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Aizsardzības ministrijai 
 

Par Ministru kabineta noteikumu 
projektu “Grozījumi Ministru 
kabineta 2011. gada 15. novembra 
noteikumos nr. 879 “Ģeodēziskās 
atskaites sistēmas un topogrāfisko 
karšu sistēmas noteikumi”” 
 
 

Latvijas Pašvaldību savienība ir izvērtējusi un nesaskaņo Ministru 
kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 
15. novembra noteikumos nr. 879 “Ģeodēziskās atskaites sistēmas un 
topogrāfisko karšu sistēmas””, jo ir šādi iebildumi un ieteikumi: 
Redakcionāli sakārtojama I nodaļa. Iesakām šādu risinājumu:  
„1. Noteikumi nosaka: 

1.1. Latvijā lietojamo ģeodēziskās atskaites sistēmu, tās izveides, 
izmantošanas un uzturēšanas kārtību; 

1.2. Latvijā gatavojamo topogrāfisko karšu sistēmu, tās parametrus 
un piemērošanas kārtību. 

1.3. Ģeodēziskās atskaites sistēmu Latvijā veido Latvijas ģeodēzisko 
koordinātu sistēma LKS-92 un Eiropas Vertikālās atskaites 
sistēmas realizācija Latvijas teritorijā LAS-2000,5.  

1.4. Ģeodēziskās atskaites sistēmas realizāciju apvidū nodrošina 
ģeodēziskais tīkls. Ģeodēziskais tīkls sastāv no valsts ģeodēziskā 
tīkla un vietējiem ģeodēziskajiem tīkliem, un tos atbilstoši 
raksturlielumiem iedala globālās pozicionēšanas tīklā, 
nivelēšanas tīklā, gravimetriskā tīklā un ģeomagnētiskā tīklā, bet 
atbilstoši raksturlielumu precizitātei iedala klasēs. 

1.5. Vietējo ģeodēzisko tīklu veido, pamatojoties uz valsts 
ģeodēzisko tīklu.”  

2. Noteikumu 6. punktā jāatšifrē apzīmējums „EUREF89 epohā 1992.75”. 
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3. Noteikumu 8.2 apakšpunktā vārdkopa „apzīmē LKS-92” jānomaina ar 
vārdkopu „apzīmē ar LKS-92 BLh”.  
4. Noteikumu 8.3. apakšpunkts jāizsaka šādi: „8.3. Merkatora universālās 
projekcijas (ko apzīmē ar LKS-92 TM) plaknes koordinātēs, kur”.  
5.Noteikumu  9. punktā vārdkopa „LKS-92 sistēmas” jānomaina ar vārdkopu 
„Sistēmā LKS-92”. 
6. Svītrojams vai precizējams noteikumu 11. punkts, jo nav skaidrs, kāda 
„normālo augstumu sistēma” domāta. Līdz šim tā bija Baltijas 1977. gada 
normālo augstumu sistēma, tagad tiek piedāvāta Eiropas Vertikālās atskaites 
sistēma – kura no tām ir „normāla”?  
7. Grozījumu projekta 13.1 apakšpunktam trūkst darbības vārda, iesakām 
vārdu „transformācijai”. 
8. Saskaņā ar Valsts informācijas sistēmu reģistra datiem Valsts ģeodēziskā 
tīkla informācijas sistēma veidota, pamatojoties uz citiem normatīvajiem 
aktiem, neskatāmiem Ministru kabineta noteikumiem, tādēļ pārbaudāma 
iespēja grozīt sistēmas nosaukumu ar šiem noteikumiem. 
9. Noteikumos un grozījumu projektā minēti vairāk tīklu nekā Ģeotelpiskās 
informācijas likumā. Tā noteikumu 25. punkts nosaka „globālās 
pozicionēšanas tīklu”, „nivelēšanas tīklu”, „gravimetrisko tīklu” un 
„ģeomagnētisko tīklu”, kuri sasaistīti tikai ar vienu likumā noteiktu tīklu – 
„valsts ģeodēziskais tīkls”. Vai arī „vietējam ģeodēziskajam tīklam” ir kādi 
apakštīkli? Ja nepieciešams sīkāks tīklu dalījums, koriģējams likums.  
 10. Iesakām 49.3 apakšpunktā vārdus „noteiktā valsts vai pašvaldības 
teritorijā” aizstāt ar vārdiem „attiecīgā administratīvā teritorijā”.  
11. Atsaucoties Valsts prezidenta 2012. gada 12. decembra rīkojumam nr. 7, 
iesakām šajā normatīvajā dokumentā konsolidēt visas prasības attiecīgā jomā 
un svītrot noteikumu 61. punktu.  
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