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Par mērniecības nozares uzņēmumu un sertificēto personu atklāto vēstuli
No 2015.gada 16.jūnija Latvijas Mērnieku biedrība (turpmāk – LMB) piedalījās Valsts
zemes dienesta (turpmāk – VZD) organizētajā darba grupā par Sertifikācijas sistēmas
pilnveidošanu. 2015.gada 07.decembrī VZD ar vēstuli Nr.2-02/89 nosūtīja Tieslietu
ministrijai gala ziņojumu “Priekšlikumi tiesiskā regulējuma pilnveidošanai personu
sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtībā ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes
kadastrālajā uzmērīšanā”. Ziņojumam pielikumā pievienota 2015.gada 02.novembra
mērniecības nozares uzņēmumu un sertificēto personu atklāta vēstule (turpmāk – Atklātā
vēstule) par VZD iniciatīvu nākotnē veidot vienotu mērnieku sertificēšanas centru, kas
adresēta Tieslietu ministrijai un Aizsardzības ministrijai. Ņemot vērā, ka Atklātā vēstule satur
nepatiesu vai neprecīzu informāciju, tad LMB, kā vecākā (dibināta 1920.gadā un atjaunota
1988.gadā) un lielākā mērnieku sabiedriskā organizācija (apvieno ap 100 fizisko personu un
piecas juridiskās personas), sniedz savu viedokli par situāciju nozarē un precizē vēstulē
minēto.
Norādām, ka no Atklātās vēstules parakstītājiem, tikai viens ir LMB biedrs, bet pārējie
to nepārstāv. Neskatoties uz to, ka LMB izsaka biedru vairākuma viedokli, ir iespējams, ka
kāda viedoklis ir atšķirīgs.
Atklātajā vēstulē maldīgi minēts, ka LMB nav diskutējusi ar biedriem par
Sertifikācijas jautājumiem. LMB ir sabiedriska organizācija, kura apvieno personas, kas savā
profesionālajā darbībā ir saistītas ar mērniecības darbiem un darbojas pēc apstiprinātajiem
statūtiem. LMB biedru sapulce ievēl LMB valdes locekļus un priekšsēdētāju, kas ikdienā
pārstāv biedru intereses un viedokli. LMB valde regulāri informē biedrus par jaunumiem
nozarē un ikgadējās biedru sapulcēs sniedz detālizētāku pārskatu. Sertifikācijas sistēmas
jautājumi LMB valdes sēdēs tiek apspriesti regulāri un biedriem nodota informācija par LMB
valdes nostāju. LMB valdes sēdes ir atklātas un jebkurš biedrs ir tiesīgs izteikt viedokli un
diskutēt. LMB nav mainījis pozīciju, ka sertifikācijas institūcijai ir jābūt vienai, kuras darbību
organizē un pārrauga mērnieku sabiedriskās organizācijas. LMB uzskata, ka sabiedrisko
organizāciju iesaiste nodrošinātu mērnieku intereses, lai novērstu bažas par
iespējumuatsevišku personu diskriminācijuvai lēmumumu pieņemšanu kādu personu
interesēs.
LMB vēlas argumentēt un komentēt par Atklātajā vēstulē izteiktajiem riskiem, ja
sertifikāciju veiktu tikai viena institūcija, sniedzot šādus apsvērumus:
1. Interešu konfliktu var novērst ar darbību pārskatāmību, pieņemto lēmumu pamatojumu
un institūcijas caurspīdīgumu. To realizē, ja sertifikācijas institūcijā (turpmāk – SI)
iesaistot sabiedriskās organizācijas, kuras attiecīgi uzrauga to biedri. Uzskatam, ka
interešu konflikts veidošanas bīstamība pieaug tieši tajos gadījumos, ja sertifikācijas
procesā darbojas uzņēmums, pamatojoties uz biznesa principiem.
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2. Objektīvu un caurspīdīgu SI organizāciju nodrošina tās padome (pārraugošā
struktūra), kurā ir iesaistītas sabiedriskās organizācijas un valsts institūcijas, kas var
pieprasīt atskaitīties par tās darbību. Papildus no valsts puses SI uzraudzīs kāda no
ministrijām vai valsts institūcijām. Ja lēmumi skar kāda veida soda mērus, to
piemērošanu un apmērus nosaka Ministru Kabineta noteikumos.
3. VZD organizētajā darba grupā diskutēts, ka sakārtojot sertifikācijas sistēmu, SI
nākotnē pieaugs darba apjoms. Nākotnē cenu noteiks SI izvirzītie darba uzdevumi un
Ministru Kabineta apstiprināts cenrādis. LMB kā nevalstiskā organizācija sekos cenām
un SI pamatotiem izdevumiem.
4. Pietuvinātu personu lobēšana un negodīga konkurence ir nopietns pārmetums LMB,
kam nav pamatojuma. LMB uzskata, ka sertifikācijas sistēmas un konkurences
kropļošana notiek tieši tagad, kad darbojās divas SI ar duālu normatīvu interpretāciju.
Ja būs viena SI, tad būs iespējams nodrošināt vienotas procedūras visām sertificētajām
personām. Ar iesaistīto pušu pārstāvjiem SI padomē tiek nodrošinātas visu intereses.
SI lēmumus iespējams pārsūdzēt gan SI padomē, gan valsts institūcijā.
5. LMB rīcībā nav informācijas, ka VZD īstenotu atsevišķu pietuvinātu personu lobiju
vai vēršanos pret to konkurentiem. Tajā pat laikā norādām, ka LMB patstāvīgi risina
profesionālos jautājumus, neiztiekot arī bez konstruktīviem strīdiem VZD Mērniecības
konsultatīvā padomē, atsevišķās darba grupās vai sarakstes līmenī. Ja valsts institūcija
nodarbojas ar kāda uzņēmuma interešu aizstāvību vai lobēšanu, tad par to jāziņo
pārraugošajai ministrijai.
LMB par nozares sertifikācijas sistēmu ir diskutējuši un rakstījusi jau vairākus gadus,
tāpēc aicinām Tieslietu ministrijas valsts sekretāru nevilcināties un ātrāk pieņemt lēmumu par
normatīvu grozījumu veikšanu un vienas SI izveidi. Tas novērstu duālu sertifikācijas sistēmu
valstī, kas neveicina kvalitatīva pakalpojuma sniegšanu.
Gadījumā, ja ir nepieciešama papildus informācija vai rodas vajadzībā pārrunāt vēstulē
minētos jautājumu klātienē, LMB apliecina gatavību piedalīties.
Ar cieņu,
LMB valdes priekšsēdētāja

Baiba Ziemele
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