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Par finansiālu atbalstu pandēmijas izraisītās krīzes laikā
Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija (turpmāk-LKĢA) un Latvijas Mērnieku
biedrība (turpmāk -LMB) pateicas valdībai par ātru rīcību Latvijas sabiedrības veselības
pasargāšanai COVID-19 pandēmijas laikā, kā arī par plānotajiem pasākumiem uzņēmumu
darbinieku aizsardzībai pret pandēmijas radītās ekonomiskās krīzes sekām.
Atbilstoši faktiskajai situācijai un likumam “Par valsts apdraudējuma un tā seku
novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”, LKĢA un LMB
lūdz iekļaut mērniecības nozari krīzes skarto nozaru sarakstā un sniegt finansiālu
atbalstu mērniecības nozares uzņēmumiem.
Ministru kabinets 12.03.2020. pieņēmis rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu”, kura 4.5.apakšpunkts līdz 14.04.2020. aizliedz organizēt cilvēku pulcēšanos
neatkarīgi no pulcēšanās mērķa un potenciālo dalībnieku skaita.
Ārkārtējās situācijas noteikumi, klientu un mūsu vēlme izvairīties no inficēšanās riska,
uz nenosakāmu laiku pārceļ jau ieplānotus mērniecības darbus. Jaunu līgumu noslēgšana
šobrīd nenotiek, jo potenciālie klienti - gan fiziskas, gan juridiskas personas, atliek
mērniecības darbus uz laiku pēc pandēmijas beigām.
Mērniecības darbu veicējiem uz nenosakāmu laiku pilnībā jāaptur zemes kadastrālās
uzmērīšanas darbi, jo tie ietver obligātu zemes īpašnieka un robežojošo zemju īpašnieku
uzaicināšanu, proti, paredz cilvēku grupas pulcēšanos uz robežu ierīkošanu un saskaņošanu.
Apturot izpildē esošus mērniecības darbus un samazinoties jaunu pasūtījumu skaitam,
mērniecības uzņēmumiem nav ieņēmumu un attiecīgi mērniecības darbu veicējiem būtiski
samazinās atalgojums, jo mērnieks saņem gabaldarba atalgojumu.
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Ņemot vērā iepriekš minēto, mērniecības nozare cieš no ārkārtējās situācijas jau šobrīd
un cietīs no pandēmijas radītajām sekām, jo mērniecības pakalpojumi nav pirmās
nepieciešamības pakalpojumi un pandēmijas periodā klientu aktivitātes nav.
LKĢA valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Rutkovskis
LMB valdes priekšsēdētāja Una Krutova
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU
UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
I.Krustozoliņa, mob.t.26316197
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