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Par noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 1. novembra noteikumos
Nr. 1011 "Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes
ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā"" (VSS-646)
Latvijas Mērnieku biedrība (turpmāk – LMB) ir izskatījis Tieslietu ministrijas
04.01.2019. vēstulei Nr. 1-9.3/13 pievienoto Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi
Ministru kabineta 2010. gada 1. novembra noteikumos Nr. 1011 "Personu sertificēšanas un
sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā
uzmērīšanā"" (turpmāk – Noteikumu projekts), un izsaka iebildumus un priekšlikumus par
Tieslietu ministrijas (turpmāk – TM) virzīto noteikumu projektu un noteikumu projekta
anotācijā ietverto informāciju.
1.
LMB iebilst pret Noteikumu projekta 4. punkta redakciju un tajā lietoto terminu
“strādājot”, jo normatīva punkts rada interpretāciju par kādas uzņēmējdarbības formas
piemērošanu. Lai saglabātu Noteikumu projektā iekļautā punkta jēgu, LMB un LKĢA rosina to
izteikt redakcijā “Pieredzi iegūst, pildot mērnieka palīga pienākumus pie attiecīgajā jomā
sertificētās personas pēc atbilstoša izglītības līmeņa iegūšanas. Pēc pieredzes iegūšanas termiņa
beigām, sertificētajai personai ir pienākums izsniegt raksturojumu par attiecīgo mērnieka palīgu
un sniegt rekomendāciju sertificēšanas institūcijai.”
2.
LMB iebilst pret Noteikumu projekta 5. punkta redakciju un Noteikumu projekta
izziņas 6. punktu. Izziņā šī punkta gala redakcijā nav norādīts praktiskās pārbaudes norises
ilgums. Savukārt Noteikumu projektā norādīts, ka to kārto 60 minūtes. Profesionālās
organizācijas iebilst par ierobežota un neatbilstoša laika noteikšanu praktiskā eksāmena norisei,
kas veidos sasteigtu un formālu pārbaudi šobrīd esošo trīs sertifikācijas institūciju konkurences
apstākļos. Sniedzot priekšlikumus TM par praktisko eksāmenu, norādīts, ka pārbaudījuma
norises ilgums, iespējams, ir divas stundas. LMB un LKĢA rosina Noteikuma projekta 5.
punkta pēdējo teikumu iztekt redakcijā “Praktisko pārbaudījumu kārto vismaz 120 minūtes."
3.
LMB norāda uz neatbilstību Noteikumu projekta 3. un 6. punktos, kur minēts
saskaņojums ar augstākām izglītības iestādēm, kurās ir akreditēta mācību programma zemes
ierīcības specialitātē. Šobrīd šāda studiju programma netiek realizēta, pamatoti to aizstāt ar
citas studiju programmas specializāciju zemes pārvaldībā. LMB un LKĢA rosina, ka praktiskā
pārbaudījuma uzdevumu un risinājumu saskaņošanā jābūt iekļautām mērnieku profesionālām
organizācijām.
Vienlaikus LMB norāda uz sarežģīto un mainīgo izglītības programmu nosaukumu iekļaušanu
normatīvu regulējumā un aicina nākotnē kritērijus noteikt studiju priekšmetu un apgūto
prasmju īpatsvaram.
4.
LMB iebilst par Noteikumu projekta 18. punkta redakciju, aprakstot sertificēto
personu uzraudzību. Šī punkta redakcija “Pārbaudot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus
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apvidū veic robežzīmju esamības pārbaudi un robežzīmju kontrolmērījumus" nosaka pārbaudi
tikai vienam darba veidam. Profesionālās organizācijas rosina Noteikuma projekta 18. punkta
pēdējo teikumu izteikt šādā redakcijā: “Pārbaudi apvidū veic ar neatkarīgiem mērījumiem pret
skaidri noteiktiem situācijas elementiem un apvidus objektiem, t.sk. pret robežzīmēm.”.
Papildus LMB rosina Noteikuma projektā paredzēt, ka sertifikācijas institūcijas reāli un tiesiski
pamatoti var veikt uzraudzības darbības apvidū. Noteikumu prokjekta 18. punktu papildināt ar
redakciju: “Personām, kas veic mērnieku uzraudzību, ir tiesības atrasties zemes vienībā vai
zemes vienības daļā un zemes vienībā vai zemes vienības daļā, kas robežojas ar to.”.
5.
LMB iebilst Noteikumu projekta 19. punkta redakcijai par uzraudzībā noteikto
papildus informācijas vērtēšanu. Plānotā Noteikumu projekta 48.4. punkta redakcija paredz
ņemt vērā tikai VZD konstatēto kļūdu skaitu. Tā kā sertifikācijas noteikumi skata plašāku darbu
kopumu kā zemes kadastrālā uzmērīšana, tas ierobežo citu institūciju sniegtās informācijas
izmantošanu uzraudzībā. Priekšlikums svītrot vārdus “Valsts zemes dienesta” un izteikt šādā
redakcijā: “48.4. nodrošinot papildu pārbaudes gadījumos, kad sertificētās personas darbībā
tiek konstatēti riski (saņemto sūdzību skaits un citu iestāžu informācija) vai liels veikto darbu
apjoms.”.
6.
LMB iebilst Noteikumu projekta 24. punkta redakcijai par visu kadastra apzīmējumu
uzrādīšanu zemes vienībām, kur veikti ģeodēziskie darbi. Šobrīd ģeodēziskie darbi ir arī
izpildmērījumi un izpildmērījumu plānu sagatavošana. Inženiertīklu izbūves gadījumos var būt
iesaistīts nesamērīgi liels nekustamo īpašumu skaits, kaut arī objekta nosaukumam vai
piederībai ar tiem nav saistība. Papildus, augstas detalizācijas topogrāfiskā informācijas
reglamentējošais normatīvs Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa noteikumu Nr. 281
„Augstas detalizācijas topogrāfiskā informācija un tās centrālās datubāzes noteikumi” nosaka,
ka izpildmērījumiem nekustamā īpašuma kadastra informācijas izmantošanu nosaka pasūtītājs,
bet tā nav obligāta. LMB rosina Noteikuma projekta 24. punktu izteikt redakcijā: “55.3.4.
zemes vienības, kurā veikti ģeodēziskie darbi, kadastra apzīmējumu (izpildmērījumiem norāda
vienu kadastra apzīmējumu)."
7.
Noteikumu projekta izziņas 15. punktā nav norādes par to, ka iebildums ir vai nav
ņemts vērā. Nav iekļauta informācija par saskaņošanā panākto alternatīvo risinājumu un punkta
galīgā redakcija.
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