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Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar
Sabiedrības integrācijas fondu.

ziņojums

PIEREDZES APMAIŅA UN
ĀRVALSTU PRAKSES IZPĒTE
Eiropas Mērnieku padomes (CLGE)
ģenerālajā asamblejā
veiktā aptauja un analīze

Šis ziņojums par pieredzes apmaiņu un ārvalstu prakses izpēti ir veidots ar
Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par ziņojumu
„Eiropas Mērnieku padomes ģenerālajā asamblejā veiktā aptauja un analīze”
atbild Latvijas Mērnieku biedrība, Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu
asociācija, Jānis Klīve, Baiba Ziemele, Ivars Nudiens un Anželika Tropiņa.
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Ievads
Pieredzes apmaiņai un ārvalstu prakses izpētei 2014.gada 21.-22. martā tika
apmeklēta Eiropas Mērnieku padomes (turpmāk starptautiskais saīsinājums – CLGE)
pavasara ģenerālā asambleja Spānijā (Marabella). Latvijas Mērnieku biedrība
(turpmāk – LMB) CLGE pasākumam deleģēja Jāni Klīvi un Ivaru Nudienu, bet
Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija turpmāk – LKĢA) deleģēja Baibu
Ziemeli. Ziņojumu un informāciju apkopoja Anželika Tropiņa.
CLGE apmeklējums un ziņojumu sagatavošana ir izdalīta aktivitāte no projekta
„Nevalstisko organizāciju aktīvas un kvalitatīvas līdzdalības nodrošināšana lēmumu
pieņemšanai publiskajā sektorā un ES politikas īstenošanai mērniecības nozarē” ar
līguma Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/018/138.
92.07% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību.
Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas
fondu. Turpmāk ziņojuma gaitā minēto projektu lietos saīsinājumā – ES Projekts.
CLGE vizītes mērķis bija iegūt papildus informāciju par pieredzi ES dalībvalstīs
saistībā ar mērniecības nozari un praksi lēmumu pieņemšanas procesā un nevalstisko
organizāciju (turpmāk – NVO) dalību politikas plānošānā un ieviešanā.
ES Projekta un CLGE apmeklējuma izvirzītie uzdevumi:
- iegūt praktiska rakstura zināšanas par to, kāda ir prakse citās ES dalībvalstīs
sabiedrisko organizāciju dalībai lēmumu pieņemšanas procesos;
- iegūt ierosinājumus, kādā veidā kvalitatīvāk izpaust savu viedokli un turpināt
sadarbību ar politikas īstenotājiem valstī;
- pārņemt labāko praksi no ES dalībvalstīm biedrības publisko pakalpojumu
sniegšanai, pielāgojot kvalitātes standartiem;
- izstrādāt preses relīzi par iegūto pievienoto vērtību.
Ziņojums ir sadalīts trīs daļās, kurās aprakstīti aptaujas veidošanas principi, aptaujas
veikšanas aspekti, rezultātu apkopojums, analīze un priekšlikumi mērnieku NVO,
kādu pieredzi varētu pārņemt no ārvalstu kolēģiem. Detālāk par CLGE pavasara
ģenerālo asambleju, diskusijām un galvenajiem lēmumiem tika sagatavots atsevišķs
ziņojums – „Pārskats par Eiropas Mērnieku padomes (CLGE) ģenerālo asambleju
Marabellā, Spānijā”. Ar visiem ziņojumiem var iepazīties LMB un LKĢA mājas lapā.
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ES Projekta aktivitāte: Asambleja. Pieredzes apmaiņa un ārvalstu prakses izpēte.
Pasākums: Eiropas Mērnieku padomes dalībvalstu pieredzes apmaiņas aptauja.
Laiks un vieta: 21.-22.03.2014., Spānija, Marabella, Hotel Fuerte Miramar
Aptauju veica: Baiba Ziemele, Ivars Nudiens, Jānis Klīve
Ziņojumu sagatavoja: Anželika Tropiņa

Ziņojumā lietotie saīsinājumi:
CLGE Eiropas Mērnieku padome
ES Projekts Projekts „Nevalstisko organizāciju aktīvas un kvalitatīvas
līdzdalības nodrošināšana lēmumu pieņemšanai publiskajā sektorā
un ES politikas īstenošanai mērniecības nozarē” ar līguma Nr.
1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/018/138
ES Eiropas savienība
LKĢA Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzijas asociācija
LMB Latvijas Mērnieku biedrība
NVO Nevalstiskās organizācijas
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1. Aptaujas jautājumu sagatavošana
Pamatojoties uz izvirzītajiem uzdevumiem tika sastādīta virkne ar jautājumiem, ko
CLGE ģenerālās asamblejas laikā uzdot CLGE dalībvalstu pārstāvjiem un vienlaicīgi
arī Latvijas mērnieku NVO pārstāvjiem – LMB un LKĢA.
Sākotnēji aptaujas anketa tika sagatavota ar 10 jautājumiem. Sagatavoto aptaujas
anketu angļu valodā var apskatīt ziņojuma 1.pielikumā.
CLGE ģenerālai asamblejai deleģētās personas pēc iepazīšanās ar aptauajs anketu to
papildināja ar 11.jautājumu par sertifikāciju. Tā kā sertifikācijas jautājumi ir aktuāli
Latvijā, tad vēlme bija noskaidrot sertifikācijas aspektus citās ES valstīs. Oriģinālajās
anketās netika ierakstīts konkrēts jautājums par sertifikāciju, bet vienojās, ka vispārīgi
izdiskutēs par sertifikācijas sistēmu konkrētajā dalībvalstī.
Tabulā uzskaitīti aptuajs jautājumi latviešu valodā un izskaidrots uzdotā jautājuma
pamatojums:
N.p.k.
1
2
3
4
5

