Vietējā ģeodēziskā tīkla datubāzes lietošanas noteikumi
1.

Vietējā ģeodēziskā tīkla datubāzes (turpmāk – Datubāze) autorizētajai daļai var piekļūt
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (turpmāk – Aģentūra) interneta vietnē:
https://vt.lgia.gov.lv, izmantojot lietotāja rekvizītus (lietotājvārdu un paroli) (turpmāk –
lietotāja rekvizīti).
2. Aģentūra nodrošina Datubāzes tehnisko administrēšanu. Par Datubāzes saturu attiecībā uz
tās administratīvā teritorijā esošo vietējā ģeodēziskā tīkla punktu informāciju un tās
atbilstību normatīvajiem aktiem atbild pašvaldība.
3. Piekļuvi Datubāzei nodrošina un lietotāja rekvizītus pašvaldībai piešķir, aktivizē un bloķē
Aģentūra pēc pašvaldības rakstveida pieprasījuma. Piekļuves nodrošināšanai Datubāzei
lietotāja rekvizīti tiek nodoti pašvaldībai slēgtā aploksnē. Aģentūra lietotāja rekvizītus
aktivizē pēc tam, kad ir saņemta elektroniskā pasta informācija, ka Aģentūras sūtītos
lietotāja rekvizītus ir saņēmis pašvaldības noteiktais Datubāzes lietotājs.
4. Rakstveida pieprasījumu par lietotāja rekvizītu piešķiršanu, aktivizēšanu un bloķēšanu
pašvaldība sagatavo un iesniedz, izmantojot veidlapu, kas pieejama Aģentūras interneta
vietnē: https://vt.lgia.gov.lv. Pēc lietotāja rekvizītu saņemšanas no Aģentūras, lietotāja
rekvizītu aktivizēšanai, pašvaldība nodrošina, ka no pašvaldības norādītās Datubāzes
lietotāja elektroniskā pasta adreses uz elektroniskā pasta adresi: vt@lgia.gov.lv tiek
nosūtīts paziņojums, ka lietotāja rekvizīti ir saņemti, norādot lietotāja vārdu, uzvārdu un
lietotājvārdu Datubāzes lietotājam, kuram lietotāja rekvizītus nepieciešams aktivizēt.
5. Aģentūras piešķirtos lietotāja rekvizītus pašvaldība var nodot tikai konkrētam Datubāzes
lietotājam (fiziskai personai), kas uz darba līguma, uzņēmuma līguma vai deleģējuma
līguma pamata veic informācijas ievadi un uzturēšanu Datubāzē. Nododot lietotāja
rekvizītus konkrētam Datubāzes lietotājam (fiziskai personai), pašvaldība piešķir tam
Datubāzes lietotāja statusu.
6. Pašvaldībai nav tiesību nodot tai piešķirtos lietotāja rekvizītus personām, kas nav minētas
šo noteikumu 5.punktā, kā arī pieļaut lietotāja rekvizītu nesankcionētu (neatļautu)
izmantošanu.
7. Pašvaldība var noteikt Datubāzes lietotāja statusu vienai vai vairākām fiziskām personām,
ievērojot šo noteikumu 5.punkta nosacījumus. Katram Datubāzes lietotājam tiek pieprasīti
Aģentūrā un nodoti atsevišķi lietotāja rekvizīti.
8. Pašvaldība nekavējoties informē Aģentūru par nepieciešamību bloķēt vai nomainīt lietotāja
rekvizītus, ja ir notikusi vai ir iespējama trešās personas piekļuve identifikācijas
rekvizītiem, paziņojot par to uz elektroniskā pasta adresi: vt@lgia.gov.lv, norādot lietotāja
vārdu un uzvārdu, un rakstveidā, izmantojot veidlapu, kas pieejama Aģentūras interneta
vietnē: https://vt.lgia.gov.lv.
9. Ja Datubāzes lietotājs konstatē, ka ir notikusi vai ir iespējama trešās personas piekļuve
identifikācijas rekvizītiem, tad Datubāzes lietotājs informē pašvaldību un pašvaldība
nekavējoties informē Aģentūru par nepieciešamību bloķēt vai nomainīt lietotāja rekvizītus
šo noteikumu 8.punktā noteiktā kārtībā.
