
Armīns Skudra 
 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

Telpiskās plānošanas departamenta 

Plānojumu uzraudzības nodaļas sistēmanalītiķis 

ESOŠĀ UN PLĀNOTĀ ĢEOTELPISKO DATU 

APMAIŅA STARP ATIS UN 
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1. Mana bērnības profesija – kartogrāfs 

2. Ilglaicīgākā darba pieredze – 10 gadi privātajā sektorā kā 
plānotājs/kartogrāfs 

3. Darbs VARAM – ģeotelpisko datu «salikšana pa plauktiņiem», lai 
padarītu plānošanas darbu efektīvāku 

KAS ES ESMU, 
LAI PAR ŠO RUNĀTU 
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1. VARAM/VRAA padarītais attiecībā uz TAPIS jeb kāda funkcionalitāte 
šobrīd ir pieejama 

2. Datu pieejamība sabiedrībai 

3. Institūciju sadarbība (ģeotelpisko datu apmaiņa) 

4. Identificētās problēmas saistībā ar ģeotelpisko datu radīšanu un 
apmaiņu 

5. Plānotās izmaiņas, kas būtiski uzlabotu datu apmaiņas mehānismu 

PREZENTĀCIJAS 
SATURS 
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ĢEOTELPISKO DATU 
SPECIFIKĀCIJAS 

Vadlīnijas par teritorijas attīstības 
plānošanai izmantojamiem 
ģeotelpiskajiem datiem 

http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_
veidi/tap/?doc=19745  

Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju 
informācijas sistēmas izveidi un 
uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un 
nekustamā īpašuma objekta 
apgrūtinājumu klasifikatoru 

https://likumi.lv//ta/id/264305  

http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/tap/?doc=19745
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/tap/?doc=19745
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/tap/?doc=19745
https://likumi.lv/ta/id/264305
https://likumi.lv/ta/id/264305
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ĢEOTELPISKO DATU 
AUGŠUPIELĀDE UN PĀRBAUDE 



ĢEOTELPISKO DATU PUBLICĒŠANA 

Tikai no pašiem pašvaldības speciālistiem ir atkarīgs, cik sabiedrībai 
būs publiski redzamas apgrūtinātās teritorijas un objekti 
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ĢEOTELPISKO DATU IZPLATĪŠANA 

 Funkcionālais zonējums 

 Teritorijas ar īpašiem 
noteikumiem 

 Ciemu robežas 

 Pašvaldības noteiktās 
apgrūtinātās teritorijas 

 Pašvaldības objekti, 
kuriem nosaka 
apgrūtinātās teritorijas 

 Teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentu 
robežas 

 Kadastra dati 

 Adrešu reģistra dati 

 Visas apgrūtinātās 
teritorijas (perspektīvē) 

 Visi objekti, kuriem 
nosaka apgrūtinātās 
teritorijas (perspektīvē)  

WMS, WFS 

VARAM / VRAA VZD 
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KĀ AKTUALIZĒT 
ĢEOTELPISKOS DATUS 

1. Apgrūtinātās teritorijas, kuras nosaka teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentos 

2. Ārpus teritorijas attīstības plānošanas dokumenta izstrādes 
noteiktās apgrūtinātās teritorijas un objekti, kuriem TAPIS tiks 
paredzēts atsevišķs process 

3. Pārējās apgrūtinātās teritorijas un objekti, kuriem nosaka 
aizsargjoslas 
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KAM JĀIESNIEDZ 
ĢEOTELPISKIE DATI 

Tikai pašvaldībām ir tāda piekļuve TAPIS, kas paredz 
ģeotelpisko datu augšupielādi 
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KAS MAINĪSIES, KAD NO VZD 
SAŅEMSIM VISUS ATIS DATUS? 

 Kadastra dati 

 Adrešu reģistra dati 

 Visas apgrūtinātās 
teritorijas  

 Visi objekti, kuriem 
nosaka apgrūtinātās 
teritorijas 
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Pils iela 17, Rīga 

Kabatas tālrunis – 26 824 756 

tapis.palidziba@varam.gov.lv 

Skype – TAPIS palīdzība 

LAI TURPINĀTU 
PAR ŠO RUNĀT 
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