Jautājums
Valsts
Tīmekļa vietne
Biedrības pilnais nosaukums
Persona un amats
Kāda ir ikgadējā biedru nauda?

6

Kāds ir biedru skaits Jūsu biedrībā?

7

Kādas ir prakstiskās darbības lēmumu
pieņemšanas procesā?
a) biedrībā viedokļa noskaidrošanai
b) starp valsts iestādēm
Kada ir ikdienas sadarbība ar valsts
iestādēm?

8

9

10

11
12

Kā izplatāt aktuālo informāciju:
a) valdes darbā
b) biedriem
c) pilnsapulcei
Informācija par valdi:
a) valdes locekļu skaits
b) ievēlēšanas process
c) darbības process
d) lēmumu pieņemšana
Kādas ir aktuālās tēmas biedrībā uz doto
brīdi?
Diskusija par sertifikācijas sistēmu
(papildus jautājums)

Pamatojums
informācija par aptaujāto personu
iespēja aplūkot mājas lapu
informācija par aptaujāto personu
informācija par aptaujāto personu
noskaidrot un salīdzināt biedru
naudas apmēru
noskaidrot un salīdzināt biedru
skaitu
iegūt zināšanas kāda ir prakse
citās ES dalībvalstīs NVO dalībai
lēmumu pieņemšanas procesos
iegūt ierosinājumus, kādā veidā
kvalitatīvāk izpaust savu viedokli
un turpināt sadarbību ar politikas
īstenotājiem valstī
pārņemt labāko praksi no ES
dalībvalstīm biedrības publisko
pakalpojumu sbiegšanai
pārņemt labāko praksi no ES
dalībvalstīm biedrības publisko
pakalpojumu sbiegšanai,
pielāgojot kvalitātes standartiem
salīdzināt aktualitātes starp ES
valstīm un Latviju
noskaidrot un salīdzināt
sertifikācijas sistēmas
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2. Aptaujas apkopošana un analīze
Nodaļā ir apskatīta aptaujas veikšanas kārtība, kā tika apkopotas atbildes un sniegta
analīze par katru no atbildēm.
Aptauja tika veikta CLGE ģenerālās asamblejas laikā, kad bija pārtraukumi vai vakarā
pēc asamblejas oficiālās daļas. Ar katru aptaujāto kolēģi tika izrunāti iepriekš
aprakstītie aptaujas jautājumi un veltītas 20-30 minūtes. Visas atbildes tika
pierakstītas aptaujas anketās un kopā aptaujātas 10 valstis – Lietuva, Igaunija, Somija,
Dānija, Apvienotā karaliste, Īrija, Itālija, Ungārija, Čehija un Slovākija.
Japiemin, ka aptaujas anketās ierakstītās atbildes var nebūt 100 % patiesība, jo
aptaujas veicējs to aizpilda pēc sniegtajām atbildēm, kuras var būt interpretētas dēļ
valodas, pieredzes un savstarpējās sapratnes par diskutējamo tēmu.
Oriģinālās aptaujas anketas ir saskanētas PDF formātā un pieejamas ES Projekta
dokumentācijā. Aptaujas anketu atbildes saīsinātā un kospektētā veidā tika
pārrakstītas MS Excel tabulā, lai vieglā būtu apskatāms un analizējams. Papildus 10
aptaujātajām valstīm ir aizpildītas 2 ailītes par Latvijas NVO – LMB un LKĢA.
Apkopotā tabula ir apskatāma ziņojuma 2.pielikumā 3 daļās pa 4 valstīm katrā.
Vienmēr var vēlēties, lai aptaujātas būtu vairāk valstis, bet tendences un sakarības
varēja saskatīt apkopojot aptaujātās 10 valstis un salīdzināt ar Latviju. Atgādinām, ka
analīzē secinātais un aprakstītais ir tikai par aptaujātajām dalībvalstīm, par kurām ir
pieejama informācija. Zemāk, dilstošā secībā, ir ierakstīts anketas jautājums un
sniegta analīze par apkopoto valstu atbildēm. Analīze sastāv no būtiskāko sakarību vai
tendeču aprakstīšanu un zīmīgu faktu izrakstīšanas. Ziņojuma analīze, neliedz katram
iepazītes ar 2.pielikumā apkopoto tabulu un izdarīt savus secinājumus.
1. Valsts
2. Tīmekļa vietne
3. Biedrības pilnais nosaukums
4. Persona un amats
Pirmie četri jautājumi vispārīgi raksturo aptaujājamo, kura valsts, kāds biedrības
nosaukums, kāda persona un tīmekļa vietne, lai nepieciešamības gadījumā varētu to
apskatīt. Papildus ir atzīmētas arī citas nevalstiskās organizacijas, kas darbojas valstī.
Rietumeiropas valstīm izteikti ir tikai 1 NVO nozarē, bet centrāleiropā un
austrumeiropā ir vairākas NVO. Izņēmums ir Igaunija, apvieno gan fiziskās, gan
juridiskās personas. Līdzīgi ir Dānijā, kur zem biedrības „lietussarga” ir
pievienojusies uzņēmēju NVO, kas apvieno 60 uzņēmumus.
Somijā 2 biedrības – Maģistriem un Bakalauriem
5. Kāda ir ikgadējā biedru nauda?
Biedru naudas apmērs variē ļoti būtiski. Lietuvā ir vismazākais biedru naudas apmērs
(EUR 15.00), bet Apvienotajā karalistē (EUR 500.00) un Dānijā (EUR 800.00)
vislielākās. Zīmīgi, ka Rietumeiropas un skandināvijas attīstītajās valstīs biedru nauda
ir par kārtu lielāka nekā centrāleiropā un Baltijā. Izņēmums ir Somija ar EUR 55.00.
