Zemes ierīcības projekta lietas elektronisko dokumentu un
datņu nosaukumi
No 05.08.2016.
Apzīmējumi
ADTI– augstas detalizācijas topogrāfiskā informācija
ATIS – Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēma
CZL – cits zemes lietojums
DAP – Dabas aizsardzības pārvalde
DAT* – dokumenta datums formātā “ggggmmdd” jeb gads, mēnesis, diena bez
punktiem, atstarpēm, starpsvītrām
KA* – zemes vienības kadastra apzīmējums, kas sastāv no cipariem, bez atstarpēm un
starpsvītrām
PDF – portatīvā dokumenta formāts
VARIS – Valsts adrešu reģistra informācijas sistēma
ZIP – zemes ierīcības projekts
VKPAI – Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības institūcija
ZMNĪ – Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi
* jāpielāgo individuāli katram dokumenta un datnes nosaukumam
Nr.p.k. Elektronisko
dokumentu un
datņu saturs
1.
Ierosinātāja
iesniegums zemes
ierīkotājam par
zemes ierīcības
projekta izstrādi
2.
Pašvaldības
izsniegtie zemes
ierīcības projekta
izstrādes
nosacījumi
3.
Institūciju
izsniegtie zemes
ierīcības projekta
izstrādes
nosacījumi
4.
Saskaņošanas
institūcijām

Elektronisko dokumentu un datņu nosaukums

ZIP_ ieros_iesn_DAT

ZIP_nosac_pv_DAT

ZIP_nosac_institucija_DAT
(institūcija - institūcijas nosaukums vai abreviatūra.
Piemēram, ZIP_nosac_DAP_20160802, kur DAP – Dabas
aizsardzības pārvalde)

ZIP_KA_gr_dala_saskanosanai_PDF_DAT

nosūtītā zemes
ierīcības projekta
grafiskā daļa
(PDF vai
vektordatu
formātā)

vai
ZIP_KA_gr_dala_saskanosanai_vektordatu
_formats_DAT
(vektordatu _formats – dwg, dgn vai shp
datņu formāts. Piemēram,
ZIP_78500091145_gr_dala_saskanosanai_dgn_20160802)
Pievērs uzmanību!
Ja dokumentā vai datnē iekļautā informācija attiecināma uz
vairākām zemes vienībām, tās nosaukumā jānorāda
kadastra apzīmējums, kam ir skaitliski mazākais kadastra
kārtas numurs grupā (pēdējie 4 kadastra apzīmējuma cipari,
kuri veido vismazāko skaitli).
Piemēram, institūcijām saskaņošanai nosūtīta zemes
ierīcības projekta grafiskā daļa, kura izstrādāta trim zemes
vienībām ar kadastra apzīmējumu
78500090061,
78500090102 un 785000901145, dokumenta vai datnes
nosaukums ir
ZIP_78500090061_gr_dala_saskanosanai_PDF_20160802)

5.

6.

No institūcijām
saņemts zemes
ierīcības projekta
grafiskās daļas
saskaņojums
(elektroniski
parakstīta zemes
ierīcības projekta
grafiskā daļa,
elektronisks
dokuments par tā
saskaņošanu vai
elektroniskā pasta
vēstule ar
informāciju par
koleģiālās
institūcijas
lēmumu par
saskaņošanu)
Zemes ierīcības
projekta
saskaņošanas ar tā
ierosinātāju
apstiprinošs
dokuments
(Apliecinājums
brīvā formā par
projekta
saskaņošanu,

ZIP_sask_insitucija_DAT
(institūcija - institūcijas nosaukums vai abreviatūra.
Piemēram,ZIP_saskaņojums_DAP_20160802, kur DAP –
Dabas aizsardzības pārvalde)

ZIP_ieros_sask_ DAT

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

ieskenēta zemes
ierīcības projekta
grafiskās daļas
izdruka ar
ierosinātāja
parakstu)
Ar drošu
elektronisko
parakstu
parakstīta un laika
zīmogu iezīmēta
projekta grafiskā
daļa vektordatu
formā (tajā
norādītas visas
institūcijas, ar
kurām projekts
saskaņots)
Zemes ierīcības
projekta
paskaidrojuma
raksts
Zemes ierīcības
projektā iekļauto
zemes vienību
robežu plānu
apliecinātas
kopijas
Atzinums no
būvspeciālista par
būves sadales
iespēju
Vietējās
pašvaldības
būvvaldes
apliecinājums par
būves neesamību
dabā
Dokuments par
ceļa servitūta
nodibināšanu (ja
nav reģistrēts
NĪVKIS)
Dokuments par
ceļa servitūta
izbeigšanu (ja
ieraksts nav dzēst
no NĪVKIS vai
zemesgrāmatas)
Apliecinājums par

