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Latvijas Mērnieku biedrība (turpmāk - LMB) saņēma Akadēmiskās informācijas
centra 27.12.2021. pieprasījumu sniegt vērtējumu Latvijas Lauksaimniecības universitātē
(turpmāk - LLU) īstenotai studiju programmai “Zemes ierīcība un mērniecība” (turpmāk studiju programma) un ir iepazinusies ar izsniegtajiem dokumentiem. LMB sniedz vērtējumu
par studiju programmas sagatavoto speciālistu atbilstību darba tirgus prasībām un kopējo
programmas novērtējumu.
Studiju programma balstīta uz zemes ierīcības inženiera profesijas standartu, kas
apstiprināts 2008. gadā. Programmas raksturojums un apgūstamo studiju kursu izklāsts
veidots atbilstoši šim profesiju standartam, akcentējot zemes kadastrālo uzmērīšanu un zemes
ierīcību. Studiju kursā iekļauta arī topogrāfiskās informācijas sagatavošana. Studiju
programmas absolventi strādā Valsts zemes dienestā, kā arī citās valsts iestādēs, pašvaldībās,
zemes ierīcības un mērniecības uzņēmumos. Tā kā darba tirgus pieprasa sertificētu speciālistu
iesaisti zemes kadastrālās uzmērīšanas, zemes ierīcības un ģeodēzijas darbu izpildē, studiju
programmas sagatavotie speciālisti ir pieprasīti un nepieciešami dažādu tautsaimniecības
vajadzību nodrošināšanai. LMB apliecina, ka šajās jomās nozares speciālisti tiek sagatavoti
atbilstoši darba tirgus prasībām.
Kopš 2020. gada norit darbs pie profesiju standarta pilnveides un integrācijas
Būvniecības nozares kvalifikāciju struktūrā iekļauto profesiju kartē. Jauna pieeja standartā
plašāk raksturos mērniecības nozarē strādājošo speciālistu nepieciešamās kompetences,
prasmes un zināšanas. LMB vērtējumā studiju programmā būs nepieciešams iekļaut uz
jaunākajām tehnoloģijām un tendencēm balstītus kursus. Studiju programmas realizētājiem
var vēlēt noslēguma dabu tēmu izstrādē studentiem piedāvāt mērniecības nozarei atbilstošas
darba tēmas. Lai tādējādi, studentiem nonākot darba tirgū, tie būtu kompetentāki, sagatavotāki
un uzņēmumos spētu radīt jaunu pievienoto vērtību.
Programmas īstenošanā iesaistītais akadēmiskais personāls ir atbilstošs un kvalificēts.
Vairāki programmas mācībspēki ir zinātņu doktori. Tāpat LLU ir izdevies piesaistīt arī jaunus
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speciālistus un praktiķus ar profesionālā darba pieredzi specialitātē.
Var uzteikt LLU Lauku inženieru fakultātes Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedras
mācībspēku darba mīlestību un materiāli tehnisko bāzi, nodrošinot studējošajiem padziļinātu
zināšanu apguvi un attīstot pētnieciskā darba iemaņas zemes ierīcībā. Atbalstāma arī
sadarbība ar mērniecības uzņēmumiem, ģeodēzisko instrumentu tirgotājiem un valsts
iestādēm, nodrošinot to vieslekcijas un veidojot sasaisti ar darba tirgu. Turpinās sekmīga
sadarbība ar citām Latvijas un ārvalstu augstskolām.
LMB atbalsta LLU studiju programmas “Zemes ierīcība un mērniecība” akreditāciju,
un aicina arī turpmāk veltīt spēkus, lai nepārtraukti uzlabotu un modernizētu šo studiju
programmu.
Vēlam veiksmi augsta līmeņa zemes ierīcības un mērniecības speciālistu
sagatavošanā!

Latvijas Mērnieku biedrības
Valdes priekšsēdētāja

/Una Krutova/
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