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Jāatzīmē, ka Dānijā 97% studentu jau universitātē iestājas biedrībā un maksā
samazināto biedru naudu EUR 45.00 apmērā.
6. Kāds ir biedru skaits Jūsu biedrībā?
Visās aptaujātajās ES valstīs biedru skaits ir ievērojami lielāks nekā Baltijas valstīs un
Čehijā, kurā ir vismazāk – 70 biedru. Izteikti vairāk ir Itālijai – 110 000, Apvienotajai
karalistei – 3000, Dānijai – 1400. Lai šos skaitļus varētu salīdzināt, tad jāskatās arī
iedzīvotāju skaits valstī, kas ir pievienots aptaujas tabulai.
Lai arī kā censtos salīdzināt šos skaitļus, tie nedos pilnīgu ainu par mērnieku aktivitāti
biedrībās un valstīs, jo papildus būtu jānoskaidro kopējais mērnieku skaits nozarē,
kādas jomas speciālistus apvieno biedrība, vai tikai mērniekus, vai nekustamā
īpašuma vērtētājus un citus.
LKĢA šajā salīdzinājumā netiek ņemta vērā, jo apvieno uzņēmumus nevis fiziskās
personas. LKĢA ir 19 biedri, kas aptver ap 250 darbinieku. Baltijā vismazākais
biedru skaits ir Latvijā LMB – 90 biedri (+ vecbiedri un asociētie), Lietuvā ir 150 un
Igaunijā – 170.
7. Kādas ir prakstiskās darbības lēmumu pieņemšanas procesā?
a) biedrībā viedokļa noskaidrošanai
b) starp valsts iestādēm
Izvērtās ļoti plašs jautājums, tāpēc nebija iespējams detāli iztaujāt un aprakstīt
aptaujā. Vispārējos vilcienos visi darbojas ļoti līdzīgi – valdes darbojas kā
lēmejinstitūcijas un lēmumus pieņem balsojot ar balsu vairākumu. Sadarbībā ar valsts
iestādēm ir dažādas atbildes un atšķirās no valsts uz valsti.
Apvienotajā karalistē ar valsts iestādēm daudz nesanāk sadarboties, jo pēc valsts
deleģējuma ir pašregulējoša biedrība.
8. Kada ir ikdienas sadarbība ar valsts iestādēm?
Lai detāli izprastu jautājumu ir jāsaprot katras valsts iekārtas hirarhiju, tāpēc atbildes
ir vispārīgas. Atbildēs sadarbība raksturota dažādi – koleģiālas, kontaktējas pēc
nepieciešamības, konsultējas utml.
Atklātas nesaskaņas un vāja sadarbība ir Čehijā un Slovākijā. Igaunijā tikai ar zemes
dienestu neveidojas labas attiecības. Pretēji ir skandināvijas valstīs, kur vienmēr NVO
tiek uzaicinātas uz normatīvu izstrādi vai grozījumiem.
9. Kā izplatāt aktuālo informāciju:
a) valdes darbā
b) biedriem
c) pilnsapulcei
Ar šo jautājumu vēlējāmies iegūt jaunus risinājumus informācijas izplatīšanā, bet
tehnoloģijas visur ir līdzīgi attīstītas un atbildes visiem ir ļoti līdzīgas. Informāciju
regulāri ievieto mājaslapās un sarakstās arī epastos.
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Papildus jāizceļ čaklākās valstis, kas biedriem gatavo dažādas formas lasāmo
informāciju. Igaunijā reizi gadā izdod žurnālu un uztur facebook. Ungārijā reizi pa
diviem mēnešiem iznāk žurnāls. Īrijā 4 reizes gadā ir jaunumu apkopojums.
10. Informācija par valdi:
a) valdes locekļu skaits:
Vidēji valdēs darbojas 9-10 valdes locekļi. Izņēmumi ir Dānija ar tikai 5 valdes
locvekļiem, bet lielākais skaits ir Apvienotajā karalistē – 12 un Itālijā – 11.
b) ievēlēšanas process:
Apkopojot rezultātus jaunu valdi ievāl uz 2 līdz 5 gadiem. Vairākumā gadījumu valdi
ievēl uz 2-3 gadiem. LMB vienīgais no aptaujātajiem katru gadu pārvēl 2 valdes
locekļus, kas sastāda ¼ no valdes sastāva. Jāpiemin Itālija ar savu īpatnējo biedrības
formu un valdes ievēlēšanas kārtību. Itālijā „lielā” biedrība apvienu 110 reģionālās
biedrības, kuras katra deleģē vienu balstiesīgo pārstāvi uz valdes vēlēšanām.
c) darbības process:
Izteiktā vairākumā valdes sēdes notiek vienu reizi mēnesī, bet dažiem pēc
nepieciešamības. Dānijā ir noteikts skaidrāk – 5 reizes gadā un biedrība nodarbina 2
personas, kas pilda ikdienas darbus.
d) lēmumu pieņemšana:
Lēmumu pieņemšana visiem aptaujātajiem notiek balsojot un lēmumus apstiprina ar
balsu vairākumu.
11. Kādas ir aktuālās tēmas biedrībā uz doto brīdi?
Katrā valstī ir savi aktuālie jautājumi un zemāk uzskaitīti zīmīgākie. Diskusijās
novērots, ka daudzas valstis uztraucās par jaunu biedru piesaistīšanu un studentu
trūkstošo interesi par nozari.
Lietuvā grozījumi kadastra likumā.
Igaunijā šogad uzsāk sertifikāciju, ko veic biedrība.
Somijā aktuāla ir izglītības sistēma, jo universitātes apvieno ar zinātniskajiem
