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Par rekomendāciju sniegšanu
Ar Ministru Kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu” (turpmāk – rīkojums Nr.103) ir noteikti pasākumi pandēmijas ierobežošanai,
ko izraisīja Covid-19, tajā skaitā aizliegtas sapulces un noteikts, ka ir jāievēro savstarpēja divu
metru distance.
Mērniecības darbu veicēji veic zemes robežu kadastrālo uzmērīšanu, kas saistīta ar
vairāku personu uzaicināšanu uz robežu saskaņošanu.
Saskaņā ar Ministru Kabineta 2012.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1019 “Zemes
kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 34.punktu mērniekam uz zemes robežu saskaņošanu
apvidū ir jāuzaicina zemes īpašnieks un visu robežojošo zemes vienību īpašniekus.
Zemes robežu saskaņošana ar pieaicinātajiem zemes īpašniekiem notiek apvidū,
svaigā gaisā, mērnieks ar zemes īpašniekiem apskata apvidū zemes vienību robežas un
saskaņo tās, zemes īpašniekiem parakstoties mērnieka sagatavotajā aktā.
Robežu saskaņošanas laikā ir iespējams ievērot 2 metru distanci.
Īpašumam, kuram jāveic robežu saskaņošana, var būt vairāki robežojošie īpašumi,
attiecīgi jāuzaicina vairākas personas.
Uz doto brīdi Latvijas Mērnieku biedrība (turpmāk – LMB) mērniecības darbu
veicējiem sniedza ieteikumus mērniecības darbu veikšanai, kur norādīja, ka uzaicinot zemes
īpašniekus uz robežu saskaņošanu, tos jāuzaicina mazākās grupās dažādos laikos, lai
nepieļautu vairāku cilvēku pulcēšanos (visi LMB ieteikumi publicēti mājas lapā:
http://lmb.lv/par-geodezisko-un-merniecibas-darbu-veiksanu-arkartejas-situacijas-laika/)
LMB ierosinājumu mērniecības nozares iekļaušanai Covid-19 skarto nozaru sarakstā,
kas ietverts Ministru Kabineta 2020.gada 24.marta noteikumos Nr.151 “Noteikumi par
nozarēm, kurām sakarā ar Covid-19 izplatību ir būtiski pasliktinājusies finanšu situācija”
valdība neatbalstīja un mērniecības darbu veicēji turpina sniegt mērniecības pakalpojumus.
Valdība šobrīd lemj par ārkārtējās situācijas pagarināšanu, kā arī arvien tiek
pastiprināti noteikumi Covid-19 ierobežošanai.
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Lai arī tiešā veidā rīkojuma Nr.103 ierobežojumi neattiecas uz mērniecības darbu
veikšanas apstākļiem (svaigā gaisā, apvidū, var nodrošināt 2 metru distanci), lai mērniecības
darbu veicēji varētu nodrošināt drošu mērniecības pakalpojumu sniegšanu, lūdzam Slimību un
profilakses kontroles centru sniegt rekomendācijas mērniecības darbu veikšanai un sadarbībai
ar zemes īpašniekiem, tajā skaitā, kādus personīgās aizsardzības līdzekļus mērniekam jālieto
un kāds ir ieteicamais vienā tikšanas reizē maksimālais uzaicināto personu skaits, ņemot vērā,
ka darbi notiek apvidū.

Ar cieņu,
LMB valdes priekšsēdētāja

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR
DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU

2 no 2

/Una Krutova/

