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Par robežpunktu koordinātu nomaiņu pilsētu un ciemu teritorijās.
Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas (turpmāk-LKĢA) un Latvijas Mērnieku
biedrība (turpmāk-LMB) dara zināmu un pauž neizpratni par to, ka Valsts Zemes dienests
(turpmāk-VZD) četrus mēnešus nesniedz atbildi uz LKĢA un LMB 14.03.2019. vēstuli
Nr.02_02/2019 “Par robežpunktu koordinātu nomaiņu.
pilsētu un ciemu teritorijās”.
LKĢA un LMB Mērniecības konsultatīvās padomes (turpmāk-MKP) 16.05.2019.sēdē
atkārtoti aktualizēja jautājumu par vietējā tīkla neprecizitātēm un problēmām, kas ar tām
saistītas pie pirmreizējās kadastrālās robežu uzmērīšanas pilsētās un ciemos.
LKĢA un LMB atkārtoti norāda, ka nepiekrīt VZD MK noteikumu Nr. 1019 “Zemes
kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” (turpmāk - Noteikumi Nr. 1019) interpretācijai jautājumā
par koordinātu neatbilstībām pie pirmreizējās robežu uzmērīšanas pilsētās un ciemos, ja
koordinātu neatbilstību mērnieks pamato ar vietējā tīkla neatbilstību valsts ģeodēziskajam
tīklam.
LKĢA un LMB atkārtoti lūdz ņemt vērā faktu, ka pilsētās un ciemos turpinās
pirmreizējā zemes vienību robežu uzmērīšana (ielas, iekškvartāla zemes gabali). Šīs zemes
vienības mēdz robežoties ar vairākiem desmitiem citu zemes vienību, kuru īpašnieki ir gan
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašnieki, gan ārzemēs esošas, gan mirušas personas, kas
padara robežu saskaņošanu realizējamu neparedzami ilgā laika termiņā. LKĢA un LMB
norāda, ka saprātīgā laika termiņā nav iespējams saņemt saskaņojumus (parakstus) no
visiem pierobežniekiem, piemēram, zemes vienībai visā ielas garumā, jo to var būt vairāki
simti.
Mērnieku darbu izpildes termiņus nosaka strikti civiltiesiski līgumi, tāpēc
LKĢA un LMB sagaida no VZD loģiskus, saprātīgus un izpildāmus metodiskos
norādījumus augstāk minētās problēmas risināšanai.
LKĢA un LMB gan savā 14.03.2019. vēstulē, gan MKP sēdē ir lūdzis metodisko
norādījumu izstrādē piesaistīt LKĢA un LMB speciālistus, lai korekti sagatavotu skaidrojumu
tehniskajām darbībām robežu uzmērīšanā un robežpunktu koordinātu nomaiņā.
Lūdzam TM vērtēt VZD faktisko darbību (bezdarbību) šajā aktuālajā jautājumā, kas
tiešā veidā skar uzņēmējdarbību, tai skaitā kavējot Eiropas Savienības fondu projektu
īstenošanu.
LKĢA valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Rutkovskis
LMB valdes priekšsēdētāja Una Krutova
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