
 

 

AICINĀM UZ DISKUSIJU  

PAR 

KOMPETENCES UZRAUDZĪBAS INSTITŪCIJAS IZVEIDOŠANUKOMERSANTIEM 

ZEMES MĒRNIECĪBAS, ZEMES IERĪCĪBAS,ĢEODĒZISKO UN TOPOGRĀFISKO 

DARBU VEIKŠANAI. 

 

2008. gada 1. janvārī spēku zaudēja likums „Par valsts zemes dienestu”, kurš noteica, 

ka VZD veic komersantu licencēšanu zemes mērniecības, zemes ierīcības, ģeodēzisko un 

topogrāfisko darbu veikšanai. Pārejas noteikumos tika noteikts, ka juridisko personu licences 

ir spēkā esošas līdz 2010. gada 31. decembrim.  

 

Iepriekš minētajam likumam zaudējot spēku, un, beidzoties noteiktajam pārejas 

laikam, nederīgas kļuva komersantiem izsniegtās licences zemes mērniecības, zemes ierīcības, 

ģeodēzisko un topogrāfisko darbu veikšanai. Juridisko personu darbības uzraudzība ģeodēzijā, 

zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā zaudēja savu spēku 2010. gada 31. 

decembrī, saskaņā ar pašreiz esošajiem normatīvajiem aktiem tirgū darbojas sertificēti 

mērnieki.  

 

Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzijas asociācija (turpmāk – LKĢA) atbalsta fizisko 

personu sertificēšanas institūciju esamību, ko pašreiz veic divas akreditētas institūcijas, 

Latvijas Mērnieku biedrības Sertificēšanas centrs un SIA „Mācību un konsultāciju centrs ABC” 

Sertificēšanas birojs. Iepriekš minētās institūcijas izsniedz profesionālās kvalifikācijas 

sertifikātu ģeodēzijas, zemes ierīcības, zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanai. Šis 

dokuments apliecina, ka personai ir zināšanas, pieredze un prasme iepriekš uzskaitīto darbu 

veikšanai.  

 

Savukārt Licence zemes ierīcības, kadastrālās uzmērīšanas, ģeodēzijas un 

kartogrāfijas darbu veikšanai, ko komersantiem (juridiskās personas un individuālie 

komersanti) līdz 2009. gada 31. decembrim izsniedza LR Tieslietu ministrijas Licencēšanas 

komisija. Šis dokuments apliecināja, ka komercdarbība tiek veikta likumīgi, komersants spēj 

nodrošināt kvalitatīvus pakalpojumus (viņš nodarbina vismaz vienu mērnieku – uzņēmumam 

vai uzņēmuma struktūrai ir vadītājs ar atbilstošu izglītību), komersantam ir nepieciešamais 

materiāli tehniskais nodrošinājums (speciālie mērniecības instrumenti un datorprogrammas) 

kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanai, komersanta darbība tika pārraudzīta.  

 



Zaudējot spēku augšminētajam likumam, pārstāja darboties jebkāds valsts tiesiskais 

regulējums attiecībā uz komersantu darbības uzraudzību mērniecības, ģeodēzijas, zemes 

ierīcības, zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanas tirgū.  

 

Ņemot vērā citu profesiju (īpašumu vērtēšana, grāmatvedība, advokatūra, mākleri) 

pieredzi, jāsecina, ka, pārtraucot nozares komercdarbības regulāciju (licencēšana, 

pārraudzība), šī komercdarbība var nonākt pašplūsmā, kļūstot nepārskatāmai un nevadāmai.  

2008. gadā Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācija, rūpējoties par vērtētāju darba kvalitātes un 

profesijas reputācijas saglabāšanu, ir izveidojusi savas nozares Kompetences sertifikātu, kas 

veiksmīgi darbojas un nodrošina komersantu darbības pārraudzību. Īpaši aktuāls šis 

jautājums ir šī brīža ekonomiskajā situācijā, kad mērniecības tirgus ir pieredzējis ļoti būtisku 

kritumu un pakalpojuma cenas ir krasi samazinājušās.  

Lai nepazeminātos mērniecības darbu kvalitāte, kā arī, lai nodrošinātu mērniecības 

pakalpojumu veicēju profesionālās darbības noteiktu standartu un profesionālās ētikas normu 

ievērošanu, Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija, būdama profesionāla nevalstiska 

organizācija, kas pārstāv komersantu intereses mērniecības pakalpojumu tirgū, aicina 

ikviena mērniecības uzņēmuma pārstāvi uz diskusiju 2011. gada 18. februārī 

plkst. 14.30 Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes telpās, 

Rīgā, Alberta ielā 10, par šīs nozares komersantu kompetences reģistra 

izveidošanas nepieciešamību. LKĢA vēlas uzsvērt, ka tiek aicināts ikviena 

mērniecības uzņēmuma pārstāvis, neatkarīgi no tā strādājošo darbinieku vai 

kopējā apgrozījuma lieluma. 

 

LKĢA uzskata, kad šodien nevalstiskas profesionālās organizācijas ir vienīgais 

instruments, ar kuru palīdzību sistemātiska un neatlaidīga darba rezultātā var panākt 

nozarei labvēlīgu lēmumu pieņemšanu. Uzskatām, ka tirgus situāciju nākotnē noteiks 

uzņēmumi, kuros ir apvienoti spēcīgi un zinoši mērnieki un kopīgās sarunas un problēmu 

risināšana var būt par pamatu nākotnes tirgus situācijas noteikšanai. 

 

Lūgums pieteikt dalību sapulcē, nosūtot pieteikumu uz  

e-pasta adresi: ilvija.zvaigzne@lkga.lv. Papildus informācijai: tālr. 371 2888 55 95 

 

 