institūtiem. Līdzīgi jau noticis Dānijā, tā studentus pietuvinot zinātnei un iedrošina to
turpināt.
Dānijā uztraucas, ka ļoti maz studentu.
Ungārija domā par jaunu biedru piesaistīšanu.
Itālijā pārskata mērnieka kompetences definēšanu pēc CLGE izstrādātajām
vadlīnijām.
12. Diskusija par sertifikācijas sistēmu:
Kā galveno iezīmi jāmin, ka visās aptaujātajās valstīts sertifikāciju veic tikai viena
organizācija un tā ir valsts vai NVO. Visbiežāk to dara valsts vai valsts sertifikāciju
deleģē “profesiju palātai” (un tā savukārt NVO) vai NVO.
Apvienotajā karalistē valsts pilnībā deleģējusi sertifikāciju NVO un NVO paši lemj
par nosacījumiem, kritērijiem, sodiem utt. Nosacījums, ka vajag būt biedram.
Somijā vienīgā valsts, kur sertifikācijas NAV. Normatīvos ir uzskaitīts, kādus darbus
var darīt ar bakalaura un attiecīgi ar maģistra grādu.
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3. Priekšlikumi un ieteikumi
Pēc CLGE ģenerālās asamblejas apmeklējuma un veiktās aptaujas apkopojuma ir
izkristalizējušies vairāki priekšlikumi un ieteikumi, ko Latvijas NVO izskatīt un
iespēju robežās ieviest praksē. Galvenie ietekumi ir ņemti no attīstītajām
rietumeiropas valstīm, kurām ir senas tradīcijas un sakārtotāka sistēma.
1. LMB un LKĢA kopā izskatīt CLGE profesionālās kvalifikācijas vadlīnijas
mērniekiem, pielāgot Latvijas sistēmai un apstiprināt, lai tās kalpotu kā
vadlīnijas tālāko normatīvu izstrādē. Oriģinālo dokumentu kopumu angļu
valodā var apskatīt CLGE mājaslapā:
Ziņojums: http://www.clge.eu/documents/events/152/report.pdf
Vadlīnijas (kodekss): http://www.clge.eu/documents/events/152/code.pdf
Nodomu vēstule:
http://www.clge.eu/documents/events/152/letter_of_intent.pdf
2. Sertifikāciju uzticēt vienai organizācijai – valstij vai NVO. Aicinājums LMB
un LKĢA valdēs vai pilnsapulcēs izdiskutēt un pieņemt lēmumu, lai NVO ir
kopējs redzējums un viedoklis.
3. Diskutējot ar ministrijām vai parakstot sadarbības memorandu ar Ministru
kabinetu ir jāpanāk, lai izstrādājot jaunus vai grozot esošos normatīvos aktus,
NVO vienmēr būtu informēts un uzaicināts sniegt viedokli. Jāskaidro valsts
iestādēm, ka bez ikdienas mērnieku viedokļa nevar izveidot labi funkcionējošu
sistēmu.
4. NVO ir jāstrādā pie jaunu biedru piesaistes, jo Latvijā ir vismazākais biedru
skaits salīdzinot ar Eiropas un Baltijas valstīm. Tā kā vecākos kolēģus
pārliecināt un iesaistīt biedrībā būs grūtāk, tad galveno akcentu jāliek uz jauno
paaudzi – studentiem. Jau no universitātēm jāskaidro studentiem par NVO
darbu un jāpiesaista biedrību aktivitātēm.
5. Jauno biedru uzņemšanu biedrībā organizēt svinīgāk. Kopsapulcēs publiski
piesakot jaunos biedrus un dāvinot, piemēram, nelielu biedrības piemiņas
nozīmīti. Tādā veidā vecākie biedri iepazīs un sejā redzēs jaunos biedrus.
Savukārt jaunajiem biedriem būs svinīga uzņemšana, ko atcerēties.
6. Valdei pirms kopsapulcēm sagatavot un publicēt mājaslapā (vai epastos), pēc
iespējas vairāk materiālu, ar kuriem biedri var iepazīties pirms kopsapulces
balsojumiem. Iespējamie dokumenti – gada pārskati, prognozētie gada
budžeti, revīzijas komisijas ziņojumi, jaunie valdes locekļu kandidāti utt.
7. Daži ieteikumi par valdes locekļu vēlēšanām. Jānosaka jauno valdes locekļu
kandidātu pieteikšanās termiņš, kas varētu būt viens mēnesis pirms vēlēšanām.
Biedrības valde var laicīgi sagatavot kandidātu sarakstu un informāciju izūtīt
biedriem, kuri var iepazīties un izvērtēt kandidātus. Lai balsošana notiktu
pilnvērtīgi un nebūtu jāraizējas par kopsapulces kvorumu ir jāizstrādā
procedūra par balsu nodošanas (pilnvarošanas) kārtību.
8. Valdei uzdot vienoties un nodefinēt valdes locekļu amatus un to pienākumus.
Piemērs no CLGE valdes – prezidents, ģenerālā sekretāre (atbild par
komunikāciju un lietvedību) un pārējie ir vice prezidenti ar savām atbildības
sfērām (finanses, kadastrs un citi svarīgākie pienākumi).
9. NVO organizēt biedriem kopējus iepirkumus, kā piemēram civiltiesisko
apdrošināšanu. Tā iegūstot labāku cenu un piesaistot biedru interesi būt
biedrībā.
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Pielikumi
1. pielikums
Aptaujas anketa angļu valodā
Questionnaire
Country / association /
union
Person / title
What is the annual fee for
the member in your
association?

