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Ekspertu atzinums
par piecgadīgās profesionālās bakalaura studiju programmas „Zemes ierīcība”
reformēšanu uz četrgadīgo profesionālo bakalaura studiju programmu „Zemes ierīcība
un mērniecība”
LLU Lauku inženieru fakultātes Zemes ierīcības un ģeodēzijas katedra pašlaik īsteno
līdz 2019.gada 25.jūnijam akreditētu profesionālās augstākas izglītības bakalaura studiju
programmu „Zemes ierīcība”. Studiju ilgums šajā programmā ir 5 gadi.
Zemes ierīcības un ģeodēzijas katedras ierosinājums par bakalaura studiju
programmas reformēšanu intensificēšanas virzienā no pieciem gadiem uz četriem gadiem ir
atbalstāms, ņemot vērā, ka:
• ir notikusi pāreja manuālajām uz digitālajām zemes ierīcības un mērniecības darbu
izpildes tehnoloģijām un lietotajiem instrumentiem;
• padomju laikā piecos gados iegūtā zemes ierīcības inženiera kvalifikācija pašlaik tiek
pielīdzināta maģistra grādam;
• radniecīgajās RTU un LU, kā arī Igaunijas un Lietuvas bakalaura studiju programmās
studiju ilgums šajā programmā ir 3 - 4 gadi;
• bakalaura grādu ieguvušajām personām ir iespēja turpināt izglītību LLU attiecīgajā
maģistra studiju programmā.
Šāda reformēšana atbildīs straujajām pārmaiņām praksē un darba tirgū, kā arī līdzīga
profila ārzemju augstskolu praksei.
Atbalstāms ierosinājums arī par:
• studiju programmas nosaukuma „Zemes ierīcība” maiņu uz „Zemes ierīcība un
mērniecība”, tādējādi uzsverot mērniecības lielo nozīmi nekustamo īpašumu formēšanā;
• nepilna laika studiju izveidošanu minētajā studiju programmā (studiju ilgums 5 gadi).
Apliecinām, ka darba tirgū minētās studiju programmas absolventi ir pieprasīti, jo
pieprasījums pēc mērniecības, nekustamā īpašuma kadastra, nekustamā īpašuma vērtēšanas un
citiem zemes ierīcības un mērniecības darbiem ir pieaudzis.
Apgūstot profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu „Zemes
ierīcība un mērniecība”, studenti iegūs vispusīgas teorētiskās un profesionālās, kā arī praksē
nepieciešamās darba iemaņas, kas dos viņiem iespējas izvēlēties savām interesēm atbilstošu
darbu mērniecībā, teritorijas plānošanā un zemes ierīcības projektēšanā, nekustamā īpašuma
kadastrā un vērtēšanā, zemes pārvaldē valsts un pašvaldības institūcijās, kā arī nodarboties ar
privāto praksi.
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Studiju programmas „Zemes ierīcība un mērniecība” absolventi iegūs zemes ierīcības
inženiera kvalifikāciju, un būs apguvuši zināšanas un prasmes atbilstoši bakalaura standartam,
līdz ar to, saskaņā ar normatīviem aktiem, būs tiesīgs iegūt sertifikātu ģeodēzisko, zemes
kadastrālās uzmērīšanas un zemes ierīcības darbu veikšanai.
Kā nozares eksperti lūdzam atbalstīt pēc licences saņemšanas plānoto pakāpenisko
profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Zemes ierīcība” (5.g. pilna
laika) nomaiņu uz profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu „Zemes
ierīcība un mērniecība”(4.g. pilna laika, 5.g. nepilna laika).
Ar cieņu,
LMB valdes priekšsēdētāja Baiba Ziemele
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