
1 

E-pakalpojuma “Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas 

teksta dati valsts un pašvaldību iestādēm” 

LIETOŠANAS APRAKSTS 
 

1. Jāautorizējas portālā https://viss.gov.lv/  

(skat. attēlus 1.-3.) 
1.attēls 

 
nākamais solis (skat. 2.attēlu) 
2.attēls 

 
ievadiet Lietotāja rekvizītus (lietotāja vārds un parole) (skat. 3.attēlu) 
3.attēls 

 
 

Ja izdevās autentificēties, tad kreisajā stūrī zem vārda “Autentifikācija” redzēsiet savu 

vārdu, uzvārdu. 

 

 

2. Atveriet portāla sadaļu “E-pakalpojumi” un izvēlieties Valsts zemes dienesta e-

pakalpojumu 
(skat. attēlus 4.-6.). 

4.attēls 

 
 

https://viss.gov.lv/
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5.attēls 

 
Atveras e-pakalpojuma galvenā lapa – forma (skat. 6.attēlu), kurā varat uzsākt datu 

pieprasīšanu 
6.attēls 

 
 

3. Kadastra datu pieprasīšana atbilstoši piešķirtajām tiesībām
1
 

3.1. Datu pieprasīšana pēc kadastra numura vai kadastra apzīmējuma un informācijas 

saņemšana 

Vienlaicīgi aizpilda tikai vienu parametru.  

Informāciju iegūst, pie aizpildītā parametra nospiežot pogu “Kadastra informācija” 

(skat.7. attēlu). Pēc pogas nospiešanas lejupielādējas PDF formāta datne. To var atvērt, 

pārlūkot vai saglabāt atkarībā no tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumiem. 
7.attēls 

 
Pirms nākamās meklēšanas izmanto pogu “attīrīt”!  

3.2. Datu pieprasīšana pēc adreses un informācijas saņemšana 

Meklējot pēc adreses, var aizpildīt (vai izvēlēties no krītošā saraksta) vairākus 

parametrus.  

Meklēšanu pēc adreses var veikt, ja ir norādīti parametri vismaz līdz “Ēkas nr./nos./korp.” 

Līmenim. 

Lai saņemtu meklēšanas rezultātu, spiediet pogu “Meklēt” (skat. 8.attēlu),  
8.attēls 

                                           
1
 Noteiktas starpresoru vienošanās vai sadarbības līgumā 
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Meklēšanas rezultātā tiek atgriezts saraksts ar meklēšanas kritērijiem atbilstošajām 

adresēm.  

Nospiežot pogu “izvēlēties adresi” (skat.9.attēlu) tiek attēlots saraksts ar visiem objektiem 

šajā adresē. Sarakstā jāatzīmē objekti, par kuriem vēlas saņemt informāciju un jānospiež 

poga “kadastra informācija” (skat. 10.attēlu). 
9.attēls 

 
10.attēls 

 
Ja atzīmē 1 objektu, tad dati tiek atgriezti PDF formāta datnē. Ja atzīmē vairākus vai visus 

objektus, tad kadastra dati par katru izvēlēto objektu tiks sagatavoti atsevišķā PDF 

formāta datnē un saarhivēti ZIP datnē.  

Pirms nākamās meklēšanas izmanto pogu “attīrīt”!  

3.3. Datu pieprasīšana pēc personas identifikatora
2
 un informācijas saņemšana 

Lai meklētu datus pēc personas identifikatora, laukā “Fiziskas personas kods vai 

juridiskas personas reģistrācijas numurs” jāievada attiecīgais identifikators un jāspiež 

poga “Meklēt” (skat. 11.attēlu).  
11.attēls 

 
Tiek atgriezta informācija par personas īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai lietojumā esošo 

īpašumu un tā sastāvā esošiem kadastra objektiem. Tiek izvadīta informācija arī par tiešās 

piederības būvēm, kuras neietilpst nevienā no īpašumiem, kur subjekts ir nekustamā 

īpašuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs.  

Atgrieztajā informācijā tiks attēlota objekta pamatinformācija. Detalizētākus datus (PDF 

datni) var saņemt, uzspiežot uz attiecīgā objekta kadastra numura vai kadastra 

                                           
2
 Personas identifikators – juridiskai personai reģistrācijas numurs, fiziskai personai personas kods. 
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apzīmējuma (skat. 12.attēlu), rezultātā tiks lejupielādēta PDF formāta datne. Datni var 

atvērt vai saglabāt atkarībā no lietotāja tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumiem. 
12.attēls 

 
Izmanto pogu “attīrīt” pirms nākamās meklēšanas!  

 

3.3. Kopsavilkuma
3
 saņemšana, meklējot pēc personas identifikatora

4
  

Lai meklētu datus pēc personas identifikatora, laukā “Fiziskas personas kods vai 

juridiskas personas reģistrācijas numurs” jāievada attiecīgais identifikators un jāspiež 

poga “Kopsavilkums” (skat.13.attēlu).  

Rezultātā tiks lejupielādētā PDF formāta datne. 
13.attēls 

 
 

4. E-pakalpojuma ietvaros pieejamais datu apjoms publicēts Valsts zemes dienesta 

tīmekļvietnē. 

 

5. Lai izietu no e-pakalpojuma izmanto pogu “Beigt darbu” (skat. 14.attēlu) 
14.attēls 

 

 

 

                                           
3
 Kadastra informācijas sistēmas teksta dati par personas īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai lietojumā esošiem 

nekustamajiem īpašumiem un to sastāvu, kā arī būvēm, kuras neietilpst nekustamā īpašuma sastāvā. Kopsavilkumā 

iekļauti arī dati par kadastra objektu kadastrālo vērtību un mežaudzes vērtību, zemes vienību lietošanas veidu 

sadalījumu hektāros. 
4
 Personas identifikators – juridiskai personai reģistrācijas numurs, fiziskai personai personas kods. 

https://vzd.gov.lv/lv/pakalpojumi/pasvaldibam-un-valsts-iestadem/valsts-iestadem/Ktxtd_VunP/#Datu-saturs
https://vzd.gov.lv/lv/pakalpojumi/pasvaldibam-un-valsts-iestadem/valsts-iestadem/Ktxtd_VunP/#Datu-saturs

