APSTIPRINU:
Latvijas Mērnieku biedrības
Sertifikācijas centra vadītājs
2017. gada 2. janvārī
_______________ /M. Reiniks/

LMB Sertifikācijas centrs

Saskaņots LMB Sertifikācijas centra
Sertifikācijas Shēmas komitejas sanāksmē

Sertificēšanas kritēriji

2016. gada 7. decembrī (Protokols Nr. 9)

Sertificēšanas
objekts
Zemes ierīkotājs

Sertificēšanas kritēriji
(normatīvs un tā pieņemšanas datums)
Likums „Civillikums. Trešā daļa. Lietu tiesības.”, 28.01.1937.
Likums „Zemes ierīcības likums”, 14.09.2006.
Likums "Teritorijas attīstības plānošanas likums" 13.10.2011.
Likums „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums”, 01.12.2005.
Likums “Zemes pārvaldības likums”, 01.01.2015.
Likums „Sabiedrības
vajadzībām nepieciešamā nekustamā
īpašuma atsavināšanas likums”, 14.10.2010.
7. Likums „Aizsargjoslu likums”, 05.02.1997.
8. Likums „Ģeotelpiskās informācijas likums”, 17.12.2009.
9. Likums "Meža likums", 24.02.2000.
10. Likums "Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likums",
29.01.2009.
11. Ministru kabineta (MK)* 27.12.2011. noteikumi Nr.1019 "Zemes
kadastrālās uzmērīšanas noteikumi".

1.
2.
3.
4.
5.
6.

12. 20.06.2006.

MK noteikumi Nr.496 "Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība".
13. MK 21.08.2007. noteikumi Nr. 562 „Noteikumi par zemes lietošanas
veidu klasifikācijas kārtību un to noteikšanas kritērijiem”.
14. MK 01.11.2010. noteikumi Nr. 1011 „Personu sertificēšanas un
sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā
un zemes kadastrālajā uzmērīšanā”.
15. MK 18.12.2012. noteikumi Nr.889 “Noteikumi par atmežošanas
kompensācijas noteikšanas kritērijiem, aprēķināšanas un
atlīdzināšanas kārtību”.
16. MK 04.02.2014. noteikumi Nr.61 “Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju
informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto
teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu
klasifikatoru“.
17. MK 02.08.2016. noteikumi Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi”.
18. 15.11.2011. MK noteikumi Nr.879 "Ģeodēziskās atskaites sistēmas un
topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi”.
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Zemes
kadastrālais
mērnieks

Likums „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums”, 01.12.2005.
Likums „Aizsargjoslu likums”, 05.02.1997.
Likums „Ģeotelpiskās informācijas likums”, 17.12.2009.
Likums "Meža likums", 24.02.2000.
Likums „Sabiedrības vajadzībām
nepieciešamā nekustamā
īpašuma atsavināšanas likums”, 14.10.2010.
6. Likums "Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likums",
29.01.2009.
7. MK 27.12.2011. noteikumi Nr.1019 "Zemes kadastrālās uzmērīšanas

1.
2.
3.
4.
5.

noteikumi".
8. 10.01.2012. MK noteikumi Nr.47 "Noteikumi par Nekustamā īpašuma

valsts kadastra informācijas sistēmas uzturēšanai nepieciešamās
informācijas sniegšanas kārtību un apjomu".
9. 10.01.2012. MK noteikumi Nr.46 "Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība".
10. 10.01.2012. MK noteikumi Nr.48 "Būvju kadastrālās uzmērīšanas
noteikumi".
11. 20.06.2006. MK noteikumi Nr.496 "Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība".
12. MK 21.08.2007. noteikumi Nr. 562 „Noteikumi par zemes lietošanas
veidu klasifikācijas kārtību un to noteikšanas kritērijiem”.
13. MK 04.02.2014. noteikumi Nr.61 “Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju
informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto
teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu
klasifikatoru“.
14. MK 10.04.2012. noteikumi Nr. 263 „Kadastra objekta reģistrācijas un
kadastra datu aktualizācijas noteikumi”.
15. MK 18.12.2012. noteikumi Nr.889 “Noteikumi par atmežošanas
kompensācijas noteikšanas kritērijiem, aprēķināšanas un
atlīdzināšanas kārtību”.
16. MK 01.11.2010. noteikumi Nr. 1011 „Personu sertificēšanas un
sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā
un zemes kadastrālajā uzmērīšanā”.
17. MK 07.07.2008. noteikumi Nr.522 ”Zemes robežu strīdu komisijas
darbības kārtība”.
18. 15.11.2011. MK noteikumi Nr.879 "Ģeodēziskās atskaites sistēmas un
topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi”.
19. 24.07.2012. MK noteikumi Nr. 497 “Vietējā ģeodēziskā tīkla noteikumi”.
20. LMB Sertifikācijas centra 02.01.2017. „Ģeodēzijas jautājumu tēmas un
prasības”.

