
INSPIRE direktīvas vidusposma novērtējums 

Ievads 

Sabiedriskās apspriešanas mērķis ir uzzināt plašas sabiedrības un visu ieinteresēto personu 
viedokli, lai palīdzētu: 

novērtēt, vai ar tām darbībām, kuras jau tiek veiktas, lai izveidotu telpiskās informācijas 
infrastruktūru Eiropas Kopienā atbilstīgi INSPIRE direktīvai 2007/2/EK, joprojām būs 
iespējams īstenot izvirzītos mērķus. 

Šīs sabiedriskās apspriešanas rezultāti sniegs ieguldījumu INSPIRE politikas vidusposma 
novērtēšanā, kas saskaņā ar minēto direktīvu jāveic 7 gadus pēc tās stāšanās spēkā. Šī 
politikas novērtējuma rezultāti 2014. gadā tiks paziņoti Eiropas Parlamentam un Padomei, 
un tie var veicināt tādu korektīvu politikas pasākumu īstenošanu, kas nepieciešami, lai, 
ņemot vērā mainīgos apstākļus, pašreizējās pieejas pielāgotu INSPIRE sākotnējo mērķu 
sasniegšanai.  

Šajā apspriešanā tiek izmantota anketa, lai no maksimāli daudziem avotiem, tostarp 
valdībām, publisko iestāžu datu sniedzējiem un lietotājiem, un komerciāliem un 
nekomerciāliem lietotājiem, kā arī citām ieinteresētajām pusēm, iegūtu informāciju par viņu 
viedokli saistībā ar INSPIRE direktīvu.  

Vispārēja informācija par INSPIRE direktīvu, tās darbības joma un statuss 

INSPIRE direktīvas izstrāde tika uzsākta 2001. gadā, lai ar Sestās Kopienas vides rīcības 
programmas 2002.–2012. gadam atbalstu politikas veidošanā sekmētu uz zināšanām balstītu 
pieeju. Uz zināšanām balstītas politikas īstenošanā svarīgākais pamatelements ir augstas 
kvalitātes informācija un informētas sabiedrības līdzdalība.   

Ievērojama daļa visas informācijas, ko izmanto un ar ko apmainās publiskās iestādes un 
sabiedrība (tostarp privātais sektors un akadēmiskās aprindas), ir saistīta ar atrašanās vietu, 
proti, teritoriju vai apgabalu uz Zemes. Tādas informācijas kvalitāte ir atkarīga no savākto un 
ar atrašanās vietu (ģeogrāfiskajām norādēm) saistīto "telpisko datu" pieejamības. Lielākā 
daļa vides datu, piemēram, emisiju mērījumi, bioloģiskās daudzveidības novērojumi vai ar 
vides kvalitāti saistīti dati, ir telpiski.  

Lai nodrošinātu politikas veidošanai nepieciešamo informāciju, tādi vides dati bieži vien 
jāizmanto kopā ar citiem ģeogrāfisko datu veidiem, piemēram, par zemes izmantošanu un 
virsmu, administratīvajām robežām, augstumu, hidroloģiju un transporta tīkla datiem, ēkām, 
ražošanas iekārtām, valsts komunālajiem pakalpojumiem, apgabala pārvaldību un tādām 
ziņošanas zonām kā aizsargājamas teritorijas utt.  Vides politikas kontekstā saistoši ir arī 
ģeogrāfiskie dati par meteoroloģiju, ģeoloģiju, augsnēm utt., kā arī sociālekonomiskie dati, 
piemēram, par iedzīvotāju blīvumu, kadastra dati un atkritumu statistika. 



Tematiskajos vides tiesību aktos un politikā, kas var ietekmēt vidi (piemēram, 
lauksaimniecība, transports, teritoriālā attīstība u. c. politikas jomas), izklāstītās programmas 
un pasākumi parasti ietver tādu risku mazināšanu, kurus rada sabiedrības spiediens uz vidi 
vai kuri ir saistīti ar dabiskiem vai cilvēku radītiem apdraudējumiem, kas varētu izraisīt 
katastrofas (ko galvenokārt veicina klimata pārmaiņas). 

Piemēram, lai novērtētu gaisa piesārņojuma ietekmi uz veselību, ir nepieciešama informācija 
par gaisa kvalitāti un meteoroloģiskajiem apstākļiem kopā ar transporta datiem, tādu 
rūpniecisku, pilsētvides un lauksaimniecības avotu atrašanās vietu, kuri rada emisijas, kā arī 
datiem par iedzīvotājiem un epidemioloģiju. Tādējādi ir iespējams noteikt piesārņojuma 
avotus un piemērot emisiju samazināšanas mērķus tajās politikas jomās, kuras var ietekmēt 
gaisa kvalitāti. 

Piemēram, informāciju par plūdu radītajiem riskiem iegūst, lietojot zemes izmantošanas, 
augstuma un augsnes datus kopā ar meteoroloģiskajiem un hidroloģiskajiem novērojumiem 
upes satecē, kā arī datiem par iedzīvotājiem, lai redzētu, kurš un kas ir apdraudēts visvairāk, 
un līdz ar to atbilstīgi plānotu. 

Taču visaptverošā faktu vākšanā un sabiedriskajā apspriešanā, kas tika uzsākta, lai 
sagatavotos INSPIRE direktīvas ieviešanai, tika konstatēti vairāki svarīgi šķēršļi, kuri kavē to 
telpisko datu plašu izmantošanu, kas nepieciešami vides politikā un tajās politikas jomās, kas 
var ietekmēt vidi. 

