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Latvijas Mērnieku biedrība (LMB) un Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija
(LKĢA) ir mērniecības un ģeodēzijas nozares profesionālās organizācijas, kas rūpējas par
profesionālu un sakārtotu darba vidi. Sekojot izmaiņām likumdošanā un konstatētajām problēmām
praksē, profesionālās organizācijas saskata un norāda uz nepieciešamību veikt izmaiņas augstas
detalizācijas topogrāfiskās informācijas (ADTI) normatīvu regulējumā.
Norādām uz izmaiņām un nepieciešamo diskusiju normatīvu izstrādes darba grupā par:
1. Skaidri noteiktu atbildību par inženiertīklu informācijas apriti starp inženiertīklu
uzturētājiem, ADTI vietējo pašvaldību datu uzturētājiem un ģeodēzisko darbu
veicējiem;
2. Noteikt statusu ģeodēzisko darbu fotofiksācijai;
3. Vērtēt un detalizētāk noteikt ADTI saskaņošanas (elektronisko) procesu;
4. Precizēt citus jautājumus par ADTI datu uzturētājiem;
5. Apspriest jaunu topogrāfisko apzīmējumu nepieciešamību un papildināt ADTI
normatīvos izstrādāto specifikāciju;
6. Vērtēt papildinājumus un izmaiņas topogrāfiskā plāna un izpildmērījumu plāna
sagatavošanā.
7. Skaidri noteikt būvju situācijas plāna statusu, saturu un apriti ADTI izpratnē un
normatīvo aktu regulējumā.
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Profesionālās organizācijas (LMB un LKĢA) atgādina, ka 2015. gada 25. februārī ir
parakstījušas sadarbības memorandu ar Ministru kabinetu, lai veicinātu ātrāku tiesību aktu
projektu izstrādi un saskaņošanas procesu un būtu par nozīmīgu, uzticamu un vērtīgu sadarbības
partneri valdībai. LMB un LKĢA biedrus tieši ietekmē topogrāfiskās informācijas lietojums,
status un aprite nākotnē. LMB un LKĢA lūdz informēt par nozarei būtisku jautājumu izskatīšanu,
piemēram 2017. gada 8. septembra Ministru kabineta rīkojuma Nr. 488 "Par informācijas
sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā" 10.
punkta realizācijas gaitu un nodrošināt profesionālo organizāciju dalību visās darba grupās, kas
skata ar ģeotelpisko informāciju saistītus jautājumus.
Ar cieņu,
Latvijas Mērnieku biedrības
Valdes priekšsēdētāja
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