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Par Ăeotelpiskās informācijas likuma projektu 

 
Šī gada 25.februārī notika Latvijas Mērnieku biedrības un Latvijas Kartogrāfu un ăeodēzistu asociācijas valdes 

pārstāvju sanāksme par Ăeotelpiskās informācijas likuma projektu. Abu profesionālo organizāciju viedoklis ir, ka 
likumprojekts pēc iespējas ātrāk jāvirza uz apstiprināšanu, bet uzskatām, ka to nevar saskaĦot, ja netiek Ħemti vērā divi 
Latvijas Mērnieku biedrības iepriekš sniegtie priekšlikumi. 

 
Atsaucoties uz likuma projekta 10.pantu uzskatām, lai nepieĜautu autortiesību pārkāpumus un nodrošinātu 

kartogrāfisko darbu kvalitāti, likumā nepieciešams paredzēt, kurš ir tiesīgs veikt arī kartogrāfisko darbu neatkarīgu 
ekspertīzi. Kā arī attiecībā uz ăeodēzisko darbu ekspertīzi nepieciešams paplašināt ekspertīzes veicēju loku. 
VispārpieĦemtajā praksē sertificēšanas institūcija nodrošina sertificēto personu uzraudzību, ja nepieciešams, sertifikātu 
apturēšanu vai anulēšanu. Efektīvai šī procesa nodrošināšanai sertificēšanas institūcijai pašai jāveic ekspertīzes. 
Ierosinām 15.pantu izteikt šādā redakcijā: 
15.pants. Kartogrāfisko un ăeodēzisko darbu rezultātu ekspertīze 
Kartogrāfisko darbu rezultātu ekspertīzi pēc pieprasījuma nodrošina valsts aăentūra „Latvijas Ăeotelpiskās informācijas 
aăentūra”. Ăeodēzisko darbu rezultātu ekspertīzi veic „Latvijas Ăeotelpiskās informācijas aăentūra” un ăeodēzisko darbu 
sertificēšanas institūcija Ministru kabineta noteiktā kārtībā. 
 
Atsaucoties uz likuma projekta 3.panta pirmo daĜu, uzskatām, ka sertificētā persona jāsasaista ar komersantu, pie kura šī 
persona ir nodarbināta. Tāpēc nepieciešams veidot vienotu sertificēto personu un komersantu reăistru. SaskaĦā ar 
normatīvajiem aktiem, lai veiktu saimniecisko darbību jebkuram sertificētajam mērniekam, ja tas nebūs kādas firmas 
darbinieks, jāreăistrējas kā individuālajam komersantam. Praksē sertificētās personas pārsvarā turpinās veikt 
profesionālo darbību kā noteiktas mērniecības firmas darbinieki, pasūtītāji dibinās līgumattiecības ar komersantiem, tāpat 
Valsts zemes dienestam, pašvaldībām un citām organizācijām, kas izsniedz un apkopo ăeotelpiskās informācijas datus 
būs jāsadarbojas ar komersantiem. Vienlīdzīgas un godīgas konkurences nodrošināšanai, komersantu, kas nodarbina 
sertificētās personas atbildības paaugstināšanai, ăeodēzisko darbu kvalitātes nodrošināšanai, kā arī valsts iestāžu un 
pasūtītāju interesēs ir saĦemt informāciju par komersantu, kas piedāvā veikt ăeodēziskos darbus, ir tiesīgs tos piedāvāt 
un legāli nodarbina atbilstoši sertificētas personas. 
 
Ierosinām veidot Ăeodēzisko darbu, zemes ierīcības un zemes kadastrālās uzmērīšanas sertificēto personu un 
komersantu reăistru. Lūdzam 23.panta pirmo daĜu izteikt šādā redakcijā: 
23.pants. Sertifikāta ăeodēzisko darbu veikšanai izsniegšana, reăistrēšana un sertificēto personu darbības uzraudzība 
(1) Informāciju par sertificētiem ăeodēzisko darbu veicējiem iekĜauj Ăeodēzisko darbu, zemes ierīcības un zemes 
kadastrālās uzmērīšanas sertificēto personu un komersantu reăistrā. Ăeodēzisko darbu, zemes ierīcības un zemes 
kadastrālās uzmērīšanas sertificēto personu un komersantu reăistru uztur Valsts zemes dienests. 
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