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Nr. 05_07/2020

Par viedokļa sniegšanu par likumprojektu "Grozījumi Apgrūtināto teritoriju informācijas
sistēmas likumā"
Latvijas Mērnieku biedrība (LMB) un Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija
(LKĢA) ir iepazinušās ar likumprojektu "Grozījumi Apgrūtināto teritoriju informācijas
sistēmas likumā" un izsaka šādu viedokli:
1. LMB un LKĢA piedāvā papildināt 1. pantu ar 5. punktu šādā redakcijā:
5) teritorija, ir apgrūtināta tikai tad, ja objekta vai apgrūtinātās teritorijas dati ir reģistrēti
Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmā.
Pamatojums
Ir nepieciešama vienota pieeja informācijas uzkrāšanai par apgrūtinātajām teritorijām vienā
informācijas sistēmā.
2. LMB un LKĢA iebilst pret 12. panta ceturtās daļas redakciju un piedāvā to
papildināt ar ceturto un piekto punktiem šādā redakcijā:
"(4) Informācijas sistēmas pārzinis informāciju sagatavo un izsniedz elektroniskā veidā bez
maksas:
1) datu sniedzējam Informācijas sistēmā reģistrētos datus par datu sniedzēja iesniegtajām
apgrūtinātajām teritorijām un objektiem, kā arī šiem objektiem Informācijas sistēmā
automātiski attēlotajām apgrūtinātajām teritorijām;
2) valsts tiešās pārvaldes iestādēm, pašvaldībām, privātpersonām, kas pilda tām deleģētos
valsts pārvaldes uzdevumus, Saeimai, Valsts kontrolei, valsts drošības iestādēm, izmeklēšanas
iestādēm, prokuratūrai un tiesām tām noteikto valsts pārvaldes funkciju un uzdevumu
veikšanai;
3) Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta kadastra objekta
īpašniekam vai, ja tāda nav, – tiesiskajam valdītājam, vai, ja tāda nav, – lietotājam;
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4) ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificētām personām;
5) augstākās izglītības iestādēm un zinātniskajiem institūtiem mācību un pētījumu
vajadzībām."
Pamatojums 4) punktam – dati nepieciešami kvalitatīvai normatīvajos aktos noteikto
uzdevumu veikšanai (pakalpojumu izpildei).
Pamatojums 5) punktam - augstākajām izglītības iestādēm un zinātniskajiem institūtiem
informācija nepieciešama mācību un pētījumu vajadzībām, ne komercdarbībai, tādēļ minētās
institūcijas ir atbrīvojamas no jebkādiem maksājumiem.
Nosaukums: Latvijas Mērnieku biedrība
Reģistrācijas numurs: 40008004744
Kontaktinformācija: lmb@lmb.lv
Viedokļa sniegšanas datums: 14.07.2020.
LMB valdes priekšsēdētāja Una Krutova
Nosaukums: Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija
Reģistrācijas numurs: 40008038810
Kontaktinformācija: lkga@lkga.lv
Viedokļa sniegšanas datums: 14.07.2020.
LKĢA valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Rutkovskis
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