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Par profesiju reglamentāciju

Nr. 19/05

Latvijas Mērnieku biedrība (turpmāk – LMB) ir iepazinusies ar Izglītības un zinātnes
ministrijas 04.10.2018. vēstuli Nr. 4-10e/2018/3321, un sniedz informāciju par ģeodēzijas un mērniecības
nozares veiktajiem pasākumiem reglamentēto profesiju pilnveidē.
Nr.
p.k.
1.4.

1.5.

Uzdevums, tā apraksts
1. Reglamentēto profesiju jomas pārvaldība
Datu apzināšana uz pierādījumiem balstītas politikas
plānošanai.
Ģeodēzijas un mērniecības jomā tiek nodrošināta
aktuāla un ticama statistiskā informācija par
reglamentēto profesionālo darbību, sertificēto personu
un izdoto sertifikātu skaitu un gada periodā izpildīto
darbu skaitu. Citi profesionālās darbības rādītāji ko var
izmantot uz pierādījumiem balstītas politikas
plānošanā var tikt uzkrāti sertifikācijas institūcijā.
Ģeodēzijas un mērniecības jomas likumvide nosaka
katru gadu iesniegt izpildīto darbu un darbu izpildē
iesaistīto personu sarakstu. No 2020. gada februāra
plānots, ka darbu sarakstu iesniegšana būs tikai
elektroniska.
Reglamentēto profesiju likuma tvēruma izvērtējums.
2015. gadā Valsts zemes dienesta izveidota nozares
darba grupa analizēja sertifikācijas sistēmas pilnveidi.
Izskatīts saistīts jautājums ar reglamentēto profesiju
aprakstu un iespējamu papplašināšanu būvju
kadastrālās uzmērīšanas darbos. Ziņojums iesniegts
Tieslietu ministrijā.
2016. gadā Rīgā norisinājās Eiropas Mērnieku
padomes (CLGE) ģenerālā asambleja un seminārs
„Publiskā un privātā sektora sadarbība nekustamā
īpašuma pārvaldībā”. Diskusiju rezultātā tika pieņemta
“Rīgas deklarācija“ (skatīt http://lmb.lv/eiropasmernieku-padome-paraksta-rigas-deklaraciju/),
kurā
uzsvērta, ka sakārtotas tiesiskās un ekonomiskās vides
nodrošināšanai nepieciešama mērniecības jomas
regulācija. Mērniekiem ir un būs ļoti svarīga nozīme
precīzu ģeotelpisko datu nodrošināšanai. LMB arī
turpmākos gados sadarbojas un saskaņo viedokļus ar
eiropas mērniekiem (CLGE) un Starptautisko
Mērnieku Savienību (Fèdèration Internationale des
Gèometres – FIG).
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Atbildīgā institūcija, uzdevuma
veikšanas termiņš
Likumvidē jau noteikta prasība.

LMB rosināts vai ar tās
līdzdalību
izstrādāts
novērtējums
un
sniegti
priekšlikumi 2015. – 2019. gada
periodā.
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2017. gadā Valsts kontrole veica izvērtējumu par
zemes kadastrālās uzmērīšanu, tais skaitā par darbu
izpildītājiem. Viena no atziņām ir stiprināt darba
izpildītāju – mērnieku atbildību un kā vienai no
reglamentētai profesijai noteikt tālākizglītību un
kvalifikācijas paaugstināšanu kā obligātu prasību.
2018. gadā profesionālās organizācijas Tieslietu
ministrijai iesniegusi vadlīnijas par ģeodēzijas un
mērniecības nozari, kas trijos attīstības scenārijos
norāda uz nepilnīgi definētu ģeodēzijas un mērniecības
reglamentēto profesiju aprakstu.
2019. gadā uzsākts darbs pie ģeodēzijas un
mērniecības nozares visaptveroša izvērtējuma un
koncepcijas informatīvā ziņojuma sagatavošanas
(iesaistītas
profesionālās
organizācijas,
valsts
institūcijas, universitātes, privātuzņēmēji).
Visos iepriekšējo gadu izstrādātajos dokumentos
ietvertas norādes un pamatojums saglabāt reglamentētu
profesiju un to stiprināt.
2. Profesionālās darbības aprakstu reglamentētajās profesijās aktualizācija un precizēšana
2.1.

Profesionālās
darbības
apjoma
un rakstura,
sertifikācijas, resertifikācijas un reģistrācijas prasību
precizēšana normatīvajos aktos.
2015. gadā izstrādāti ģeodēzijas un mērniecības jomas
sertifikācijas, resertifikācijas un reģistrācijas detalizēti
priekšlikumi (13. punkti).
2017.-2018. gadā Valsts kontroles revīzijas ziņojums
apstiprina jau izstrādāto priekšlikumu nepieciešamību
un uzrāda vēl citu prasību ietveršanu nozares
likumvidē.
2018.-2019. gadā notiek diskusija par normatīvu
projektiem.

