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2017. gada 4. septembrī
Nr. 17/10
Par noteikumu projektu "Zemes kadastrālās uzmērīšanas un zemes ierīcības darbu veicēju
sertifikācijas, sertifikāta darbības termiņa pagarināšanas un darbības uzraudzības cenrādis"
(VSS-795)
Latvijas Mērnieku biedrība (turpmāk – LMB) un Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu
asociācija (turpmāk – LKĢA) ir izvērtējis noteikumu projektu "Zemes kadastrālās uzmērīšanas un
zemes ierīcības darbu veicēju sertifikācijas, sertifikāta darbības termiņa pagarināšanas un darbības
uzraudzības cenrādis" (turpmāk – noteikumu projekts), un izsaka iebildumus un priekšlikumus
par Tieslietu ministrijas (turpmāk – TM) virzīto noteikumu projektu un noteikumu projekta
anotācijā ietverto informāciju.
Nozares profesionālās organizācijas atkārtoti vērš TM 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 vairākkārtīgi
norādījušas profesionālās organizācijas.
LMB un LKĢA norāda, ka noteikumu projekts neparedz sertificētās personas izvērtējumu
sertifikāta darbības periodā. Līdz ar to secināms, ka sertifivcēto personu preventīvā uzraudzība
TM skatījumā ir maznozīmīga un netiek atbalstīta turpmākā sertifikācijas procesā. TM atbalsta
esošo praksi neveikt būtiskas izmaiņas sertifivcēto personu preventīvā uzraudzībā.
1. LMB un LKĢA uztur iebildumus par noteikumu projekta cenrāža pirmo pozīciju,
kur izmaksas vienā sertificēšanas jomā ir noteiktas mazākas par LMB SC sniegtā pakalpojuma
esošo cenu. Tādejādi, TM nav ņēmusi vērā LMB SC iesniegto pakalpojumu pamatojumu un
izvērtējumu, esošo praksi, un cenu līmeni. Profesionālās organizācijas iebilst pret nevienlīdzību
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ešošā pakalpojuma jomā, tādejādi, nosakot nelabvēlīgu situāciju vismaz vienam no pakalpojumu
sniedzējiem.
2. Šobrīd vienlaikus ar noteikumu projektu tiek apspriesti arī 2010. gada 1. novembra
Ministru kabineta noteikumu Nr. 1011 "Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības
kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā" grozījumi, kur sertifikācijas
pārbaudījums paplašināts ar praktisku pārbaudes daļu. Šo noteikumu grozījumi paredz, ka
sertifikāta iegūšanas procedūra jauniem pretendentiem būs ilgāka un sertifikācijas institūcijām tiek
izvirzīti papildus pienākumi. LMB un LKĢA atkārtoti norāda, ka cenrāža izstrādes laikā
(2017. gada februāris) sertifikācijas institūcijām šīs izmaiņas nebija zināmas un iesniegto
pakalpojumu cenu aprēķinā nevarēja būt ietvertas. Tādejādi, LMB un LKĢA iebilst, ka TM
noteikumu projekta cenrādī nav ņēmusi vērā pašas izstrādāto citu noteikumu projekta reālu izpildi
ar vairāku ekspertu pieaicināšanu, garāku pārbaudījumu laiku, mērniecības instrumentu
izmantošanu u.c. Minēto iebildumu ignorēšana ir pretrunā ar labas pārvaldības principiem, un
sertifikācijas institūcijas apzināti nostāda situācijā, kur, stājoties spēkā jauniem normatīviem vai to
grozījumiem, tiks radīti zaudējumi.
3. LMB un LKĢA izsaka iebildumus par noteikuma projekta anotācijas VI. daļas 1.
punktu, TM izstrādāto cenrādi un tā atbilstību Ministru kabineta 2011. gada 3. maija noteikumiem
Nr. 333 "Kārtība, kādā plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ar šo
pakalpojumu sniegšanu saistītie izdevumi, kā arī maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas
metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība". Šo noteikumu izstrādes prasības un metodika
nosaka izdalīt tiešās un netiešās izmaksas, maksas pakalpojumu izcenojumu. LMB SC ir
iesniedzis pakalpojuma cenu aprēķinu, kas nav ņemts vērā izstrādājot noteikumu projektu.
Nav aprakstīts pamatojums kā TM noteikumu projekta anotācijā nosaka telpu nomu
izmaksu (2,50 euro), akreditācijas izmaksas (0,69, 0,75 un 7.50 euro) ekspertu pakalpojumu un
citas izmaksas. Profesionālās organizācijas norāda, ka ikgadējās izmaksas nacionālai akreditācijas
institūcijai sastāda vismaz 1400-1700 euro gadā un šo izmaksu pozīcijas segšana būtu attiecināma
uz vairāk kā 1000 sertificētām personām, kas natbilst reālai situācijai. Tādejādi visās pozīcijās TM
norāda brīvi pieņemtas un neatbilstošas izmaksu pozīcijas.
Vēstules pielikumā norādām uz sertifikācijas pakalpojumu līmeni citās jomās un
līdzīgās nozarēs. TM piedāvātais cenu līmenis ir zem vidējā, kas rada šaubas un prasa pamatojumu
izcenojumiem. Vienlaikus, tas nerisina nozarē identificētās problēmas un grauj mērniecības un
ģeodēzijas nozares prestižu.
4. Noteikumu oprojekta anotācijas I. daļas 2. punkta rindkopā “Maksa par sertificēšanu,
maksa par sertifikāta darbības termiņa pagarināšanu un maksa par sertificētās personas darbības
uzraudzību ir noteikta par vienu darbību” termins “darbība” lietots 3 reizes gan raksturojot
sertificētās personas darbību, gan sertifikācijas jomas. Izvērtēt terminu lietojumu, lai anotācijas
teksts sniegtu skaidru tiesību aktu skaidrojumu.
LMB un LKĢA norāda uz nepieciešamību veikt izmaiņas Ģeotelpiskās informācijas
likumā un noteikt valsts deleģējumu, kas ļautu darboties nozarē vienā sertifikācijas sistēmā pēc
vienota principa, 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
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darbības termiņa pagarināšanu aizstāj ar sertificēšanas institūcijas maksas pakalpojumu, kura
apmēru noteiks Ministru kabineta noteikumi”.
Pielikums.

Sertifikācijas pakalpojumu salīdzinājums mērnieku, dzelzceļa, elektriķu, siltuma,
gāzes un ūdens tehnoloģiju inženieru un būvspeciālistu starpā.

Ar cieņu,
Latvijas Mērnieku biedrības
Valdes priekšsēdētāja
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Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas
Valdes priekšsēdētājs
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