LMB mēnešraksts
2020. FEBRUĀRIS

Latvijas Mērnieku biedrībā
05.02.2020. un 04.03.2020. LMB valdes sēdes
Piedalījās: U. Krutova, A. Pizāns, U. Mežulis, J. Gau, K. Kūkums,
A. Aleksandrovs, J. Brice, J. Klīve, M. Miezis, M. Reiniks un
S. Jansone.
Darba kārtības ziņojumi:

 KRĀŠŅI, SVINĪGI UN VĒRIENĪGI IR AIZVADĪTS LMB 100
ATZĪMĒŠANAS PASĀKUMS UN BALLE. LMB IZSAKA
VISLIELĀKO
PATEICĪBU
VISIEM
IESAISTĪTAJIEM
BRĪVPRĀTĪGAJIEM, KAS PALĪDZĒJA ORGANIZĒT PASĀKUMU,
UZŅĒMĒJIEM, KAS ATBALSTĪJA AR SAVU IEGULDĪJUMU UN
VISIEM BALLES APMEKLĒTĀJIEM, KAS PIEDALĪJĀS UN RADĪJA
SVĒTKUS!
Mērnieks.lv ir
publicējis
atskatu par
LMB 100
pasākuma
norisi un foto
galeriju.

 Pamatojoties uz daudzajiem iebildumiem par noteikumu












projektu "Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi", darba
grupa (J. Brice, K. Kūkums, O. Horsts, M. Rutkovskis,
E. Ciematnieks) apkopo un apraksta priekšlikumus jaunajiem
noteikumiem, lai uzlabotu ZKU procesu.
Tiek lasīti un vērtēti LMB Studentu 2019. gada darbi, lai
apbalvotu labākos. Nolemts, ka labākajam darbam piedāvās
piedalīties CLGE Eiropas studentu konkursā un par to LMB
piešķirs starptautiskās Intergeo izstādes apmeklējumu.
07.02.2020. Igaunijas Mērnieku biedrība rīko konferenci un
ikgadējo biedru sapulci, kurā pārvēlēs valdi un priekšsēdētāju.
LMB nolemj deleģēt J. Brici un K. Kūkumu uz Starptautiskās
Mērnieku federācijas (FIG) Darba nedēļu Amsterdamā,
Nīderlandē.
Revīzijas komisija uzdod jautājumus un uzskaita dokumentus,
ar kuriem vēlas iepazīties, lai sastādītu komisijas ziņojumu.
20.03.2020. plkst. 9.00 LMB sadarbībā ar LU Ģeodēzijas un
ģeoinformāikas institūtu rīkos ikgadējo LMB semināru.
Reģistrācija līdz 15.03.2020.!
20.03.2020. plkst. 17.30 visi LMB biedri tiek aicināti uz LMB
kopsapulci, kas notiks pēc LMB semināra LU Dabas mājā,
Jelgavas ielā 1, Rīgā!
Valde vienbalsīgi lemj par 7 jaunu biedru uzņemšanu LMB.
Nākamā LMB valdes sēde – 1. aprīlī, trešdien, pl. 17:00.

Aktualitātes nozarē
 LMB tīmekļa vietnē Mērnieks jautā apkopota un ievietota
informacija par biežāk uzdotiem jautājumiem par kursu norisi.
 FIG publicējis februāra mēnešrakstu par aktualitātēm.
 17.02.2020. TM rosina 2022. gadā atcelt NĪN iedzīvotāju
primārajiem mājokļiem ar kadastrālo vērtību līdz 100 000 eiro.

 18.02.2020. Valdība apstiprina “Kadastrālās vērtēšanas
noteikumus” ar pilnveidotu metodiku, kas nodrošinās
taisnīgāku kadastrālo vērtību aprēķinu.
 Centrālā statistikas pārvaldē Twiter publicējusi informāciju, ka
sagatavoti dati par iedzīvotāju skaitu 76 Latvijas pilsētām, ko
attēlo uz ortofoto kartēm 100 x 100 metru režģa šūnās.
 21.02.2020. Latvijas Nacionālajā bibliotēkā atklāta izstāde
“Latvijas militārā kartogrāfija”, kas skatāma līdz 30.12.2020.
 06.03.2020. Rīgā notika Baltijas Ģeotelpiskās Informācijas
Tehnoloģiju konference, ko organizēja trīs Baltijas valstu
sabiedrisko organiāciju pārrstāvji un apmeklēja ap 500
dalībnieku.
 3.-4. martā Rīgā notika Ziemeļvalstu Ģeodēziskās komisijas
(Nordic Geodetic Commission – NKG) Prezidija sēde, ko
organizēja RTU un LĢIA. Piedalās J. Kaminskis un I. Liepiņš.
 HBO televīzijas kanāls sagatavojis apskatu par kosmiskajiem
atkritumiem (23000 atlūzas lielākas par beisbola bumbiņu),
kas uzkrājušies no nokalpojušiem mākslīgajiem zemes
pavadoņiem u.c. cilvēku radītajām iekārtām.
 Par COVID-19 piesardzības pasākumiem un aktualitātēm!
 Aicinām visus Mērniekus 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!

Tehnoloģiju jaunumi

Gaidāmie notikumi …








19.03.2020. LU GGI Starptautiskā zinātniskā konference
"Ģeodinamika un ģeokosmiskie pētījumi 2020".
20.03.2020. LMB seminārs kopā ar LU GGI konferenci.
Reģistrācija līdz 15.03.2020.!
21.03.2020. Starptautiskā Mērnieku diena!
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”!
03.04.2020. Eiropas Mērnieku padomes (CLGE) Pavasara
ģenerālā asambleja Skopjē, Ziemeļmaķedonijā.
Aicinām plānot laiku un izvēlēties interesējošās kursu
tēmas! Kursu reģistrs katru mēnesi tiek aktualizēts! Vasarā
plānots kursu un apmācību pārtraukums.

