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IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ



Lietošanas tiesību aprobežojumus nosaka:

� Aizsargjoslu likums
� likums „Par īpaši aizsargājamajām dabas teritorijām“
� likums „Par kultūras pieminekļu aizsardzību“
� Sugu un biotopu aizsardzības likums
� Zvejniecības likums
� Latvijas Republikas valsts robežas likums
� likums „Par zemes dzīlēm“
� likums „Par piesārņojumu“
� Būvniecības likums 

Zemes lietošanas tiesību aprobežojumi Latvijā



Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu noteikšana 
(esošā situācija)

Atzīmes veidā 
ierakstīts lietošanas 

ties ību 
aprobežojums

Zemesgr āmata

Nostiprinājuma 
lūgums 

pie notāra

Teksta daļā 
reģistrē 

nekustamā 
īpašuma objekta 
apgrūtinājumu

Kadastrs

Zemes kadastrālā 
uzmērīšana:

zemes robežu plāns, 
apgrūtinājumu plāns

Informācija par 
aizsargjoslām: 

teritorijas plānojums, 
detālplānojums, 
zemes ierīcības 

projekts, 
pašvaldības lēmums

Informācija par citām 
apgrūtinātajām 

teritorijām:
katras atbildīgās 
institūcijas rīcībā



Kāpēc nepieciešama
Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēma (ATIS)?  

� Teritorijas plānojums –
izstrāde ik pēc 12 
gadiem

� Detālplānojums –
pēc īpašnieka 
ierosinājuma

� Zemes 
robežu/apgrūtinājuma 
plāns –
pēc īpašnieka 
ierosinājuma



Apgrūtināto teritoriju 
informācijas sistēmas likums



Kas ir apgrūtinātā teritorija?

Apgrūtinātā 
teritorija 

ir teritorija, 
kurai atbilstoši 

likumam ir noteikti 
lietošanas tiesību 

aprobežojumi



ATIS datu saturs

apgrūtinātā 
teritorija 
un tās robeža 
(223 veidi)

objekts 
un tā robeža
(125 veidi)



ATIS datu sniedzēji

Pa visu Latvijas 
teritoriju
~ 100

Pašvaldību līmenī
~ 300

ATIS



WEB servisi

Kā varēs iesniegt datus uz ATIS

topoloģiskā pārbaude, atbilstība specifikācijai

kļūdu saraksts

datu sniedzējs
automātiski ziņojumi

IS

failu veidā
attālināta 
datu ievade tiešsaiste



ATIS izstrāde un datu iesniegšana

Pirmreizēji dati 
jāiesniedz no
2014. gada

1. janv āra l īdz 
31. decembrim

ATIS tiek izstrādāta Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda 

līdzfinansētā projekta 
„Valsts zemes dienesta ģeotelpisko 

datu ģeotelpiskās informācijas 
sistēmas izveide” ietvaros

ATIS jāizstrādā
līdz 

2013.gada 
31.decembrim



Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas 
sadarbība ar citām valsts informācijas 

sistēmām



TAPIS un ATIS

TAPIS

ATIS

Vietējā pašvaldība

Pilns ATIS datu komplekts uz 
teritorijas plānojuma izstrādes brīdi

Dati no teritorijas 
plānojumiem un 
lokālplānojumiem

Dati no teritorijas 
plānojumiem un 
lokālplānojumiem

Dati, kas nav attēloti teritorijas plānojumos un lokālplānojumos



Valsts adrešu reģistrs un ATIS

VARIS

datu sniedzējs

ATIS

aizsargjoslas platums 
var atšķirties, ja objekts atrodas:

1) pilsētās, ciemos 
2) ārpus apdzīvotām vietām



Kadastra informācijas sistēma un ATIS

Kadastrs

datu sniedzējs

ATIS

ATIS Priekšreģistrs



Dažādi datu sniedzēji par objektu un tā aizsargjoslu

datu sniedzējs
(LĢIA)

ATIS

ATIS Priekšreģistrs

datu sniedzējs
(pašvaldība)

aizsargjosla

virszemes 
ūdensobjekts

TOPO 1:2000 
karte

© LĢIA



Sabiedrības ieguvumi



Vienkopus pēc vienotas klasifikācijas un specifikācijas pieejama 
informācija par visām apgrūtinātajām teritorijām valstī



Apgrūtinātās teritorijas automātiska aktualizēšana,
atbilstoši izmaiņām normatīvajos aktos

ATIS aizsargjoslas 
robeža automātiski 

attēlota 7m attālumā
no elektrolīnijas 
malējiem vadiem

Pēc izmai ņām 
likumdošan ā

ATIS aizsargjoslu 
automātiski aktualizē, 

attēlojot tās robežu 
15m attālumā no 
elektrolīnijas ass



ATIS datus savieto 
ar kadastra karti

Teksta daļā 
autom ātiski

reģistrē 
nekustamā 

īpašuma objekta 
apgrūtinājumu

Kadastrs

Atzīmes veidā 
ierakstīts 

lietošanas tiesību 
aprobežojums

Zemesgr āmata

Apgrūtinājumu 
plāni

Vienkāršota procedūra nekustamā īpašuma objekta 
apgrūtinājumu datu iegūšanā

ATIS ?



ATIS
ar uzkrātiem 

datiem

Teksta daļā 
automātiski 

reģistrē 
nekustamā 

īpašuma objekta 
apgrūtinājumus

Aktuāli dati par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumiem 
kadastrā un zemesgrāmatā

Kadastrs

?



� izmantojot tīmekļa 
pakalpi

� datubāzes 
replikācijas veidā

� tiešsaistes datu 
pārraides režīmā, 
izmantojot tīmekļa 
pārlūkprogrammu

� elektronisku datņu 
veidā, izmantojot 
elektronisko datu 
nesējus

� papīra formā

Sabiedrībai ērti pieejami ATIS dati

ATIS
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Paldies par uzmanību!


