪVES”
LIETOŠANAS PADOMI
Portāla kadastrs.lv karšu pārlūkā (“Kartes””Karšu pārlūks”) jebkuram interesentam bez
maksas iespējams pārlūkot karšu slāni “No BIS pirmsreģistrētās būves”, kurā attēlotas no Būvniecības
informācijas sistēmas (BIS) pirmsreģistrētās būves. Kartes slānī “No BIS pirmsreģistrētās būves” tiek
atrādītas tikai tās pirmsreģistrētās būves, kas nav iezīmētas Kadastra kartē.
Pirmsreģistrētās būves, kas Kadastrā reģistrētas, pamatojoties uz kadastrālā uzmērītāja iesniegto
informāciju, ja zemes vai būves kadastrālajā uzmērīšanā konstatēta Kadastrā nereģistrēta būve, šajā
kartes slānī netiek atrādītas.
Zemāk apkopota informācija, kas var būt noderīga, pārlūkojot karšu slāni:


Lai pārlūkotu slāni, tas jāatzīmē (pēc noklusējuma slānis “No BIS pirmsreģistrētās būves” nav
atzīmēts).



No BIS pirmsreģistrētās būves kartē tiek atrādītas sākot ar mērogu 1 : 7 500.



Ar kartes skata slāņu leģendas sarakstu un apzīmējumiem var iepazīties paneļa „Slāņi” cilnē
„Leģenda”.



No BIS pirmsreģistrētās būves kartes slānī tiek attēlotas kā punktveida simbols, kas atbilsts objekta
vienam (pirmajam) koordinātu punktam. Piemēram, inženierbūvju gadījumā var būt pat vairāki
simti koordinātu punktu, bet tematiskajā kartē tiek attēlots pirmais no BIS iesūtītais punkts.



Kā sameklēt no BIS pirmsreģistrētu būvi kartē, ja zināms tās kadastra apzīmējums?
No BIS pirmsreģistrētu būvi, ievadot kartes meklēšanas sadaļā tās kadastra apzīmējumu, nav
iespējams sameklēt. Tomēr, zinot, ka būves kadastra apzīmējums sastāv no 14 cipariem, kur
pirmie 11 cipari ir tās zemes vienības, uz kuras būve atrodas vai to iecerēts būvēt, kadastra
apzīmējums, bet pēdējie trīs cipari ir būves kārtas numurs zemes vienībā, ievadot kartes
meklēšanas sadaļā zemes vienības kadastra apzīmējumu un izvēloties “Meklēt” jeb spiedpogu ar
lupas ikonu, var ērti atrast meklēto būvi.



Kā pārlūkot teksta datus par no BIS pirmsreģistrēto būvi?
Lai apskatītu no BIS pirmsreģistrētās būves teksta datus (dati atbilst tam, kādus tos BIS ievadījis
būvvaldes speciālists), ar karšu pārlūka rīkjoslā esošo rīku “Identificēt” jāiezīmē apgabals, kur
atrodas interesējošā būve.

Pēc tam kartes rezultātu sadaļā jāuzklikšķina uz atrastās būves kadastra apzīmējuma un zemāk tiks
atrādīta no BIS pirmsreģistrētās būves teksta datu informācija.

Par no BIS pirmsreģistrētajām būvēm pieejamie teksta dati:
o
o
o
o
o
o
o


kadastra apzīmējums;
nosaukums;
apbūves laukums;
virszemes stāvu skaidrs;
pazemes stāvu skaits;
ārsienu materiāls;
reģistrācijas datums.

Vai kartes slānī redzamas visas Kadastrā pirmsreģistrētās būves?
Būves, kas Kadastrā pirmsreģistrētās, pamatojoties uz kadastrālā uzmērītāja iesniegto informāciju,
ja zemes vai būves kadastrālajā uzmērīšanā konstatēta Kadastrā nereģistrēta būve, šajā kartes slānī
netiek atrādītas. Informācija par šīm Kadastrā pirmsreģistrētajām būvēm atrodama šeit.

