Reģ.Nr. 40008004744
A/S „Swedbank”, konts: LV29HABA00140J056533
Ķīpsalas iela 6B-105, Rīga, LV-1048
Tālr. 27859181, lmb@lmb.lv

Reģ.Nr. 40008038810
A/S „Swedbank”, konts: LV78HABA0551031721687
Bruņinieku iela 73F- 10, Rīga, LV-1009
Tālr. 28659881, lkga@lkga.lv

Datu valsts inspekcijai
info@dvi.gov.lv
Tieslietu ministrijai
tm.kanceleja@tm.gov.lv
informācijai:
SIA “Lattelecom”
lattelecom@lattelecom.lv
no
Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas
lkga@lkga.lv
Latvijas Mērnieku biedrības
lmb@lmb.lv

Rīgā
30.08.2018.
Nr.01-08/2018
Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija (turpmāk-LKĢA) un Latvijas Mērnieku
biedrība (turpmāk-LMB) ir mērniecības un ģeodēzijas jomas sabiedriskās organizācijas.
LKĢA un LMB aktīvi iesaistās nozares politikas veidošanas procesā.
Ģeodēzijā sertificēto personu (turpmāk-mērnieku) darbu reglamentē MK noteikumi
Nr.281” Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes
noteikumi” (turpmāk-MK noteikumi Nr.281).
Atbilstoši MK noteikumu Nr.281 72.punktam, mērnieka izgatavoto topogrāfisko
plānu komunikāciju turētāji drīkst saskaņot elektroniski. SIA “LATTELECOM” šī gada
sākumā ir pārgājis uz elektronisko topogrāfiju saskaņošanu. LKĢA un LMB novērtē
ieguldījumu un uzņēmuma centienus modernizēt saskaņošanas kārtību, bet neizprot SIA
“LATTELECOM” atsevišķas prasības.
SIA “LATTELECOM” savā saskaņošanas elektroniskajā veidlapā pieprasa norādīt
mērnieka pasūtītāja personas datus, šajā gadījumā pasūtītāja personas kodu vai reģistrācijas
numuru, uzņēmuma kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru, pamatojot šo prasību
ar MK noteikumu Nr.281 59.3 punktu, kurā norādīts, ka topogrāfijas rakstlaukumā mērnieks
norāda pasūtītāja vārdu un uzvārdu vai nosaukumu. LKĢA un LMB vērš uzmanību uz to, ka
attiecīgais normatīva punkts nenosaka norādīt personas kodu/reģistrācijas Nr., uzņēmuma
kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru.
LKĢA un LMB izpratnē, mērnieka pasūtītājs nav SIA “LATTELECOM” pasūtītājs
un pamatojoties uz datu aizsardzības regulām un atbilstoši Komerclikuma 19.pantam par
komercnoslēpumu, nav pieļaujama SIA “LATELECOM” prasība topogrāfijas saskaņošanas
procesā norādīt mērnieka pasūtītāja personas kodu/reģistrācijas Nr., uzņēmuma
kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un tālruņa Nr., ja tas nav noteikts ārējos normatīvos aktos,
šajā gadījumā MK noteikumu Nr.281 59.3 punktā.
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Vai mērnieks topogrāfijas saskaņošanas procesā drīkst norādīt trešajām
personām sava pasūtītāja personas datus-personas kodu, ja tas nav noteikts ārējos
normatīvos aktos?
Vai inženierkomunikāciju turētājs (LATTELECOM vai cits) topogrāfiskā plāna
saskaņošanas procesā drīkst pieprasīt tādus datus par topogrāfiskā plāna pasūtītāju
kā personas kods, vai uzņēmuma kontaktpersona, kontakttālrunis, ja tas nav noteikts
ārējos normatīvos aktos?
Latvijas Mērnieku biedrības valdes priekšsēdētāja Una Krutova
Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Rutkovskis
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU
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