Piemēram, 97 % sabiedriskās apspriešanas dalībnieku piekrita, ka visos līmeņos — gan 
vietējā, gan Eiropas: 

1. bieži vien trūkst telpisko datu vai arī tie ir nepilnīgi; 
2. pieejamo telpisko datu apraksts (dokumentācija) bieži vien ir nepilnīgs; 
3. telpisko datu kopas bieži vien nevar izmantot kopā ar citām telpisko datu kopām; 
4. telpisko datu meklēšanas, piekļuves un izmantošanas sistēmas bieži vien darbojas 
tikai atsevišķi un nav sadarbspējīgas; 
5. kultūras, iestāžu, finanšu un juridiskie šķēršļi traucē vai kavē esošo telpisko datu 
kopīgu un atkārtotu izmantošanu. 

Šī situācija nepārprotami ietekmē politikas veiksmīgu īstenošanu — to apliecina apsekojums 
par problēmām, kas radušās, veicot pētījumus par ietekmes uz vidi novērtējumu. Šajā 
apsekojumā tika konstatētas piecas visbiežāk sastopamās problēmas, kuras bija saistītas ar: 

1. grūtībām piekļūt esošajiem datiem (70 %); 
2. grūtībām uzzināt, kuri dati ir pieejami (56 %); 
3. nepieciešamo datu trūkumu (51 %); 
4. dažādu piegādātāju sniegto datu kopu nesaderību (47 %); 
5. pieejamo datu nepietiekamo kvalitāti (47 %). 

Vairāk nekā puse respondentu 2003. gadā norādīja, ka šo problēmu dēļ viņu darbs tika 
ietekmēts šādā veidā: 



1. bija samazinājies aprakstīto ietekmju precizitātes līmenis; 
2. radās lielāka neskaidrība par konstatēto ietekmju apmēru; 
3. pieauga vides un stratēģiskās ietekmes novērtējuma izpētes izmaksas. 

 
INSPIRE direktīva, kas stājās spēkā 2007. gada 15. maijā, tika izstrādāta, lai risinātu šos 
jautājumus, izveidojot infrastruktūru, kurā vides politikai un tām politikas jomām, kuras var 
ietekmēt vidi (kas ir sagrupētas atbilstīgi direktīvas I, II un III pielikumā norādītajiem 
34 tematiem), nepieciešamos telpiskos datus un pakalpojumus: 
 

1. kopīgi izmanto publiskās iestādes visos valdības līmeņos gan vietējā mērogā, gan 
pāri robežām, veicot publiskus uzdevumus, kuri ietekmē vidi, nepiemērojot 
ierobežojumus to izmantošanas brīdī;  

2. dokumentē ar saskaņotajiem metadatiem; 
3. ir iespējams atrast, apskatīties un tiem piekļūt, izmantojot sabiedrībai un 

publiskajām iestādēm internetā pieejamos pakalpojumus; 
4. sagrupē, pamatojoties uz kopējām telpisko datu un pakalpojumu specifikācijām 

valsts pārvaldes IKT sistēmās. 

Būtu jāpiebilst, ka INSPIRE nepieprasa jaunu datu vākšanu un arī nerisina ar trūkstošiem vai 
nepilnīgiem telpiskajiem datiem saistīto problēmu. 

INSPIRE direktīvā un tās īstenošanas noteikumos (Komisijas regulās un lēmumos) izklāstīto 
pasākumu īstenošanas laikposms ilgst līdz pat 2020. gadam. 

Tomēr sagaidāms, ka dalībvalstis līdz 2013. gada decembrim būs: 

1. transponējušas INSPIRE direktīvu savos valsts tiesību aktos un izveidojušas 
atbilstīgas struktūras un mehānismus, lai dažādos valdības līmeņos koordinētu 
ieguldījumu, ko snieguši visi tie, kuri ir ieinteresēti savās infrastruktūrās iegūt 
telpisko informāciju;  

2. izveidojušas pasākumus telpisko datu un pakalpojumu kopīgai izmantošanai 
(piekļuvei tiem, apmaiņai ar tiem un lietošanai) starp savām publiskajām 
iestādēm. Tādiem pasākumiem atbilstīgi saskaņotajiem noteikumiem būtu jābūt 
pieejamiem citu dalībvalstu publiskajām iestādēm, ES iestādēm un struktūrām, kā 
arī ar starptautiskiem nolīgumiem izveidotām struktūrām, kuru puses ir ES un 
dalībvalstis, lai pildītu uzdevumus, kuri varētu ietekmēt vidi; 

3. ar saskaņotajiem metadatiem dokumentējušas visas datu kopas, kuras ietilpst 
INSPIRE norādītajos 34 tematos; 

4. nodrošinājušas datu pieejamību meklēšanas rezultātos, iespēju tos apskatīt un 
lejupielādēt, kā arī transformācijas pakalpojumus; 

5. atbilstīgi I pielikumam ir sniegušas no jauna savāktos vai restrukturētos datus 
saskaņā ar saskaņotajām INSPIRE specifikācijām (pārējās I pielikumā norādītās 
datu kopas jāsaskaņo līdz 2017. gadam). 
 

Direktīvas II un III pielikumā norādīto datu tematu īstenošanas noteikumi (datu 
specifikācijas) tika pieņemti 2013. gada vasarā un tiks īstenoti turpmāko 7 gadu laikā. Līdz ar 
to puse no INSPIRE direktīvas jau ir īstenota. Daudziem komponentiem un pakalpojumiem 
jau vajadzētu būt ieviestiem, taču lielākā daļa darba vēl jāveic saistībā ar datu organizēšanu 



dalībvalstu IKT sistēmās (lai piekļuvi datiem un pakalpojumiem kopumā padarītu 
automatizētāku un arī uzlabotu to sadarbspēju).   


