PĀRSKATS
par zemes kadastrālās uzmērīšanas darbiem
2016.gada 3.ceturksnī
(1.jūlijs – 30.septembris)

Valsts zemes dienesta
Kadastra departamenta Mērniecības daļa
Rīga 2016

Valsts zemes dienests (turpmāk – Dienests) sagatavojis pārskatu par
zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificētu personu aktivitāti un reģistrētajiem
zemes kadastrālās uzmērīšanas darbiem par 2016.gada trešo ceturksni.
Pārskats sagatavots, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā (turpmāk – Kadastra informācijas sistēma) reģistrēto informāciju
no Dienestā iesniegtajiem zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem laikposmā no
1.jūlija līdz 30.septembrim (1.att.). Informācija ietver datus gan par zemes vienībās,
gan arī zemes vienību daļās notikušajiem zemes kadastrālās uzmērīšanas darbiem
(veiktie mērījumi, komunikācija ar pierobežniekiem un ierosinātāju, apsekošana u.c.
uzmērīšanas darbi), tai skaitā arī par atsevišķām zemes kadastrālās uzmērīšanas
darbībām – apsekošana un atjaunošana.
Attēlā zemāk attēlots reģistrēto mērniecības darbu sadalījums Latvijas
teritorijā. Dati liecina, ka aktīvākie reģioni trešajā ceturksnī ir bijuši Rīgas pilsēta (163
reģistrēti mērniecības darbi), Ķekavas novads (127 darbi), Rēzeknes novads (109
darbi) un Daugavpils novads (93 darbi).

1.att. Kadastra informācijas sistēmā reģistrēto mērniecības darbu sadalījums 3.ceturksnī.

Atbilstoši sertificēšanas institūciju mājas lapās pieejamai informācijai par
zemes kadastrālās uzmērīšanas jomā izsniegto sertifikātu skaitu redzams, ka SIA
“Mācību un konsultāciju centrs ABC” Sertificēšanas birojs ir izsniedzis 207
sertifikātus zemes kadastrālajā uzmērīšanā, savukārt Latvijas mērnieku biedrības
sertifikācijas centrs ir izsniedzis 95 sertifikātus (informācija skatīta 2016.gada
12.septembrī). Kopumā sertificēšanas institūcijas izsniegušas 302 sertifikātus zemes
kadastrālajā uzmērīšanā.
Trešajā ceturksnī Kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēti 2977 darbi, kurus
iesnieguši 213 mērnieki. Apkopojot informāciju par reģistrētajiem darbiem un aktīvo
mērnieku skaitu (1.tabula), secināms, ka trešajā ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējiem
šī gada ceturkšņiem, ir vērojama lielākā mērnieku aktivitāte – reģistrēts visvairāk
mērniecības darbu.
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Reģistrētie mērniecības darbi ietver gan zemes vienības robežas uzmērīšanas,
gan arī zemes vienību robežas apsekošanas un atjaunošanas darbus.
Tabulā zemāk (2.tabula) ir apkopota informācija, kurā attēlots mērnieku
sadalījums, pamatojoties uz iesniegto darbu skaitu. Kā norādīts tabulā, trešā ceturkšņa
laikā 68 mērnieki ir iesnieguši 1-5 darbus, savukārt 1 mērnieks ir iesniedzis 77
darbus.
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Statistika par mērnieku skaita sadalījumu, pamatojoties uz mērniecības
darbiem, parādīta arī diagrammas veidā (1.grafiks).
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Apkopota arī informācija par Kadastra informācijas sistēmā reģistrēto
Mērniecības darbu skaitu mēnešu griezumā (2.grafiks).
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Savukārt 3.tabulā izveidots saraksts ar 10 aktīvākajiem mērniekiem šajā
ceturksnī - mērnieku Top-10.
Vārds, uzvārds

Sertifikāta Nr.

Komersants*

Mērniecības
darbi

Aigars Galzons

AB000000036

SIA Ķibilda zemes ierīcības birojs

77

Juris Kazāks

BB 347

SIA Ametrs

60

Kaspars Priedols

BB 473

SIA G-Bergs, SIA Livland

59

Ilmārs Gavars

BB 398

SIA Metrum

58

Aivars Meldrājs

AB000000105

52

Juris Binders

BB 84

Aigars Rikmanis

BB 88

SIA TP aģentūra
SIA Deltakopmānija, SIA Merko,
SIA DK plānotājs
SIA GEOPOLS

Anda Šimkus

AB000000023

SIA A2 grupa

46

Diāna Glizdeniece

BB 380

SIA ABC Construction

46

Tomass Jirgensons

BB 510

SIA Metrico

44

49
48

3.tabula
Komersants* - darba devējs, kurā kā darba ņēmējs nodarbināts mērnieks – atbilstoši komersantu
sniegtajai informācijai Dienestam (dati 11.07.2016.)
(saite: http://www.vzd.gov.lv/lv/pakalpojumi/profesionaliem/merniekiem/sertifikati-mernieciba/ )