EUR

What is the number of
members in your
association?
What are the practical
steps at your association
in decision making
process?
a) inside assoc. for
common opinion
b) in the level between
authorities
What is every day’s
cooperation with state
authorities?
How information is
distributed at your
association?
a) inside the board
b) to the members
c) for the meetings
Information about the
board:
a) number of persons
b) process of elections
c) working process
d) decision process
What is the main issues
your association is dealing
at the moment?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2.1. pielikums
Aptaujas tabula – jautājumi un atbildes par katru valsti
Valsts
Tīmekļa vietne
Biedrības pilnais
nosaukums

Persona un amats

Latvija - LKĢA

Lietuva

Igaunija

www.lmb.lv

www.matininkuasociacija.lt

www.egu.ee

Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu
asociācija

Latvijas Mēnrieku biedrība

Lithuanian Association of Surveyors

Association of Estonian Surveyors

Juris Vītols - valdes priekšsēdētājs

Baiba Ziemele - prezidents

Vaidotas Sankalas, valdes loceklis

Mairolt Kakko, vice prezidents

Kāda ir ikgadējā biedru
nauda?

Kāds ir biedru skaits
Jūsu biedrībā?

Latvija - LMB

www.lkga.lv

€ 480,00

€ 40,00

Atkarībā no uzņēmumā strādājošo
skaita:
EUR 300
EUR 480
EUR 720

EUR 5 - studentiem
EUR 90 - associētajiem biedriem

19 uzņēmumi +2 asociētie biedri
(~ 250 personas uzņēmumos)

90 (6 associētie biedri)

19
€ 9 120,00
2,02
9,41

personas NVO
Kopējais budžets
Iedzīvotāji, milj. (2013)
koef: biedri / iedz.sk.

€ 15,00

Bet pelna organizējot kursus pirms
sertifikācijas

€ 26,00

EUR 5 - pensionāriem un EUR 1000 750 - 500 kompānijām pēc lieluma

150 170 (bet nozarē 500 mērnieku)
90
€ 3 600,00
2,02
44,55

150
€ 2 250,00
2,97
50,51

170
€ 4 420,00
1,32
128,79

What are the practical
steps at your
association in decision
making process?
a) inside
assoc. for
common
opinion

sagatavoti jautājumi uz valdes sēdi,
diskusijas un balsu vairākums
apstiprina lēmumu
* sekojam līdz normatīvu izmaiņām un
sniedzam savus iebildumus vai
priekšlikumus
b) in the level * dažreiz valsts organizācijas uzaicina
sniegt viedokli
between
* valsts un pašvaldību iestāžu
authorities
pārstāvji neatsaka piedalīties valdes
sēdēs, tiek izrunāti sasāpējuši
jautājumi

sagatavoti jautājumi uz valdes sēdi,
diskusijas un 2/3 balsu vairākumu
apstiprina lēmumu

valdes sēdes

* sekojam līdz normatīvu izmaiņām un
sniedzam savu iebildumus vai
priekšlikumus
pēc nepieciešamības;
* dažreiz valsts organizācijas uzaicina komentāri un ieteikumi par normatīvu
sniegt viedokli
grozījumiem

