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Nr. 17/11

Latvijas Mērnieku biedrība (turpmāk – LMB) un Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu
asociācija (turpmāk – LKĢA) ir izvērtējusi likumprojektu “Grozījumi Ģeotelpiskās informācijas
likumā” (turpmāk – likumprojekts), un izsaka iebildumus un priekšlikumus par Aizsardzības
ministrijas (turpmāk – AM) virzīto likumprojektu.
1. LMB un LKĢA nav iebildumu par Aizsardzības ministrijas virzītām likumprojekta
izmaiņām, cik tas skar 10. panta trešās un piektās daļas redakciju par profesiju klasifikatoru.
2. LMB SC norāda uz nepieciešamību veikt arī citas izmaiņas Ģeotelpiskās informācijas
likumā. Šobrīd ir izveidojusies situācija, ka mērniecības un ģeodēzijas jomā tiek grozīti virkne
normatīvo aktu, kas skar ģeodēzisko darbu izpildi. Ģeodēzijas joma (šo darbu izpildes visplašākā
skatījumā) valstiski ir noteikta Aizsardzības ministrijas pārraudzībā. 2010. gadā Aizsardzības
ministrija izstrādāja un vitzīja Ministru kabineta noteikumus Nr. 1011 "Personu sertificēšanas un
sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā
uzmērīšanā". Šobrīd izmaiņas noteikumos veic Tieslietu ministrija, kura atsakās veikt būtiskus
uzlabojumus, norādot uz nepilnībām Ģeotelpiskās informācijas likumā. Tas grauj un šķeļ
mērniecības un ģeodēzijas nozari.
LMB un LKĢA norāda uz nepieciešamību Ģeotelpiskās informācijas likuma 22. panta
otrā daļā noteikt valsts deleģējumu ģeodēziskiem darbiem. Šobrīd valstī ir situācija, ka
sertifikāciju veic vairākas sertifikācijas institūcijas, kuras ir saņēmušas akreditāciju nacionālā
akreditācijas institūcijā. Savstarpēji konkurējot, tās nodarbojas ar komercdarbību, nevis veic
uzraudzības pienākumus un nerisina konstatētās problēmas. Tāpēc labāks sertifikācijas modelis ir
deleģējuma līgums starp valsti un sertifikācijas institūciju (šobrīd pastāv Ministru kabineta
deleģējums normatīvā aktā).
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LMB un LKĢA piedāvā Ģeotelpiskās informācijas likuma 22. panta otrā daļas redakciju:
“Sertifikātu ģeodēzisko darbu veicējam izsniedz vai atsaka izsniegt, sertifikāta darbību aptur vai
atjauno, sertifikāta darbības termiņu pagarina vai atsaka to pagarināt un sertifikātu anulē
Ministru kabineta pilnvarota sertificēšanas institūcija.”
3. Tāpat profesionālās organizācijas norāda uz valstī radušos situāciju, kurā nav
institūcijas, kas pārrauga sertifikācijas institūciju darbību. Tas nozīmē, ka risinot strīdus situāciju
starp sertifikācijas institūcijām nav pārsūdzības iespējas. Tā kā ģeodēziskie darbi ir valsts deleģēta
funkcija jau šobrīd spēkā esošos normatīvu aktos, piedāvājam Ģeotelpiskās informācijas likuma
22. pantu papildināt ar daļu, kurā noteikta pārsūdzības kārtība, sekojošā redakcijā: “Šā panta
otrajā daļā minētos sertificēšanas institūcijas izdotos administratīvos aktus var apstrīdēt Latvijas
Ģeotelpiskā informācijas aģentūrā. Latvijas Ģeotelpiskā informācijas aģentūras lēmumu var
pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Lēmuma apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neaptur tā darbību un izpildi.”
