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Par mērnieku apmācību
Ar Valsts kontroles 2018. gada 2. februāra lēmumu Nr. 2.4.1.-7/2017 ir apstiprināts
Valsts kontroles revīzijas ziņojums "Vai valstī tiek īstenota efektīva uzraudzība pār zemes
kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumu sniegšanu?"
Viens no Valsts kontroles revīzijas ziņojuma ieteikumu ieviešanas rezultātiem ir
2019. gada 4. jūnijā pieņemtie grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.1011 “Personu
sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes
kadastrālajā uzmērīšanā”. Minētie grozījumi nosaka mērniekiem tālākizglītības un
kvalifikācijas celšanas prasības - sertifikāta darbības termiņu pagarina, ja persona ir
apmeklējusi kvalifikācijas celšanas kursus 40 akadēmisko stundu apjomā piecu gadu periodā.
Viens no Latvijas Mērnieku biedrības mērķiem ir veicināt mērniecības nozares
profesionālo un tehnisko attīstību.
Mērniecības dati un to kvalitāte skar būtiskas sabiedrības intereses. Zemes kadastrālās
uzmērīšanas datu kvalitātei ir būtiska nozīme, lai tiktu nodrošināta īpašuma tiesību
aizsardzība, kā arī, lai paaugstinātu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā
(turpmāk- NĪVKIS) reģistrēto datu kvalitāti.
Ņemot vērā, ka saskaņā ar Valsts zemes dienesta (turpmāk-VZD) nolikuma
3.22. punktu kadastrālās uzmērīšanas un zemes ierīcības metodiskā vadība ir viens no VZD
uzdevumiem, tad Latvijas Mērnieku biedrība uzaicina novadīt kursus mērniekiem par
sekojošām tēmām:
1. Normatīvo aktu piemērošana zemes kadastrālās uzmērīšanas neatbilstību
gadījumos un to risinājumi;
2. Zemes kadastrālās uzmērīšanas datu reģistrācija NĪVKIS un biežāk konstatētie
iemesli reģistrācijas atteikumiem;
3. Būvju pirmsreģistrācija NĪVKIS un datu apmaiņa ar Būvju informācijas sistēmu;
4. Adresācijas sistēma un tās darbība;
5. Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēma un tās datu izmantošana zemes ierīcībā
un mērniecībā;
6. Vienota prakse zemes lietošanas veidu noteikšanā;
7. Kadastrālās vērtēšanas pamati.
Kursu norises vieta plānota Rīgā katras nedēļas piektdienā laikā no plkst.10.00 līdz
plkst.14.00. Lai sagatavotu kursa programmas detālāku aprakstu un vienotos par tā norises
laiku, sazināsimies individuāli ar Jūsu nozīmētiem speciālistiem. Lūdzu informāciju par
nozīmētiem speciālistiem sūtīt uz e pastu: lmb@lmb.lv.
Pateicamies par sadarbību!
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