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Atzinums par informatīvo ziņojumu "Par zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentu
un datu labošanas termiņu" (VSS-915)
Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija (turpmāk – LKĢA) un Latvijas Mērnieku
biedrība (turpmāk – LMB) savas kompetences ietvaros ir izvērtējusi informatīvo ziņojumu
"Par zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentu un datu labošanas termiņu" (VSS-915)
(turpmā-informatīvais ziņojums) un izsaka iebildumus un priekšlikumus:
Pirmkārt:
LKĢA un LMB uzskata, ka būtu izdarāmi svītrojumi MK noteikumu Nr.1019 “Kadastrālās
uzmērīšanas noteikumi” 299. punkā “Par veikto zemes kadastrālās uzmērīšanas darbību atbilstību
normatīvo aktu prasībām zemes kadastrālās uzmērīšanas jomā pilnībā atbild mērnieks, tai skaitā par
darbiem, kurus līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai viņš izpildīja kā komersanta (kam izsniegta
licence) vai citas institūcijas nodarbinātais, ja mērnieks turpina savu profesionālo darbību,
pamatojoties uz izsniegto sertifikātu zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanai” , kā arī būtu
jāizvērtē 257.1 punkta piemērošanas kārtība.

Pamatojums:
1) Sertificēta persona šodien darbojas pēc citiem principiem, nekā savā laikā licencēts
komersants. Licencēšanas laikā pastāvēja darba ņēmēja un darba devēja tiesiskās attiecības,
darba devēja rīkojumi un to izpilde. Licencētais uzņēmums uzņēmās visas finansiālās un
juridiskās saistības, kā arī atbildēja par pasūtījumu un darbu izpildi. Apdrošināts bija
uzņēmums. Mērnieks bija tehniskais izpildītājs.
2) Jānodrošina vienlīdzības princips, kas šajā gadījumā ir pārkāpts. Augstāk minētā
norma nav vienlīdzīga pret tiem mērniekiem, kuri turpina savas profesionālās gaitas, proti,
mērnieks, kurš nav ieguvis sertifikātu ne ar ko neatbild, bet tam, kurš ir ieguvis sertifikātu,
tiek noteikta 10 gadu atbildība pat ar atpakaļvērstu spēku.
4) punkts 299. stājās spēkā ar MK noteikumu Nr.1019 stāšanos spēkā, proti, 2012. gada 27.
janvārī. Savukārt punkts 257.1 tika pieņemts 04.02.2014.Piemērojot šos punktus darbiem, ko ir
izpildījis uzņēmums, kurā strādājis darbinieks, kas vēlēk ir sertificējies, vai ko ir izpildījis jau
sertificētais mērnieks, nenojaušot par šādu normu ieviešanu, tiek piemērots tiesībnormu
atpakaļvēsrsts spēks un pārkāpts tiesiskās paļāvības princips.
Otrkārt:
Informatīvā ziņojuma pēdējā rindkopā ir minēta atsauce uz Rīgas apgabaltiesas Civillietu

tiesu kolēģijas 2014.gada 2.aprīļa spriedumu lietā Nr.C27128913. Un uz šī nolēmuma pamata,
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ziņojumā tiek secināts, ka “noteikumos Nr.1019 noteiktais 10 gadu termiņš ir atbilstošs,
praksē tiek piemērots un nav nepieciešams to grozīt”
LKĢA 07.09.2015. no oficiālā epasta lkga@lkga.lv nosūtīja uz Rīgas apgabaltiesas
Civillietu kolēģijas oficiālo epastu riga.apgabals.cl@tiesas.lv lūgumu atsūtīt augstāk minēto
nolēmumu normatīvo aktu noteiktajā kārtībā un apjomā.
16.09.2015., ir saņemta atbilde, kurā norādīts, ka Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu
kolēģijas 02.04.2014. spriedums civillietā Nr.27128913 (CA-0887-14/17) nav stājies likumīgā
spēkā sakarā ar 16.05.2014. Rīgas apgabaltiesā iesniegto kasācijas sūdzību (skatīt Pielikumā)
LKĢA un LMB prasa svītrot informatīvā ziņojuma pēdējo rinkopu. LKĢA un
LMB uzskata, ka ar atsauci uz tiesas nolēmumu, kas nav stājies likumīgā spēkā, tiek
maldināts Ministru kabinets, kā arī visa sabiedrība kopumā.
Izvērtējot iepriekš minētos faktus, LKĢA un LMB uzskata, Ministru kabinets
2014.gada 4.februārī, pieņemot Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru
kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1019 „Zemes kadastrālās uzmērīšanas
noteikumi”” sēdes protokola Nr.7 36.§ 2.punktā dotais uzdevumu nav izpildīts un
noteikumu projekts jāprecizē.

PIELIKUMĀ:
1. Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētājas L.
Blūmiņas

atbilde 3-17/72 uz LKĢA pieprasījumu.

Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas valdes pr. Juris Vītols
Latvijas Mērnieku biedrības valdes pr. Baiba Ziemele
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