4. Ģeotelpiskās informācijas likuma 23. pantu sinhronizēt ar likuma 22. pantu un
papildināt ar daļu par Ministru kabineta pienākumiem, izsakot šādā redakcijā:
“(1) Informāciju par sertificētajiem ģeodēzisko darbu veicējiem iekļauj Ģeodēzisko
darbu, zemes ierīcības un zemes kadastrālās uzmērīšanas sertificēto personu reģistrā.
Ģeodēzisko darbu, zemes ierīcības un zemes kadastrālās uzmērīšanas sertificēto personu
reģistru uztur Ministru kabineta pilnvarota sertificēšanas institūcija.
(2) Sertifikāta iedalījumu, izsniegšanas, reģistrēšanas sertifikāta darbības apturēšanas un
atjaunošanas, sertifikāta darbības termiņa pagarināšanas un anulēšanas kārtību,
sertificēto personu darbības uzraudzības kārtību, civiltiesiskās apdrošināšanas kārtību un
apdrošināšanas līguma minimālo apmēru nosaka Ministru kabinets.
(3) Sertifikāta izsniegšanas un reģistrēšanas, sertifikāta darbības apturēšanas un
atjaunošanas, sertifikāta darbības termiņa pagarināšanas un sertifikāta anulēšanas
kārtību, sertificēto personu darbības uzraudzības kārtību, civiltiesiskās atbildības
apdrošināšanas kārtību un apdrošināšanas līguma minimālo apmēru nosaka Ministru
kabinets.
5. Mērniecības un ģeodēzijas profesionālās organizācijas piedalās un ir informētas par
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras maksas pakalpojumu cenrāža apspriešanas
jautājumiem (2017. gada 25. jūlija protokollēmums Nr.37#1 (TA1264)). Norādām un aicinām
veikt grozījumus Ģeotelpiskā informācijas likuma 12. panta sestā daļā, nosakot, ka pastāvīgo
globālās pozicionēšanas bāzes staciju sistēmas “Latvijas Pozicionēšanas sistēma” izmantošana ir
bez maksas. Tādejādi tiks nodrošināts, ka valsts ģeodēziskā tīkla izmantošana (pastāvīgo globālās
pozicionēšanas bāzes staciju sistēma "Latvijas Pozicionēšanas sistēma" ir valsts ģeodēziskā tīkla
sastāvdaļa) ir publiska un brīva. Tas sevī ietver ekonomisku stimulu plašam litotāju lokam un
iespējas attīstīt citas tehnoloģijas.
LMB un LKĢA aicina AM aktīvi iesaistīties normatīvo aktu regulējuma sakārtošanā,
faktiski un juridiski realizējot valstī pastāvošo sertifikācijas kārtību. Atbildīgām ministrijām (TM
un Aizsardzības ministrija) un valstī atbildīgām iestādēm (Valsts zemes dienestam un Latvijas
Ģeotelpiskās informācijas aģentūrai) nepieciešams koordinēt savu darbību un normatīvu izstrādes
kārtību. Tas neradītu pretrunas ar noteiktām, bet neizpildītām Ģeotelpiskās informācijas likuma
izmaiņām – 2016. gada 10. decembra likuma grozījumi, 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”.
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Nozares profesionālās organizācijas vērš AM vērību, ka mērniecības un ģeodēzijas nozare
ir vienota un sertificējāmās jomas nav skatāmas šauri un sadrumstaloti. Tas attiecināms gan uz
personām, kas veic profesionālos darba pienākumus vairākās sertificējamās jomās, gan uz
normatīviem, kas vienlaikus ir saistoši zemes kadastrālā uzmērīšanā, topogrāfiskā uzmērīšanā,
ģeodēzisko tīklu izmantošanā vai būvniecībā. Šobrīd trūkst kopīga valstiska redzējuma, nav
izvirzīti mērķi un valstiski noteikti uzdevumi sertifikācijai, par ko vairākkārt norādījušas
profesionālās organizācijas.
Ar cieņu,
Latvijas Mērnieku biedrības
Valdes priekšsēdētāja
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