10. Pašvaldība nekavējoties informē Aģentūru par nepieciešamību bloķēt lietotāja rekvizītus,
ja Datubāzes lietotājs pārtrauc līgumā noteikto ar Datubāzes izmantošanu saistīto
uzdevumu izpildi, paziņojot par to uz elektroniskā pasta adresi: vt@lgia.gov.lv, norādot
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lietotāja vārdu un uzvārdu, un rakstveidā, izmantojot veidlapu, kas pieejama Aģentūras
interneta vietnē: https://vt.lgia.gov.lv.
Lietotāja rekvizītus drīkst izmantot tikai konkrētais Datubāzes lietotājs (fiziska persona),
kuram tie nodoti. Datubāzes lietotājs nedrīkst nodot tam nodotos lietotāja rekvizītus
jebkurai citai personai, kā arī pieļaut, ka lietotāja rekvizīti var būt pieejami citām
personām.
Pašvaldība un Datubāzes lietotājs izmanto piešķirtos lietotāja rekvizītus un piekļuvi
Datubāzei tikai tam, lai veiktu informācijas ievadi atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada
24.jūlija noteikumiem Nr.497 “Vietējā ģeodēziskā tīkla noteikumi” minētajos noteikumos
paredzēto uzdevumu izpildei.
Pašvaldība un Datubāzes lietotājs izmanto Datubāzi tikai tam paredzētajā veidā, izmantojot
ekrānā redzamās lietojuma komandas. Pašvaldība un Datubāzes lietotājs nepieļauj
darbības, kas vērstas uz Datubāzes funkcionalitātes vai Aģentūras tehniskās infrastruktūras
drošības sistēmas apiešanu vai bojāšanu.
Pašvaldība vai Datubāzes lietotājs ir atbildīgi par Datubāzes lietošanu atbilstoši
aktuālajiem Datubāzes lietošanas noteikumiem, kas tiek publicēti Aģentūras interneta
vietnē: https://vt.lgia.gov.lv.
Aģentūrai ir tiesības bloķēt lietotāja rekvizītus un atslēgt pašvaldībai piekļuvi Datubāzei
nekavējoties bez iepriekšēja brīdinājuma, ja Aģentūra konstatē Datubāzes lietošanas
noteikumu pārkāpumus vai Aģentūras pārziņā esošās informācijas sistēmas drošības
apdraudējumus.
Aģentūra patur tiesības nekavējoties dzēst informāciju, kas nav savienojama ar Datubāzes
mērķi vai kurā ir pārkāptas normatīvo aktu prasības.
Pašvaldība ir atbildīga par visām darbībām, kas ir veiktas Datubāzē ar tai piešķirtajiem
lietotāja rekvizītiem, kā arī nodrošina Datubāzes lietotāju darbības Datubāzē uzraudzību un
kontroli un šo lietošanas noteikumu ievērošanas kontroli.
Datubāzes lietotājs kā fiziska persona atbild par visām darbībām, kas veiktas Datubāzē ar
tam nodotajiem lietotāja rekvizītiem, tajā skaitā par citu personu veiktajām darbībām
Datubāzē, ja šīs personas piekļūst Datubāzei, izmantojot lietotāja rekvizītus, kurus tās ir
ieguvušas vai nu ar Datubāzes lietotāja atļauju, vai viņa neuzmanības rezultātā.
Pašvaldība un Datubāzes lietotājs šo noteikumu pārkāpuma gadījumā, atkarībā no
pārkāpuma rakstura un sekām, var tikt saukts pie administratīvās vai kriminālās atbildības.
Ja prettiesisku darbību rezultātā nodarīts kaitējums Aģentūrai vai citām personām,
iespējama civilprasības celšana par zaudējumu piedziņu.
Pašvaldība vai Datubāzes lietotājs nekavējoties informē Aģentūru par konstatētajām
tehniska rakstura problēmām, lai piekļūtu Datubāzei vai tās darbību, nosūtot atbilstošu
paziņojumu rakstveidā un uz elektroniskā pasta adresi: vt@lgia.gov.lv, vai tālruni:
26667180.
Aģentūra Datubāzes lietotāju piekļuves tehnisko atbalstu nodrošina darba dienās no plkst.
8:30 līdz plkst.17:00, reģistrējot saņemtos paziņojumus uz elektroniskā pasta adresi:
vt@lgia.gov.lv, vai tālruni: 26667180.
Lūgumus, sūdzības, priekšlikumus vai jautājumus saistībā ar Datubāzi, tās funkcionalitāti
vai izmantošanu pašvaldība vai Datubāzes lietotāji var iesniegt rakstveidā vai uz Aģentūras
elektroniskā pasta adresi: info@lgia.gov.lv un tie tiek izskatīti Iesniegumu likumā noteiktā
kārtībā.

