LMB mēnešraksts
2019. DECEMBRIS

Latvijas Mērnieku biedrībā
04.12.2019. LMB valdes sēde
Piedalījās: U. Krutova, A. Pizāns, J. Gau, J. Brice, K. Kūkums,
J. Klīve, M. Reiniks un S. Jansone.
Darba kārtības ziņojumi:

 11.11.2019. LĢIA informē par (LatPos) modernizāciju, kuras





 Saņemta vēstule no LĢIA par dalību diskusijās par













kvaziģeoīda modeļa LV’14 precizitāti Rīgas pilsētā. Sapulcei
deleģēts A. Pizāns.
Diskusijas un viedokļi par Tieslietu ministrijas publicēto
paziņojumu par līdzdalības iespējām Ministru kabineta
noteikumu projektam "Zemes kadastrālās uzmērīšanas
noteikumi". Līdz 2019. gada 6. decembrim J. Brice apkopo un
sagatavo LMB iebildumus par ZKU noteikumu grozījumiem.
Pārrunas ar grāmatvedību par LMB PVN maksātāju statusu.
Gan LMB, gan LMB SC nav PVN maksātāju statusā, un arī
nākamgad rēķini nebūs aplikti ar PVN.
LMB SC informē, ka decembra sākumā veiksmīgi noritējusi
ikgadējā LATAK uzraudzības vizīte. Pārreģistrētas visas
sertificētās personas (~200), no kurām bija saņemti
iesniegumi. Turpinās pēdējo dokumentu pārņemšana. Līdz
gada beigām tiks izziņots LMB SC cenrādis 2020. gadam.
LMB SC atgādina, ka atbilstoši MK noteikumiem Nr. 1011
(par sertificēšanu), līdz gada beigām tiks pārreģistrēti visi
sertifikāti (precizēti numuri), lai vienādotu to pierakstu,
piemēram, “AA0001”, “AB0102”, “AC0203”.
28.02.2019. LMB atzīmēs organizācijas dibināšanas 100 gadu
jubildeju un aicina visus iesaistīties un atbalstīt pasākumu. Uz
balli ir aicināti visi nozares pārstāvji!
LMB 100 gades kalendārs ir izgatavots un tiek nogādāts
interesentiem visā Latvijā. Interesējaties par savu kalendāru
pie LMB, kursos vai citos pasākumos! Latgales mērnieki var
griezties
pie
SIA
“Preime”
Preiļos
vai
SIA
“Latvijasmernieks.lv” Daugavpilī.
Valde vienbalsīgi lemj par trīs jaunu biedru uzņemšanu LMB.
Nākamā LMB valdes sēde – 7. janvārī, trešdien, pl. 17:00.

Aktualitātes nozarē





Tehnoloģiju jaunumi

Gaidāmie notikumi …





 FIG publicējis novembra mēnešrakstu par aktualitātēm.


20.12.2019. Tieslietu ministrs Jānis Bordāns atstādinājis
Valsts zemes dienesta ģenerāldirektori Solvitu Zvidriņu.

laikā notiek bāzes staciju antenu nomaiņa. Darbi noritēs līdz
2020. gada pavasarim. Sekojiet informācijai un esat
piesardzīgi!
27.11.2019. LKĢA kopā ar LTRK viesojās Valsts ieņēmumu
dienestā, lai pārrunātu kā uzlabot uzņēmējdarbības vidi un
izskaustu aplokšņu algas mērniecības nozarē.
06.12.2019. stājās spēkā normatīvo aktu grozījumi par būvju
kadastrālo uzmērīšanu un reģistrāciju - MK noteikumi Nr.281
“Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās
centrālās datubāzes noteikumi” un Nr. 263 "Kadastra objekta
reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi".
Atgādinājums visiem Mērniekiem! Aicinām izmanot iespēju
gada laikā iegādāties profesionālās civiltiesiskās atbildības
apdrošināšanu daudz lētāk un ar izdevīgākiem
nosacījumiem! Individuāli varat zvanīt un vienoties arī par
veselības apdrošināšanas polišu iegādi!
17.12.2019. darba grupas izveide LĢIA par kvaziģeoīdu.
Aģentūra informē, ka 2020.-2021. gadā tiks strādāts pie
dinamiskās koordinātu sistēmas, jauna kvaziģeoīda modeļa
un savietota ģeodēziskā tīkla visā valstī.







10.01.2020. plkst.10.00, Akadēmijas ielā 19, 902.auditorijā,
Jelgavā notiks ikkgadējā LLU Zemes pārvaldības un
ģeodēzijas katedras zinātniski praktiskā konference, kas
veltīta katedras 80. gadu jubilejai un sadarbības
partneriem!
22. un 23.01.2019. RTU Ģeomātikas katedras ziemas sesijas
bakalaura un maģistra darbu aizstāvēšanas.
Līdz 01.02.2020. sertifikācijas institūcijā jāiesniedz 2019.
gadā izpildīto darbu saraksts. Attiecas arī uz pārreģistrētām
personām, kas darbus veica ar citas institūcijas izsniegtiem
sertifikātiem. Jānorāda arī iesaistītās personas!
28.02.2019. plānota LMB 100 gades balle. Sekojiet
informācijai LMB tīmeklī un sociālajos tīklos!
Atgādinām, ka sertificētām personām gadā jāapmeklē
vismaz 8 stundu kvalifikācijas celšanas kursi. Aicinām
saplānot laiku un izvēlēties vajadzīgo no Kursu reģistra, kas
katru mēnesi tiek aktualizēts!
20.03.2019. LMB ikgadējā kopsapulce un seminārs.
Starptautiskās Mērnieku federācijas (FIG) Darba nedēļa
2020. gadā ir plānota EIROPĀ, Amsterdamā (Nīderlande) no
10.-14. maijam ar tēmu “Gudrā mērniecība zemes un
ūdens pārvaldībai”! Ir uzsākta reģistrēšanās uz FIG darba
nedēļu un līdz 2020. gada 7. februārim to var izdarīt par
samazinātu samaksu!

Priecīgiem pārsteigumiem bagātu Jauno gadu!

