LMB mēnešraksts
2020. NOVEMBRIS - DECEMBRIS

Latvijas Mērnieku biedrībā
04.11.2020. un 02.12.2020. LMB valdes sēdes (attālināti)
Piedalījās: U. Krutova, A. Pizāns, J. Gau, K. Kūkums, J. Klīve, J. Brice,
U. Mežulis, R. Klāva, M. Reiniks, M. Miezis, M. Bērziņa, I. Nudiens
un S. Lātsa.
Darba kārtības ziņojumi:

⚫ 14.10.2020. Eiropas Mērnieku padomes (CLGE) IG-PARGLS
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valdes sēdē attālināti pievienojās VZD
ģenerāldirektore Vita Narnicka, kura iepazinās ar LMB valdi un
tika pārrunāti nozares aktuālie jautājumi.
No 2021. gada janvāra par profesionālo kursu un apmācību
norisi un organizēšanu jauna atbildīgā - Kristīne Brūna
(kursi@lmb.lv).
LMB SC informē, ka 2021. gada sākumā iesniedzamie darbu
saraksti jāsagatavo elektroniski. Visu darbu iesniegšana notiek
tikai attālināti un parakstīti ar elektronisko parakstu.
LMB SC un LMB mājas lapas izstrādei ir noskaidrots labākais
piedāvājums un notiek darbs pie lapas realizācijas.
02.11.2020. LMB iesniedza pieteikumu Sabiedrības
integrācijas fonda organizētajā programmā “NVO fonds” par
LMB tīmekļa vietnes funkcionalitātes paplašināšanu.
LMB SC ziņo, ka 20.10.2020. notika ikgadējā LATAK vizīte.
Nolemts izsūtīt LMB biedriem un nozares pārstāvjiem
informatīvu e-pastu par kandidātu izvirzīšanu apbalvojumiem
par ieguldījumu Mērniecības nozarē.
Nākamā LMB valdes sēde plānota 13.01.2021.
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Aktualitātes nozarē
⚫ FIG publicējis novembra un decembra mēnešrakstu par

(Interest Group of Publicly Appointed and Regulated Liberal
Surveyors) attālinātā sēdē ievēlēts jauns prezidents Matjaž
Grilc no Slovēnijas un valde.
03.11.2020. intervija ar VZD jauno ģenerāldirektori Vitu
Narnicku. Arī laikrakstā Diena.
03.11.2020. Valsts ieņēmumu dienests (VID) ģenerāldirektore
Ieva Jaunzeme parakstīja vienošanos par sadarbību nodokļu
administrēšanas un godīgas konkurences veicināšanas jomā
ar LMB un LKĢA. Sīkāk par sadarbības līgumu aprakstīts
portālā mērnieks.lv.
06.11.2020. Valsts zemes dienesta (VZD) ģenerāldirektore
Vita Narnicka, LKĢA un LMB paraksta trīspusējo sadarbības
līgumu.
18.11.2020. pasaulē tika atzīmēta ĢIS diena.
24.11.2020. Valdība atbalsta VZD sagatavoto risinājumu
zemes konsolidācijas ieviešanai.
25.11.2020. VZD Kadastra datu aktualizācijā iesaistīs
mākslīgo intelektu.
29.12.2020. notika VZD Mērniecības konsultatīvās padomes
sēde par pieteiktiem, bet neizrunātiem jautājumiem. Darbs
tiks turpināts pie ZKU pilnveides jautājumiem.
05.01.2021. darbu sācis bezpilota gaisa kuģu e-pakalpojumu
portāls, ko uztur CAA.
Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstāde “Latvijas militārā
kartogrāfija” arī YouTube kanālā.
Info par Covid-19 piesardzības pasākumiem un aktualitātēm!
Atjaunināta informācija par civiltiesisko apdrošināšanu uz
labākiem nosacījumiem! Papildus var iepazīties arī par
instrumentu apdrošināšanu un veselības polisēm.

Tehnoloģiju jaunumi

aktualitātēm.
⚫ 07.-11.12.2020. Eiropas kosmosa nedēļas (European Space
week) ietvaros notika CLGE un Eiropas kosmosa aģentūras
(GSA) kopīgi veidotais konkurss “Geomatics On the Move”, kur
šogad konkursa otrajā kārtā piedalījās 21 pieteikums un 4
darbi no Latvijas! Trešajā kārtā – finālā nokļuva tikai viens
pārstāvis no Latvijas – Reinis Cimdiņš ar 5.vietu un EUR 1000.
Jāatgādina, ka no Latvijas piedalījās tikai studentu darbi, kas
sacentās ar start-up uzņēmumiem! Šogad paralēli norisinājās
CLGE studentu konkurss (arī viens no Latvijas), kas noslēgsies
š.g. 21.martā – Globālajā Mērnieku dienā!

Gaidāmie notikumi …
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05.01.2021. LĢIA līdz 31.01.2021. aicina aizpildīt datu un
pakalpojumu lietotāju aptaujas anketu.
14.01.2021. notiks starptautiskās programmas Inovatīvie
risinājumi ģeomātikā aizstāvēšana.
21.01.2021. RTU studentu gala darbu aizstāvēšanās.
21.01.2021. Inženierkomunikāciju turētāju padomes sēde.
03.02.2021. LĢIA seminārs "Ģeodēzistu dienu 2020".
04.02.2021. notiks LATA konference.
2021. gada FIG Darba nedēļa notiks Nīderlandē (Utrecht),
jūnijā.

