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Par profesijas standartu aktualizāciju un izstrādi
Informējam, ka Latvijas Kartogrāfu un Ģeodēzistu asociācija (turpmāk – LKĢA) un
Latvijas Mērnieku biedrība (turpmāk – LMB) kopīgi uzsākušas darbu saskaņā ar Būvniecības
nozares profesijas karti pie profesiju grupas - Ģeodēzijas un kartogrāfijas inženieris – ietverto
profesiju – ģeodēzijas inženieris, kartogrāfijas inženieris, zemes ierīcības inženieris un
hidrogrāfijas inženieris - profesijas standarta aktualizācijas un izstrādes.
Profesijas standarts ir Profesiju klasifikatora daļa un nosaka profesijai atbilstošos
profesionālās darbības pamatuzdevumus un pienākumus, profesionālās kvalifikācijas
pamatprasības, to izpildei nepieciešamās vispārējās un profesionālās zināšanas, prasmes,
attieksmes un kompetences, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu pilnvērtīgu profesionālās
augstākās izglītības studiju procesu.
LKĢA un LMB izveidotā darba grupa veic Ģeodēzijas un kartogrāfijas inženiera
profesijas grupas standartā ietverto profesiju aprakstu aktualizāciju atbilstoši Ministru
kabineta 2016. gada 27. septembra noteikumiem Nr. 633 „Profesiju standartu izstrādes
kārtība” un nozares speciālistu profesionālajām prasībām, kā arī ņemot vērā 2008. gada
20.augustā ar Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās izglītības un nodarbinātības
trīspusējās sadarbības apakšpadomes protokolu Nr.6 apstiprinātos ģeodēzijas un kartogrāfijas
inženieru un zemes ierīcības inženiera profesiju standartus.
Ģeodēzijas un kartogrāfijas inženiera profesijas grupas standartā ietverto profesiju
aprakstu aktualizācija un izstrāde tiek veikta atbilstoši Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras
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(EKI) un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras (LKI) 6.līmenim un Latvijas profesionālo
kvalifikāciju 5.līmenim, kā arī Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) un Latvijas
kvalifikāciju ietvarstruktūras (LKI) 7.līmenim un Latvijas profesionālo kvalifikāciju
5.līmenim. Darba grupas uzmanības centrā ir Būvniecības nozares kvalifikāciju struktūrā
iekļauto profesiju kartes sadaļa “Zemes vienība un tās izmantošanas noteikšana”, kas ietver
gan

ģeodēzijas

un

kartogrāfijas

inženiera

un

būvinženiera

kvalifikācijas:

https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/nozkval/NKSK_buvnieciba.pdf.

Abas

augstāk minētās kvalifikācijas ir saistītas ar Ģeomātikas studiju programmu, kas tiek izvērtēts
un aprakstīts jaunajā profesijas standartā un iekļaujas nozares profesiju kartē.
Darba grupa plāno 2022.gada pirmajā pusgadā pabeigt darbu pie Ģeodēzijas un
kartogrāfijas inženiera profesiju grupas standartu aktualizācijas un pēc izstrādes saskaņot tos
atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Latvijas Kartogrāfu un Ģeodēzistu asociācijas
valdes priekšsēdētājs

M.Rutkovskis

Latvijas Mērnieku biedrības valdes priekšsēdētāja
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