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Par politikas plānošanas dokumentu “Digitālās transformācijas pamatnostādnes 2021.2027. gadam”

Latvijas Mērnieku biedrība (turpmāk – LMB) un Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu
asociācija (turpmāk – LKĢA) ir izskatījusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas virzīto politikas plānošanas dokumentu “Digitālās transformācijas
pamatnostādnes 2021.-2027.gadam” (VSS-48) (turpmāk – Pamatnostādnes) un kategoriski
iebilst pret dokumenta tālāko virzību.
Iebildumu pamatā ir Pamatnostādņu dokumentā ietvertais rīcības virziens vides
pārvaldība un ar to saistītie “ģeotelpiskie risinājumi”, kas ir pretrunā ar Eiropas Parlamenta
un Padomes Direktīvā 2019/1024 (2019. gada 20. jūnijs) noteikto par atvērtajiem datiem un
publiskā sektora informācijas atkalizmantošanu. Direktīva nosaka, ka ģeotelpisko datu kopas
ir definētas kā atsevišķa augstvērtīgu datu kopu kategorija.
Sagatavotajā dokumentā un tā pavaddokumentos nav pamatojuma, kāpēc
Pamatnostādnēs ģeotelpiskie risinājumi ietverti rīcības virzienā “4.4.4. Vides pārvaldības un
attīstības plānošanas digitalizācija”, sašaurinot ģeotelpisko datu spektru un ignorējot Eiropas
Parlamenta un Padomes Direktīvas 2007/2/EK ( 2007. gada 14. marts ), ar ko izveido
Telpiskās informācijas infrastruktūru Eiropas Kopienā (INSPIRE) I, II, un III pielikumos minētās
ģeotelpisko datu kopas un ar tām saistītās tautsaimniecības nozares.
Norādām, ka atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 7. aprīļa noteikumiem Nr. 158
“Ģeotelpiskās informācijas koordinācijas padomes nolikums” valstī eksistē koleģiāla un
koordinējoša institūcija, kuras mērķis ir nodrošināt starpinstitūciju sadarbību ģeotelpiskās
informācijas jomas (tai skaitā ģeodēzijas un kartogrāfijas joma) plānošanā un politikas
īstenošanā. Ģeotelpiskās informācijas koordinācijas padomes kompetence ir sagatavot
viedokli par prioritārajiem virzieniem ģeotelpiskās informācijas jomas vidēja termiņa un
ilgtermiņa attīstības plānošanā. Nav saprotams, kāpēc Ģeotelpiskās informācijas
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koordinācijas padome nav skatījusi tik svarīgu ģeotelpiskās informācijas politikas dokumentu
kā Pamatnostādnes. LMB un LKĢA ieskatā Pamatnostādnes nav harmonizētas ar citiem
normatīvajiem aktiem ģeotelpiskās informācijas jomā.
Papildus norādām, ka starp LMB un Ministru kabinetu 2015. gada 25. februārī
noslēgts sadarbības memorands, kas paredz sadarbību starp valsti un sabiedrisko sektoru.
LMB paļaujas uz Memorandā rakstīto par sadarbības memoranda mērķi un principiem, kā arī
pušu pienākumiem informēt par projektu izstrādi un iesaisti saskaņošanas procesā.
LMB un LKĢA rosina:
1. Pamatnostādnēs iekļaut attīstības virzienu “Telpiskās informācijas infrastruktūra” un
šī virziena aprakstu izstrādāt darba grupā.
2. Reorganizēt vai pārstrādāt Pamatnostādņu rīcības virzienu “4.4.4. Vides pārvaldības
un attīstības plānošanas digitalizācija”, izslēdzot fragmentēto viedokli par ģeotelpisko
informāciju.
3. Izstrādāt jaunu rīcības politikas dokumentu, piemēram, Latvijas ģeotelpiskās
informācijas attīstības koncepciju (Ministru kabineta 2013. gada 28. decembra
noteikumi Nr.686).

Ar cieņu,
Latvijas Mērnieku biedrības
valdes priekšsēdētāja
Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu
asociācijas valdes priekšsēdētājs
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