2018. gadā izstrādāti un 2019.
gadā
apspriesti
Tieslietu
ministrijas
sagatavotie
normatīvo aktu projekti.
Aizsardzības
ministrija
gatavojas normatīvu pilnveidei
un nākamā perioda Ģeotelpiskās
informācijas
koncepcijas
izstrādei .

2.2.

Profesijas specialitāšu un apakšspecialitāšu izdalīšanas
aktualizācija,
Ģeodēzijas un mērniecības jomā turinās darbs pie
mērnieka profesijas standarta pilnveidošanas, tai skaitā
reglamentēto profesiju aprakstu aktualizācijas. Tiek
pilnveidoti ģeodēzijas inženiera, kartogrāfijas inženiera
un zemes ierīcības inženiera profesiju standarti saskaņā
ar profesiju standartu izstrādes noteikto kārtību.
Lai nodrošinātu savstarpēju atbilstību starp profesiju
klasifikatoru, profesiju standartiem, normatīvajiem
aktiem, tiek iesaistīts plašs nozares pārstāvju skaits.
Vienotas izpratnes panākšana ir laikietilpīga.
Papildus 2018. gadā pieņemtais Mērnieka tehniķa
profesijas standarts un izstrādātais Ģeoinformācijas
inženiera profesijas standarts šobrīd rada nozares
sadrumstalotību.
Sertifikācijas
reglamentētajās
profesijās
un
profesionālās kvalifikācijas atzīšanas pakalpojumu
sniegšanas kvalitātes paaugstināšana.
Ģeodēzijas un mērniecības joma ir vienīgā, kur ir trīs

LMB sadarbībā ar Izglītības un
zinātnes ministriju, atbilstoši
kārtībai par profesiju standartu
izstrādi
un
profesiju
klasifikatora uzturēšanu.

2.3.
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Tieslietu
ministrija,
Aizsardzības ministrija, Latvijas
Mērnieku
biedrības
Sertifikācijas centrs.
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sertifikācijas institūcijas. Tas rada sadrumstalotu un
nesaskaņotu pieeju nozares jautājumu virzībai, t.sk.
sertifikācijas
sistēmas
pilnveidei.
Nozares
profesionālās organizācijas ir vienisprātis, ka visām
sertificētām personām jābūt profesionālās organizācijas
biedriem un jābūt vienai sertifikācijas institūcijai, kurā
darbojas profesionālās organizācijas paspārnē.
Ģeodēzijas un mērniecības jomā plaši izmanto drošu
elektronisko parakstu un dokumentu elektronisku
apriti. Dokumentu aprite un iesniegšana sertifikācijai,
resertifikācijai vai uzraudzībai notiek elektroniski
(izglītības un personu apliecinošus dokumentu
orģinālus tiek prasīts uzrādīt).
Informāciju par reglamentētās profesijas sertifikācijas
kārtību nodrošina sertifikācijas institūcija. Līdz brīdim,
kamēr saglabājas vairāku, tai skaitā komerciāla
rakstura sertifikācijas institūciju darbība, informācijas
pieejamību un apriti tajās LMB nevar regulēt.
Papildus LMB precizē informatīvā ziņojuma “Reglamentēto profesiju nosacījumi un turpmākā
rīcība reglamentēto profesiju jomas pilnveidošanai Latvijā“ 1. pielikuma informāciju par mērnieku
kopskaitu un sertifikātu skaitu katrā sertificējamā jomā.
Mērnieki (kopā)
06.02.2019.
862 – izdoto Avots: Latvijas Mērnieku biedrības
sertifikātu
Sertifikācijas centra, SIA „Mācību
skaits, vienai un konsultāciju centrs ABC” un
personai var
SIA “Sertifikācijas centrs” mājas
būt vairāki
lapas
sertifikāti
http://sc.lmb.lv/sertificetaspersonas/
http://sertificesana.lv/sertificesanas
-birojs/sertificeto-personusaraksti/kadastralauzmerisana.html
http://www.persc.lv/lv/pages/sertifi
ceto-personu-saraksti
Tai skaitā:
Zemes ierīkotāji
Zemes kadastrālie
uzmērītāji
Ģeodēzisko darbu
veicēji

186
sertifikāti
285
sertifikāti
391
sertifikāti

Ar cieņu,
Latvijas Mērnieku biedrības DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU
priekšsēdētāja
ELEKTRONISKO PARAKSTU
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/ Una Krutova /