2 no 3

Ģeodēzists
Ģeodēzisko darbu
veikšanai:
1) topogrāfisko darbi,
2) inženierģeodēziskie
darbi,
3) ģeodēzisko tīklu
ierīkošanas darbi,
4) aeronavigācijas
objektu
koordinēšana.

Likums „Būvniecības likums”, 01.10.2014.
Likums „Aizsargjoslu likums”, 05.02.1997.
Likums „Ģeotelpiskās informācijas likums”, 17.12.2009.
MK 16.06.2015. noteikumi Nr. 325 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu
LBN 305-15 "Ģeodēziskie darbi būvniecībā"”.
5. MK 30.06.2015 noteikumi Nr. 334 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu
LBN 005-99 "Inženierizpētes noteikumi būvniecībā””.
6. MK 01.11.2010. noteikumi Nr. 1011 „Personu sertificēšanas un

1.
2.
3.
4.

sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā
un zemes kadastrālajā uzmērīšanā”.
7. 15.11.2011. MK noteikumi Nr.879 "Ģeodēziskās atskaites sistēmas un
topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi”.
8. Latvijas standarts (2004. marts) LVS ISO 17123-2 „Optika un optiskie
instrumenti. Lauka procedūras ģeodēzisko un mērniecības
instrumentu pārbaudei. 2.daļa: Nivelieri”.
9. VZD 14.02.2003 rīkojums Nr.92 „Par Latvijas ģeodēzisko zīmju albuma
lietošanas instrukcijas apstiprināšanu”.
Ģeodēziskā tīkla informācijas sistēma, Valsts ģeodēziskā tīkla datubāze,
sadaļa Zīmes tips; http://geodezija.lgia.gov.lv/start.php
10. 24.04.2012. MK noteikumi Nr.281 “Augstas detalizācijas
topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi”.
11. LMB (SIF projekts) 2014. gada Metodiskie norādījumi “Apvidus
topogrāfiskā uzmērīšana”.
12. Starptautiskās civilās aviācijas konvencijas (ICAO) 14. pielikums “Lidlauki”.
13. 16.11.2016. MK noteikumi Nr.737 “Kārtība, kādā veicami bezpilota
gaisa kuģu un tādu cita veida lidaparātu lidojumi, kuri nav
kvalificējami kā gaisa kuģi”.
14. 01.08.2006. MK noteikumi Nr.635 “Noteikumi par civilās aviācijas
lidlauku izveidošanu, sertifikāciju un ekspluatāciju”.
15. EUROCONTROL “Eurocontrol Specification for Data Quality
Requirements”, v1.1 07.06.2014.
(Reference nr: EUROCONTROL-SPEC-152).
16. EUROCONTROL “Eurocontrol Specification

for the Orgination of
Aeronautical Data” Volume 1: Compliance Material for
Commission Regulation (EU) 73/2010. 04.02.2013.

(Reference nr: EUROCONTROL-SPEC-154).
17. EUROCONTROL “Eurocontrol Specification

for the Orgination of
Aeronautical Data” Volume 2: Guidance Material. 04.02.2013.

(Reference nr: EUROCONTROL-SPEC-154).
18. LMB Sertifikācijas centra 02.01.2017. „Ģeodēzijas

jautājumu tēmas un

prasības”.
Piezīme: Kā kritēriju izmanto Likuma vai MK noteikumu pēdējos aktuālos grozījumus. (09.12.2016.)
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