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ĢEODĒZISTU UN MĒRNIEKU IKGADĒJO DARBU SARAKSTU (ATSKAIŠU) IESNIEGŠANA
Sertificētajām personām izpildīto darbu atskaites ir jāiesniedz līdz 1. februārim, saskaņā ar 2010. gada
1. novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1011 “Personu sertificēšanas un sertificēto personu
uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā” 55. punktu. Papildus
atskaitei jāiesniedz profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija.

NORĀDES PAR IKGADĒJO DARBU SARAKSTU (ATSKAIŠU) IESNIEGŠANU
ATSKAITI IESNIEDZ KĀ VIENU ELEKTRONISKI PARAKSTĪTU DOKUMENTU, kas sastāv :
1. IKGADĒJĀ DARBA ATSKAITE:
- izpildīto darbu atskaites sagatavo elektroniski vienā datnē XLSX formātā (EXCEL);
- atskaites datnē attiecīgi aizpilda tik šķirkļus (lapas), cik ir sertifikātu veidu. Piemēram, ja ir sertifikāts
zemes kadastrālajā uzmērīšanā un ģeodēzisko darbu veikšanā, tad EXCEL datne būs ar divām lapām
(ZKU, ĢD). Katram sertifikācijas veidam neveido atsevišķu e-dokumentu, neveido arī pdf failus;
- atskaites pārbauda un paraksta katra sertificētā persona ar elektronisko parakstu*.
2. PROFESIONĀLĀS CIVILTIESISKĀS ATBILDĪBAS (PCTA) POLISES:
- Pie darbu atskaites pievieno profesionālās civiltiesiskās atbildības (PCTA) apdrošināšanas polisi vai
polises pdf formātā* (elektroniska datne), kas izmantota attiecīgā kalendārā gadā (sedz atskaitē
norādīto darbu laika periodu). Piemēram, ja atskaite ir par 2020. gadu, tad polisei ir jābūt par laika
periodu 01.01.2020.-31.12.2020.
- Ja polise beidzas kalendāra gada periodā, tiek pievienotas divas polises. Piemēram, polise beidzas
31.03.2020., tad jāpievieno polise par laika periodu 1.04.2019.-31.03.2020. un polise par laika
periodu 01.04.2020.-31.03.2021.
- Polisē obligāti jāparādās sertificētās personas vārdam, uzvārdam un sertifikāta numuram, kuras
profesionālā darbība apdrošināta saskaņā ar MK noteikumu Nr. 1011 68. punktu.
- POLISES IESNIEDZ KATRA SERTIFICĒTĀ PERSONA, neatkarīgi no tā, vai tās ir iesniedzis uzņēmums
par visiem darbiniekiem, vai atjaunotā polise ir sūtīta tās izsniegšanas datumā.
- Atgādinām, ka sertificētām personām, kuras strādā vairākos uzņēmumos, jāpārliecinās, ka
apdrošinšānas polisē ir ietverta darbu izpilde pie vairākām juridiskām personām vai arī jābūt
vairākām apdrošinšānas polisēm.
- Noslēdzot civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu uz gadu par visiem ģeodēziskajiem, zemes
ierīcības vai zemes kadastrālās uzmērīšanas darbiem, apdrošināšanas līguma minimālais atbildības
limits ir 14 229 euro katrā jomā.
(*) Ja personai nav e-paraksta, tad darbu atskaite jāiesniedz kā viens pdf formāta dokuments, kurā ietiplst
gan parakstīta un ieskenēta pdf formāta atskaite par visiem darbu veidiem, gan PCTA polišu kopijas.

Darba atskaišu datnes, PCTA polišu un elektroniskā dokumenta nosaukumos nelieto latviešu valodas
diakritiskās zīmes (gaumzīmes un mīkstinājuma zīmes).
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Lūgums iesniedzamās atskaites datnes nosaukt pēc sekojoša parauga:
Sertificētas personas vārds
un uzvārds

Identifikators par 2020.
gada darbu sarakstu

D20_Jekabs Klavins.edoc

Elektroniski parakstīts
dokuments

Identifikators par PCTA
polises darbības periodu
2019-2020. gadā un
2020-2021. gadā.

D20_Jekabs Klavins_Atskaite_2020.xlsx
P19-20_Polise_2019-2020.pdf
P20-21_Polise_2020-2021.pdf

Paraksts un laika zīmogs: ................
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