
1. Dokumenta veids Likumprojekts 

2. Dokumenta 

nosaukums 

“Grozījumi Latvijas Ģeotelpiskās informācijas likumā” 

3. Politikas joma un 

nozare vai teritorija 

Valsts aizsardzības politikas joma. 

4. Dokumenta 

mērķgrupas 

Aizsardzības ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrija, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas 

aģentūra un citas ministrijas un to padotībā esošās 

institūcijas (Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 

14. marta direktīvas 2007/2/EK, ar ko izveido Telpiskās 

informācijas infrastruktūru Eiropas Kopienā (INSPIRE 

direktīva), datu kopu turētāji) atbildīgās par INSPIRE 

direktīvas nosacījumu izpildi. 

5. Dokumenta mērķis un 

sākotnēji identificētās 

problēmas būtība 

Paplašināt Latvijas Ģeotelpiskās informācijas 

aģentūras (turpmāk – LĢIA) funkciju tvērumu, nosakot, 

ka LĢIA piedalās valsts politikas izstrādē ģeodēzijas, 

kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas jomās. Tāpat 

projekts paredz precizēt Ģeotelpiskās informācijas 

likuma (turpmāk – ĢIL) normu, kas nosaka iestādi, kura 

pārstāv Latvijas Republiku Eiropas Savienības 

institūcijās un sniedz informāciju Eiropas Komisijai par 

ģeotelpiskās infrastruktūras ieviešanu Latvijas 

Republikā un ziņas par Eiropas Kopienas ģeotelpiskās 

informācijas infrastruktūras turpmāko attīstību. Projekts 

arī paredz harmonizēt un attiecībā uz visām 

specialitātēm mērniecības jomā noteikt vienotus 

noteikumus, paredzot deleģējumu Ministru kabinetam 

pilnvarot sertificēšanas institūciju arī ģeodēzijas jomā un 

apstiprināt tās maksas pakalpojumu cenrādi. 

6. Dokumenta izstrādes 

laiks un plānotā 

virzība 

Noteikumu projekts tiks izsludināts Valsts sekretāru 

sanāksmē. 

7. Dokumenti 1. Likumprojekts “Grozījumi Ģeotelpiskās informācijas 

likumā”, datne: AiMLik_280621_grozijumiGIL.doc 

2. Likumprojekta "Grozījumi Ģeotelpiskās informācijas 

likumā” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums 

(anotācija), datne: 

AiMAnot_280621_grozijumiGIL.docx 

8. Sabiedrības pārstāvju 

iespējas līdzdarboties 

Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties rakstiski sniedzot 

viedokli atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 

25. augusta noteikumu Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības 

kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 

apakšpunktam. 

9. Pieteikšanās 

līdzdalībai 

Sabiedrības pārstāvjus lūdzam sniegt viedokli par 

likumprojektu rakstiski līdz 2021. gada 16. jūlijam. 

http://likumi.lv/doc.php?id=197033#p7
http://likumi.lv/doc.php?id=197033#p7


10. Cita informācija Rakstveida viedokļi par likumprojektu nosūtāmi uz e-

pasta adresi: kanceleja@mod.gov.lv. 

11. Atbildīgā 

amatpersona 

Aizsardzības ministrijas Krīzes vadības departamenta 

Visaptverošas valsts aizsardzības ieviešanas 

koordinācijas nodaļas vecākā referente Vera Solovjova 

(e-pasts vera.solovjova@mod.gov.lv, 67335095) 

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras Juridiskās 

nodaļas jurists Mārtiņš Drāke (e-pasts 

Martins.Drake@lgia.gov.lv, 29339356) 
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