ZIP_gr_daļa_DAT

ZIP_pask_raksts_DAT

ZIP_ KA _zrplans_ DAT
(KA norāda gadījumā, ja zemes ierīcības projektā
ievietojams vairāk kā viens šāds dokuments)

ZIP_atzin_uzvards_DAT
(uzvards – atzinuma sniedzēja uzvārds latīņu alfabēta
burtiem, piemēram, ZIP_atzin_Priede_20160802)

ZIP_apliec_buve_DAT

ZIP_serv_nodib_DAT

ZIP_serv_dzeš_DAT

ZIP_apliec_inzeniert_DAT

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

ārējo inženiertīklu
piederību
personai
Projektētajā
teritorijā iekļauto
īpašumu
īpašnieku
apliecinājums par
to, ka īpašums
nav apgrūtināts ar
sadales
ierobežojumiem
Kreditora
piekrišana zemes
ierīcības projekta
izstrādei (ja
īpašums
apgrūtināts ar
kredītsaistībām)
Augstas
detalizācijas
topogrāfiskā
informācija
Informācija no
Valsts adrešu
reģistra
informācijas
sistēmas
Informācija no
Apgrūtināto
teritoriju
informācijas
sistēmas
Arhīvā esošo
zemes
kadastrālās
uzmērīšanas
dokumentu
kopijas
Informācija par
mikroliegumiem
un īpaši
aizsargājamo
dabas teritoriju
robežām, kā arī
par to
aizsardzības
režīmu, ja
projekts tiek
izstrādāts īpaši

ZIP_apliec_sad_neierob_DAT

ZIP_kreditors_DAT
(kreditors – kreditora nosaukums, piemēram,
ZIP_Swedbank_20160802)

ZIP_ADTI_DAT

ZIP_VARIS _DAT

ZIP_ATIS_ DAT

ZIP_KA_arhiva_dok _DAT
(KA norāda gadījumā, ja zemes ierīcības projektā
ievietojams vairāk kā viens šāds dokuments)

ZIP_info_DAP_ DAT

22.

23.

24.

25.

26.

aizsargājamā
dabas teritorijā
Informācija no
Valsts kultūras
pieminekļu
aizsardzības
inspekcijas par
valsts
aizsargājamiem
kultūras
pieminekļiem (ja
projekts tiek
izstrādāts valsts
aizsargājamo
kultūras
pieminekļu un to
aizsardzības zonu
teritorijā)
Informācija no
Inženierbūves
īpašnieka (vai
tiesiskā valdītāja)
par inženierbūves
izvietojumu
Informācija no
valsts sabiedrības
ar ierobežotu
atbildību
„Zemkopības
ministrijas
nekustamie
īpašumi” no
Meliorācijas
kadastra
informācijas
sistēmas par
meliorācijas
sistēmām.
Visu zemes
ierīcības projektā
iekļauto
elektronisko
dokumentu un
datņu kopums
vienā PDF
dokumentā
Elektropārvades
līnijas caur mežu,
gāzes, naftas vada
vai citas lineāras

ZIP_info_VKPAI_DAT

ZIP_info_institucija_DAT
(institūcija - institūcijas nosaukums vai abreviatūra.
Piemēram,ZIP_info_Latvenergo_20160802)

ZIP_info_ZMNĪ_DAT

ZIP_PDF_DAT

ZIP_CZL_sask_institūcija_DAT
(institūcija - institūcijas nosaukums vai abreviatūra.
Piemēram,ZIP_CZL_sask_Latvenergo_20160802)

inženierbūves
(izņemot valsts un
pašvaldības ceļus)
īpašnieka vai
tiesiskā valdītāja
saskaņojums
ieskaitīt “cits
zemes lietojums”
zemes vienības
platībā.
Pievērs uzmanību!
 Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 “Dokumentu
izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” 16.punktā noteikts, kas ir dokumenta
datums - “Rekvizītā "dokumenta datums" norāda dokumenta parakstīšanas
datumu (protokolā – attiecīgās protokolētās sēdes, sapulces vai apspriedes
norises datumu un aktā – attiecīgās aktā norādītās darbības datumu vai šīs
darbības pēdējās dienas datumu). Ja dokumentam ir vairāki autori, dokumenta
datums ir pēdējā paraksta datums. (..)”
Tātad datņu nosaukumos jābūt datumam, kas norādīts dokumentā
(dokumenta vai attiecīgi dokumenta datnes parakstīšanas datums)

