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Nr.32/2016
Par VSS-703 precizēto saskaņošanu
Mērniecības un ģeodēzijas jomas sabiedriskās organizācijas Latvijas Mērnieku
biedrība (turpmāk - LMB) un Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija (turpmāk LKĢA) ir izskatījusi Ministru kabineta 2010. gada 10. augusta noteikumu Nr. 764
„Noteikumi par sertificēšanas institūcijām, kuras izsniedz sertifikātu zemes
kadastrālajam uzmērītājam un zemes ierīcības darbu veicējam” grozījumu projektu
LMB un LKĢA uztur savus iepriekšējos iebildumus un turpina iebilst pret
Tieslietu ministrijas (turpmāk-TM) virzīto noteikumu izmaiņām un noteikumu anotācijā
un izziņā ietverto informāciju.
LMB un LKĢA norāda, ka novērtējuma ziņojumā norādīts, ka TM gatavojas
pieņem lēmumu un veikt izmaiņas noteikumos, atsaucoties uz privātpersonas sniegtu
informāciju to nepārbaudot pirmavotā LATAK. Nav tiesiski pamatoti uz LATAK
vērtētāja rekomendācijas pamata veikt izmaiņas normatīvos aktos, jo rekomendācija
var atteikties tikai uz sertifikācijas institūcijas novērtējumu, nevis ir saistoša Tieslietu
ministrijai kā nozares politikas atbilstošai institūcijai. Ekonomikas ministrijas
pārraudzībā esošā SIA „LATAK” organizē un nosaka Tieslietu ministrijas atbildībā
esošās nozares politiku. T.sk. vērtēt sertifikāciju zemes kadastrālā uzmērīšanā un
zemes ierīcībā.
TM nav ņēmusi vērā iebildes par ekspertu skaitu un nodrošinājumu, jo pieci
darbinieki ir saistīti ar citu sertifikācijas jomu, bet ne zemes kadastrālo uzmērīšanu,
zemes ierīcību un ģeodēziju. Papildus norādām, ka LĢIA pārstāvis Jānis Zvirgzds
darba pienākumus nevar apvienot ar eksperta pienākumiem sertifikācijas institūcijā
un šobrīd sertifikācijas institūcijai nav ekspertu norādītajās jomās.
Mērniecības nozares sabiedriskās organizācijas kategoriski iebilst pret Projekta
tālāku virzību. Kamēr valstiski nav izlemts sertifikācijas sistēmas pārvaldības modelis
ar deleģējuma līguma slēgšanu no valsts puses, nedrīkst paplašināt sertifikācijas
institūciju loku. Aicinām neizsniegt deleģējumu komercstruktūrai – sertifikācijas
institūcijai, bet virzīties uz sertifikācijas institūciju, ar ko ir noslēgts deleģējuma līgums
par valstisku funkciju realizāciju (līdzīgi kā būvniecības un citās nozarēs).
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Profesionālās organizācijas nepiekrīt un noraida TM viedokli par plānotām
izmaiņām normatīvos tikai 2020. gadā, tādejādi novilcinot valsts funkciju efektīvu
pārraudzību. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības rulli, aicinām Ministru kabinetam
dot uzdevumu atbildīgajām ministrijām un, paredzot tos protokola lēmumā:
1) Sagatavot mērniecības nozares sertifikācijas sistēmas sakārtošanas modeli
un ieviešanas plānu.
2) Sertifikācijas modelī paredzēt kā mērniecības sabiedriskās organizācijas var
līdzdarboties sertifikācijas institūcijas pārraudzībā.
3) Noteikt atbildīgo ministriju, kas pārraudzīs sertifikācijas institūciju un slēgs
deleģēšanas līgumu.
4) Ietvert visas mērniecības reglamentētās profesijas (arī ģeodēzisko darbu
veicējus) vienotā sertifikācijas sistēmā.
Sabiedriskās organizācijas noraida TM viedokli par tirgus attiecībām sertifikācijas
(t.sk. sertifikātu apturēšanu un anulēšanu) Konkurences likuma izpratnē. Līdzīga
situācija mērniecības un ģeodēzijas jomā ir par ADTI uzturēšanu vietējās
pašvaldībās. Gadījumos, ja ADTI nevar vai nespēj uzturēt vietēja pašvaldība vai tās
struktūra, tiek slēgti deleģējuma līgumi. Tas ļauj katrai pašvaldībai izvēlēties
atbilstošāko risinājumu pēc noteiktiem kritērijiem, bet neviena pašvaldība to nesaprot
kā tirgus segmentu, kurā valda cenu dempings.
LMB atkārtoti norāda uz priekšlikumiem valstij (TM) izvērtēt atbilstošāko
sertifikācijas institūciju un risināt valsts labas pārvaldības principus – līdzdalību,
orientēšanos uz vienprātību, efektivitāti, taisnīgumu, atbildību, atsaucību un
caurskatāmību. Atrunas ar konkurentu nelaišanu tirgū ir TM nozares neizpratne, jo
VZD darba grupā (klātesot TM pārstāvjiem) ir apspriesti priekšlikumi deleģējuma
līgumam, iespējams noteiktam pakalpojumu cenrādim un citiem būtiskiem valsts
regulējuma instrumentiem.
Tā kā TM plāno virzīt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē Ministru kabineta
noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 1.novembra noteikumos
Nr.1011 "Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība
ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā", nav zināms un
skaidrs plānoto izmaiņu regulējums. Lēmumi par izmaiņām sertifikācijas
institūciju deleģējuma normatīvos ir izskatāmi un apspriežami pēc sertifikācijas
noteikumu grozījumu izsludināšanas.
Aicinām TM un Ministru kabinetu vēlreiz pārskatīt valsts politiku mērniecības
un ģeodēzijas sertifikācijas sistēmā, neizsniegt deleģējumu komercstruktūrai –
sertifikācijas institūcijai, bet virzīties uz sertifikācijas institūciju, ar ko ir noslēgts
deleģējuma līgums par valstisku funkciju realizāciju.
Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas valdes pr. Mārtiņš Rutkovskis
Latvijas Mērnieku biedrības valdes pr. Baiba Ziemele
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU
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