ģeodēzija ir zem Ekonomikas
ministrijas
kadastrs zem Zemes dienesta

koleģiāla

koleģiāla

1. Lobešānas likums
2. Publiskajās debatēs pirms normatīvu
izskatīšanas (Ministrijās, Zemes
dienestā u.c.);
3. Nacionālajā zemes dienesta
Konsultatīvā padome;
4. Neformālas tikšanās un sarunas ar
Ministriju pārstāvjiem, Zemes dienestu;
5. semināri un konferences
Slikta sadarbība ar Zemes dienestu

epasts

epasts

epasts

epasts, mājaslapa, facebook

epasts, mājaslapa

epasts, mājaslapa, twitter

epasts, mājaslapa

epasts, mājaslapa, facebook

epasts, mājaslapa

epasts, mājaslapa

epasts, mājaslapa

epasts, mājaslapa, facebook

* reizi gadā kopsapulce, Pavasarī.

* reizi gadā kopsapulce, Marta otrajā
nedēļas piektdienā

* reizi gadā kopsapulce

* reizi gadā kopsapulce, Marta pirmajā
nedēļas piektdienā

What is every day’s
cooperation with state
authorities?
(vispārīgi komentāri)

How information is
distributed at your
association?
a) inside the
board
b) to the
members
c) for the
meetings

izskata valdē vai kopsapulcē

vienu reizi gadā izdod žurnālu

Information about the
board:

a) number of
persons
6 + valdes priekšsēdētājs
b) process of
elections
valdi ievēl uz 3 gadiem
1 x mēnesī valdes sēde, ja
c) working
nepieciešams, tiek sasaukta
process
ārpuskārtas valdes sēde
d) decision
process

balsošana, ar balsu vairākumu

8 + prezidents

10

2 valdes pārstāvjus katru gadu pārvēl pēc 3 gadiem pārvēl visu valdi

Sertifikācijas sistēma:
a) kas izsniedz?
b) pagarināšana?
c) cita informācija

2 gadi

1 x mēnesī valdes sēde

sanāk, ja ir svarīgi jautājumi, nav
reglamentēts

1 x mēnesī valdes sēde

balsošana (2/3 nobalsojot PAR)

klātesošo vairākuma balsis

balsošana

EVRS, sertifikācija

Amend the laws on Mapping (spatial)
and Cadaster by obligation for
institution to prepare and approve a
Long term plan (LTP) in the fields of
responsibilities

sertifikācija

What is the main issues
your association is
dealing at the moment?
EVRS, sertifikācija

9

a) Igaunijas Mērnieku biedrība, ko
apstiprināja "Profesiju palāta"
b) c) tikko apstiprināts jauns Profesijas
a) Izsniedz Zemes dienests;
standarts, ko izstrādāja "Profesiju
a) valsts akreditētas institūcijas -LMB a) valsts akreditētas institūcijas -LMB b) ik pēc 3 gadiem jāiesniedz
palāta"
SC un ABC
SC un ABC
dokumenti, ka ir noklausīti 30 h kursi, * Profesiju standartā ir 8 līmeņi,
b) 5 gadi
b) 5 gadi
pretējā gadījumā var atņemt sertifikātu mērnieki no 4-7, (agrāk - 5)
c) nevajag būt biedram
c) nevajag būt biedram
c) * lai sert. nav jābūt biedrībā

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2.2. pielikums
Aptaujas tabula – jautājumi un atbildes par katru valsti
Valsts
Tīmekļa vietne
Biedrības pilnais
nosaukums

Persona un amats

Dānija

Somija

Apvienotā karaliste (UK)

www.milry.fi

www.ddl.org

Finnish Association of Geodetic and
Land Surveyors (Bakalauru)

The Danish Association of Chartered
Surveyors (DdL) (kopā ar The Danish
Association of Licensed Surveyors in The Royal Institute of Chartered
Private Practice)
Surveyors
Henning Elmstroem, deleģētā
persona uz CLGE
James Kavanagh, valdes loceklis

Pekka Halme, valdes loceklis

Kāda ir ikgadējā biedru
nauda?

€ 55,00

http://www.irish-surveyors.ie/

€ 800,00

Irish Institution of Surveyors (IIS)

Muiris de Buitleir, deleģētā persona uz
CLGE

€ 500,00

* EUR 45 - studentiem
* 97% studenti iestājas biedrībā
uzsākot studijas un pēc studijām kļūst
pilntiesīgi biedri. Studentiem organizē * GBP 250 - tehniķim
braukšanu uz Intergeo utml.
* GBP 400 - speciālistam
* biedrībā ir 60 kompānijas
* GBP 600 - ekspertam
3000
* organizācija apvieno biedrus pa visu
pasauli (un bij.kolonijām)
* 3000 - mērnieku, bet kopā 100 000
1400 (ar studentiem)
ar vērtētājiem u.c.

Somijā ir 2 biedrības: Bakalauru
(~1000 biedri) un Maģistru (~1000
biedri)
Kāds ir biedru skaits
Jūsu biedrībā?
1000 (Bakalauru biedrība)
1000
€ 55 000,00
5,43
184,16

personas NVO
Kopējais budžets
Iedzīvotāji, milj. (2013)
koef: biedri / iedz.sk.

