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Par izstrādāto profesiju standartu saskaņojumu
Latvijas Mērnieku biedrība (turpmāk – LMB) ir izskatījusi biedrības “Latvijas
Būvinženieru savienība” izstrādātos profesiju standartus 7.LKI līmeņa profesijai
“Būvinženieris”, 6.LKI līmeņa profesijai “Ēku būvinženieris” un 6.LKI līmeņa profesijai
“Inženierkomunikāciju būvinženieris” un, savas kompetences ietvaros, izsakām sekojošus
ieteikumus:
1. (Vadošā) Būvinženiera profesijas standarta ceturtajā sadaļā „Profesionālās darbības
pamatuzdevumu un pienākumu izpildei nepieciešamās prasmes un attieksmes,
PROFESIONĀLĀS zināšanas un kompetences”:
1.1.
uzdevumā nr.4.4. „Nodrošināt būvprojekta priekšizpētes darbus” pie
profesionālajām zināšanām norādīts „Inženierģeodēzijas pamatprincipi”, ja ar to
domāti ģeodēziskie darbi būvobjektā, iesakām vienādot terminoloģiju.
1.2.
Uzdevumā nr.4.9. „Organizēt būvobjekta teritorijas ģeodēzisko un
topogrāfisko izpēti” pie prasmēm un attieksmēm norādīto „Noteikt ģeodēziskās un
topogrāfiskās izpētes zonas robežas, topogrāfiskā plāna mērogu un topogrāfiskās
informācijas apjomu.” aizstāt ar „Noteikt ģeodēziskās un topogrāfiskās izpētes
zonas robežas un topogrāfiskā plāna papildus prasības” (Ministru kabineta
noteikumi nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās
datubāzes noteikumi” nosaka visiem vienas prasības; pasūtītājs pie vispārīgām
topogrāfijas prasībām var noteikt papildus prasības, kas nav pretrunā ar minētajiem
noteikumiem, bet tas neattiecas uz mērogu un attēlojamās informācijas apjomuplāna saturu). Iepriekš minētais attiecas arī uz izpildmērījumiem, par kuriem
konkrētajā profesijas standartā nav minēts.
1.3.
Mērniecības nozarē tiek lietots formulējums augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācija, saīsinājumā – ADTI.
2. Ēku būvinženiera profesijas standarta ceturtajā sadaļā „Profesionālās darbības
pamatuzdevumu un pienākumu izpildei nepieciešamās prasmes un attieksmes,
PROFESIONĀLĀS zināšanas un kompetences”:
2.1.
uzdevumā nr.4.10 „Organizēt ģeotehnisko izpēti”, profesionālās zināšanas
„Topogrāfiskie simboli un elementi.” aizstāt ar „Topogrāfiskie apzīmējumi un
elementi.”
Tāpat vēršam uzmanību, ka jaunākajos normatīvajos aktos termina “inženierkomunikācijas”
vietā tiek lietots termins “inženiertīkli”.
Latvijas Mērnieku biedrības
Valdes priekšsēdētāja
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