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Nr. 03_06/2020

Par atzinumu sniegšanu
Atbilde vēstulei nr. Nr. MV-N/1298 (15.06.2020.)
Latvijas Mērnieku biedrība (turpmāk – LMB), Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija
(turpmāk – LKĢA) un Latvijas ĢIS biedrība (turpmāk – LĢISB) ir izskatījušas Aizsardzības
ministrijas 15.06.2020. vēstulei Nr. MV-N/1298 pievienotos Ministru kabineta noteikumu
projektus "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumos Nr.113
"Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmas noteikumi"" (VSS-491) un "Latvijas
Ģeotelpiskās informācijas aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis un tā piemērošanas
kārtība” (VSS-490) un izsaka savus iebildumus un priekšlikumus.
1. Par Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada
25.februāra noteikumos Nr.113 "Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmas
noteikumi"" (VSS-491).
1.1. LMB un LKĢA iebilst pret 5.2. punkta formulējumu šādā redakcijā:
“5.2. digitālais augstuma modelis – desmit gadu cikls”
LMB un LKĢA piedāvā minēto redakciju labot uz redakciju:
“5.2. digitālais augstuma modelis – triju gadu cikls”.
Pamatojums - nepieciešams saskaņot visu karšu atjaunošanas ciklus, jo apspriešanai
piedāvāto MK noteikumu projekta 5.1. punkts paredz ortofotokartes atjaunot ik pēc trīs
gadiem un punkti 5.3., 5.4., 5.5. paredz informācija satjaunošanu ik pēc sešiem gadiem. Karšu
atjaunošanas ciklu saskaņotība ir būtiski svarīgi tautsaimniecības attīstībai un teritorijas
plānošanai.
1.2. LMB un LKĢA piedāvā iekļaut apspriešanai piedāvāto MK noteikumu projektā
papildus punktu šādā redakcijā:
“Cenrādī noteikto samaksu nepiemēro augstākās izglītības iestādēm un zinātniskajiem
institūtiem mācību un pētījumu vajadzībām.”
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2. Par Ministru kabineta noteikumu projektu "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas
aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis un tā piemērošanas kārtība” (VSS-490).
LMB un LKĢA iebilst pret cenrāža pozīciju “2.2. Ortofotokarte” ar visiem apakšpunktiem
LMB un LKĢA piedāvā:
2.1. svītrot no cenrāža pozīciju 2.2. Ortofotokarte un visus šīs pozīcijas apakšpunktus
Pamatojums - lai ievērotu valsts politiku datu atvēršanas un atkalizmantošanas jomā.
2.2. aicinām visām tīmekļa pakalpē (WMS vai WMTS, vai REST pakalpojums)
pieejamajām datu kopām piemērot universālu abonēšanas maksu, attiecīgi precizējot
vai svītrojot noteikumu projekta 13., 14., un 15. punktus.
Pamatojums - lai atvieglotu pakalpojuma satura uztveramību.
LKĢA valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Rutkovskis
LMB valdes priekšsēdētāja Una Krutova
LĢISB valdes loceklis Māris Kuzmins

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU
UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
I.Krustozoliņa, mob.t.26316197
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