Īrija

www.rics.org

1400
€ 1 120 000,00
5,6
250,00

€ 230,00

300
* biedrība apvieno individuālos
mērniekus
* uzņēmumi kā asociētie biedri

3000
€ 1 500 000,00
63,9
46,95

300
€ 69 000,00
4,59
65,36

What are the practical
steps at your
association in decision
making process?
a) inside
assoc. for
common
opinion

* valde pieņem lēmumus
* svarīgos jautājumos prasa biedru
viedokli

valdes sēdes

valdes sēdes

pēc nepieciešamības

pēc nepieciešamības

daudz nesadarbojas, jo biedrība ir kā
pašregulējoša iestāde
valdes iniciatīva

Bakalauru biedrība tiek vienmēr
uzaicināta apspriest jaunās izmaiņas
normatīvos

* grozot normatīvus biedrību pieaicina
kā ekspertus + izsūta visām
iesasitītajām biedrībām
* dažreiz biedrība piedalās normatīvu
rakstīšanā
biedrība netiek aicināta pie normatīvu
* bez biedrības piekrišanas var virzīt daudz nesadarbojas, jo biedrība ir kā izmaiņām vai izstrādes - pašiem
normatīvus, bet tā nekad nenotiek
pašregulējoša iestāde
jāseko līdz

valdes sēdes

b) in the level
between
authorities

What is every day’s
cooperation with state
authorities?
(vispārīgi komentāri)

How information is
distributed at your
association?
a) inside the
board
b) to the
members
c) for the
meetings

Information about the
board:

4 x gadā jaunumu e-pasts
epasts un sapulces

epasts

epasts

mājaslapa, epasts, kad svarīgas ziņas epasts, mājaslapa

epasts, mājaslapa

epasts

mājaslapa, epasts
* kopsapulcē parasti ~200 (no 1000)
biedru. Vēsturiski atstrādāta pilnvaru
sistēma, kad katram biedram
pienākums nododt savu balsi par
kādu jautājumu vai personu valdes
vēlēšanās.

epasts, mājaslapa

epasts

a) number of
persons
b) process of
elections
2 gadi
c) working
process
d) decision
process

epasts, mājaslapa

* reizi gadā kopsapulce, katru gadu
5.nedēļā, kurā savācās ap 500 biedru
* uzņēmumu biedrības prezidents ir
viens no valdes locekļiem
9

* kopsapulce 1 x gadā

5

12 10 + prezidents
2 gadi

1 x mēnesī valdes sēde

3 gadi
4 gadi
5 x gadā valdes sēdes, tiek algoti 2
darbinieki, to dara sadarbībā ar citām
biedrībā (dažādi barteri)
valdes sēdes

balsošana par jaut., kas noteikti
statūtos

balsošana

balsošana

balsošana

organizē biedru (vispasaules)
semināru

* normatīvu izstrāde
* nekustamā īpašuma reģistrēšana
* sadarbība - apvienošanās ar otru
nozares biedrību

What is the main issues
your association is
izglītības sistēma, jo universitātes
dealing at the moment?
apvienotas ar institūtiem, lai zintne
tuvāk studentiem

Sertifikācijas sistēma:
a) kas izsniedz?
b) pagarināšana?
c) cita informācija

epasts

ļoti maz jauno studentu

a) organizē valsts, bez tam ir licences
firmām (~60)
b) Sertifikācija NAV!
c) nav jābūt biedrībā;
Tiesību aktos ir noteikts kādus darbus * sertificē tikai kadastru
drīkst darīt ar Bakalaura grādu (vairāk * maģistrs + 3.g.pieredze + eksāmens
tehniskie darbi un nelieli juridiskie
= sert.Kadastrā (darbojas kā 1.līmeņa
darbi) un Maģistra grādu.
tiesneši)

1 x mēnesī

a) valsts deleģejusi sertifikāciju pilnībā
sabiedriskajai rganizācijai un tālāk
paši organizē jautājumus (selfregulated)
b) c) lai sertificētos vajag būt biedram,
bet lai iestātos biedrībā ir noteiktas
prasības un rekomendācijas
(pašregulējoša sistēma)
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2.3. pielikums
Aptaujas tabula – jautājumi un atbildes par katru
Valsts
Tīmekļa vietne
Biedrības pilnais
nosaukums

Persona un amats

Ungārija

Čehija

www.mfttt.hu

Hungarian Society of Surveying,
Mapping and Remote Sensing
(MFTTT)
Georgijs Domokos, deliģētā persona
uz CLGE

Kāda ir ikgadējā biedru
nauda?

Slovākija

Itālija

http://www.kgk.cz/

http://www.kgk.sk/en

www.cng.it

Chamber of Surveyors and
Cartographers (KGK)

Chamber of Surveyors and
Cartographers (KGK)
* Kamera dibināta uz spec.likuma
pamata

Consiglio Nazionale Geometri e
Geometri Laureati
* apvieno 110 lokālās mērnieku
biedrības (reģioni - provinces)

Jan Fafejta, prezidents

Jan Hardoš

Enrico Rispoli, valdes loceklis

€ 30,00

€ 20,00

€ 100,00

palildus EUR 65 apdrošināšanai, ko
organizē biedrība
Kāds ir biedru skaits
Jūsu biedrībā?

