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Par noteikumu projektu "Zemes kadastrālās uzmērīšanas un zemes ierīcības darbu
veicēju sertifikācijas, sertifikāta darbības termiņa pagarināšanas un darbības
uzraudzības cenrādis" (VSS-795)
Latvijas Kartogrāfijas un ģeodēzijas asociācija (turpmāk – LKĢA) un Latvijas
Mērnieku biedrība (turpmāk-LMB) ir izvērtējusi noteikumu projektu "Zemes kadastrālās
uzmērīšanas un zemes ierīcības darbu veicēju sertifikācijas, sertifikāta darbības termiņa
pagarināšanas un darbības uzraudzības cenrādis" (turpmāk –noteikumu projekts (cenrādis)),
un izsaka iebildumus un priekšlikumus par Tieslietu ministrijas (turpmāk – TM) virzīto
noteikumu projektu (cenrādi)), un noteikumu projekta (cenrāža)) anotācijā ietverto
informāciju.
Noteikumu projektā (cenrādī) nav skatīta un iekļauta ģeodēzijas nozare, bet TM
iekļāvusi tikai divas sertificējamās jomas – zemes kadastrālo uzmērīšanu un zemes ierīcību.
Tas ir pretrunā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 2016. gada 10. decembra grozījumos
plānoto un noteikto, kur likumprojekta anotācijas IV. daļā noteikts, ka “ģeodēzisko darbu
veicējam (sertifikāta) izsniegšanu vai sertifikāta darbības termiņa pagarināšanu aizstāj ar
sertificēšanas institūcijas maksas pakalpojumu, kura apmēru noteiks Ministru kabineta
noteikumi”. LKĢA un LMB pauž stingru prasību noteikumu projektā (cenrādī) iekļaut
ģeodēziskos darbus.
LKĢA un LMB pieprasa racionāli izmantot valsts administratīvos resursus un
ģeotelpiskās informācijas reglamentējošos aktus skatīt sistēmiski – nozares, nevis vienas
ministrijas pārraudzības kontekstā:
1. Izdarīt grozījumus Ģeotelpiskās informācijas likumā, paredzot Ministru kabineta
noteiktu cenrādi ģeodēzisko darbu veicēju sertifikācijai, tādejādi harmonizējot
mērniecības nozares (kadastrālās uzmērīšanas, zemes ierīcības un ģeodēzijas)
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normatīvo aktu prasības. Atlikt noteikumu projekta (cenrāža) izskatīšanu līdz
grozījumu veikšanai Ģeotelpiskās informācijas likumā.
2. Izteikt noteikumu projekta (cenrāža) nosaukumu sekojošā redakcijā: Zemes
kadastrālās uzmērīšanas, zemes ierīcības un ģeodēzisko darbu veicēju sertifikācijas,
sertifikāta darbības termiņa pagarināšanas un darbības uzraudzības cenrādis.
3. Izteikt noteikumu projekta (cenrāža) 1.punktu sekojošā redakcijā: Noteikumi nosaka
maksas pakalpojumu cenrādi par zemes kadastrālās uzmērīšanas, zemes ierīcības un
ģeodēzisko darbu veicēju sertifikāciju, sertifikāta darbības termiņa pagarināšanu un
sertificēto personu darbības uzraudzību.
4. Izteikt noteikumu projekta (cenrāža) 2.punktu sekojošā redakcijā: Sertificēšanas
institūcijas par zemes kadastrālās uzmērīšanas, zemes ierīcības un ģeodēzisko darbu
veicēju sertifikāciju, sertifikāta darbības termiņa pagarināšanu un sertificēto personu
darbības uzraudzību saņem maksu saskaņā ar cenrādi.
Vienlaikus LKĢA un LMB pieprasa, ka noteikumu projekts (cenrādis) jāskata pēc
grozījumu veikšanas MK noteikumos Nr.1011” Personu sertificēšanas un sertificēto personu
uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā” vai
vienlaikus ar tiem, jo MK noteikumu Nr.1011 izmaiņas, iespējams, ietekmēs sertifikācijas
institūciju veicamo darbu apjomu un objektīvi ietekmēs potenciālās izmaksas.
Šobrīd, valsts TM personā nozari saskata šauri un sadrumstaloti, katru sertifikācijas
jomu atsevišķi, trūkt kopīga valstiska redzējuma. Nav izvirzīti mērķi un valstiski noteikti
uzdevumi sertifikācijai, par ko vairākkārt norādījušas profesionālās organizācijas. Esošā
situācijā, noteikumu projektā (cenrādī) sertifikācijas institūciju pakalpojumi tiek “pielāgoti”
esošo cenu segumam. Lai sertifikācijas sistēma pilnvērtīgi darbotos, vispirms jāvienojas par
sertifikācijas modeli, regulējuma rāmi un tikai tad par pakalpojumu cenām.
LKĢA un LMB pauž viedokli, ka tik nosacīti mazai nozarei kā mērniecība
(kadastrālā uzmērīšana, zemes ierīcība, ģeodēzija) būtu jābūt vienas ministrijas pakļautībā.
Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas valdes pr. Mārtiņš Rutkovskis
Latvijas Mērnieku biedrības valdes pr. Baiba Ziemele
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