1000 (zinātniskā);
* Uzņemumu associācija;
* Nozares palātā (Chamber) vairāk
par 1000 (veic sertifikāciju)
2000
€ 60 000,00
9,91
201,82

personas NVO
Kopējais budžets
Iedzīvotāji, milj. (2013)
koef: biedri / iedz.sk.

€ 40,00

* EUR 40 mērnieki maksā lokālajām
biedrībām
* EUR 250 (vidēji) lokālās mērnieku
biedrības maksā "Lielajai biedrībai"

70

7500

110 000

70
€ 1 400,00
10,52
6,65

7500
€ 750 000,00
5,41
1386,32

110 000
€ 4 400 000,00
59,68
1843,16

What are the practical
steps at your
association in decision
making process?
a) inside
assoc. for
common
opinion

* sekretāre sagatavo lēmumu, valde
diskutē un pieņem lēmumu;
* ja nepieciešams prasa biedru
viedokli.

valdes sēdes

valdes lēmums

valdes sēdes

* konsultējas
* ieskaka normatīvu grozījumus

principā nepiedalās valsts lēmumu
pieņemšanā

pēc valdes iniciatīvas

konsultatīvās padomes pie ministrijām

Agrāk koleģiāla. Tagad viens otru
nerespektē. Sadarbība lēna un
neauglīga. Savstarpējas sūdzības un
nesaskaņas.

konsultāciju līmenī ar Ekonomikas
min., Vides min., Kadastru

b) in the level
between
authorities

What is every day’s
cooperation with state
authorities?
(vispārīgi komentāri)

How information is
distributed at your
association?
a) inside the
board
b) to the
members
c) for the
meetings

Neformāla.
Iestādes konsultējas ar ekspertiem no
SO, pieņem zināšanai, bet lēmumu
Atzīst, ka reāli procesu nozarē
pieņem paši (iespējams- pretēju).
ietekmēt nevar.

* 1 x 2 mēnešos izdod avīzi/ žurnālu

regulāri tiek informēti

mājaslapa, epasts

epasts

epasts

epasts

mājaslapa, epasts

epasts, mājaslapa

epasts, mājaslapa

epasts

mājaslapa, epasts

epasts, mājaslapa

epasts, mājaslapa

Information about the
board:
* reizi gadā kopsapulce, izziņo 1
mēnesi iepriekš
* priekšsēdētāju ievēl valde
a) number of
persons
10
b) process of
elections
4 gadi
3 gadi
1 x 2 mēnešos valdes sēde, ziņojumi,
c) working
sekretāre sagatavo jautājumus process
diskusijas un lēmums
valde ievēl valdes priekšsēdētāju
d) decision
process

9 7 + prezidents + vice = 9

11

3 gadi

5 gadi

valdes sēdes

priekšlikumus apspriež sēdēs

balsošana

balsošana

lēmumus pieņem ar balsu vairākumu

jaunu biedru piesaistīšana

atdzīst, ka procesus nozarē valstī
ietekmēt nevar

* par daudz studentu nozarē
* uzlabo sadarbību ar valsts
organizācijām un iestādēm

* kompetences definēšana
mērniecības nozarē, saistībā ar
tālākizglītību (CPD)
* jaunā Ētikas koda ieviešana

a) sertifikāciju veic Inženieru Palātas
(chamber) ģeodēzijas sekcija
(kadastrs)
b) c) jābūt Palātas biedram

a) Kamera (chamber)
b) a) Valsts (arī kontrolē)
c) augstākā izglītība + 2 gadu
b) pieredze + eksāmens Kamerā (palātā)
c) sertifikāti ir Kadastrā, topogrāfiskais * lai sertificētos vajag būt biedram
tīkls, Militārā mērniecība.
* tikai pēc 3 gadu pieredzes mērnieks
* ģeodēziju neuzrauga neviens
var dibināt uzņēmumu

balsošana, ja smagāki jautājumi, tad
jautā biedriem epastā vai mājaslapā

What is the main issues
your association is
dealing at the moment?

Sertifikācijas sistēma:
a) kas izsniedz?
b) pagarināšana?
c) cita informācija

epasts
* kopsapulcē 110 lokālie pārstāvji
* kopsapulcē ievēl valdi un
ievēl valdi
subordinācijas amatus (priekšsēdētāju * valde ievēl priekšsēdētāju u.c.)
prezidentu
* valdi ievēl 1x3 gados, bet ~ 30%
* lokālajās biedrībās savu valdi pārvēl
saglabājās no iepriekšējās valdes
katrus 4 gadus

a) Sertificē lokālās mērnieku biedrības
b) c) tehniskā izglītība + 2 gadi
praktizēšanās vai 3 gadi universitātē.
* eksāmeni lokālajās biedrībās.
* lēmumus pārsūdzēt var "Lielajai
biedrībai"
* var strādāt tikai lokālajā provincē
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