LMB mēnešraksts
2021. MAIJS - OKTOBRIS

Latvijas Mērnieku biedrībā
LMB valdes sēdes:
Vasaras periodā notika 3 attālināti (12.05.2021., 16.06.2021. un
06.10.2021.) un 1 klātienē organizēta valdes sēde (24.08.2021.).
Piedalījās: U. Krutova, A. Pizāns, J. Gau, K. Kūkums, J. Klīve, J. Brice,
A. Aleksandrovs, R. Klāva, M. Reiniks, M. Miezis, J. Kokins, V. Bunte,
I. Nudiens, S. Lātsa, K. Brūna u.c.
Galvenie temati, pie kā strādāts vasaras sesijā un kas pārrunāti
valdes sēdēs:
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
⚫
⚫

LMB parādnieki (Sigita Jansone);
Kursu jaunumi (Kristīne Brūna, Jolanta Gau);
Sertifikācijas centra darbība un aktualitātes (Mārtiņš Reiniks);
Profesijas standartu izstrāde (Una Krutova, Mārtiņš Reiniks);
Jelgavas tehnikuma programmas akreditācija (Jānis Kokins,
Ivars Nudiens);
Par Inženiertīklu turētāju sadarbības padomi (ITSP) (Jānis Klīve);
Normatīvo aktu projekti un darba grupas (Una Krutova,
Mārtiņš Reiniks, Jānis Klīve, Jana Brice, Māris Miezis, Jānis
Kokins);
Kadastra vīzija un sadarbība ar VZD (Una Krutova);
Jauno speciālistu piesaiste profesijai. Iespējas un resursi uzsākt
kādu projektu. Reklāma studentiem par profesiju (Aldis
Pizāns);
Izaicinājumi un mērķi 2022. gadam un nākamam periodam līdz
2026. gadam;
Profesionālo organizāciju sadarbības stiprināšana (Mārtiņš
Rutkovskis, LKĢA);
Nākamā LMB valdes sēde plānota 03.11.2021. Aicinām biedrus
piedalīties valdes sēdēs, kas šobrīd notiek attālināti.

⚫ 03.-04.09.2021. CLGE vadības sēde Horvātijā. Latviju pārstāv
Jānis Klīve par studentu un jauno speciālistu darbu konkursu
Eiropā.
⚫ FIG publicējis jūnija un jūlija mēnešrakstus.
⚫ 16.09.2021. notika Inženiertīklu turētāju sadarbības padomes
(ITSP) sēde. To vadīja LMB. Papildus ziņoja par BIM tehnoloģiju
ienākšanu nozarē. Pilns raksts LMB portālā!
⚫ 21.-23.09. INTERGEO 2021 Hanoverā, Vācijā. Nākamā gadā
pasākums notiks Essenē.
⚫ 24.09.2021. sociālos tīklos publiskota ziņa, ka MK nolēmis
piešķirt 2,1 miljonu VZD atvērto datu publicēšanai 2022. gadā,
t.s.k. Nekustamā īpašuma valsts kadastra datiem.
⚫ 25.09.2021. Strūves ģeodēziskā loka punktā Daborkalns notika
skatu torņa atklāšana. 26.09.2021. notika ikgadējais
pārgājiens No Cesvaines pils uz Nessaule-kalns punktu.
⚫ 15.10.2021. RTU 159. gadadienai veltīta Ģeomātikas sekcijas
sēde ar astoņiem ziņojumiem.
⚫ Notiek darbs pie Aizsardzības ministrijas virzītā noteikumu
projekta “Nacionālajai drošībai un valsts aizsardzībai svarīgas
informācijas par nekustamā īpašuma objektiem aizsardzības
nodrošināšanas kārtība”.
⚫ Notiek darba grupas sanāksmes par Zemes kadastrālās
uzmērīšanas noteikumu izmaiņām. Piedalās TM, VZD, LMB,
LKĢA, LVC, LVM, u.c.
⚫ Notiek darbs pie Tieslietu ministrijas virzītā noteikumu
projekta par sertifikācijas institūcijas uzraudzību.
⚫ Atjaunināta informācija par civiltiesisko apdrošināšanu uz
labākiem nosacījumiem! Papildus var iepazīties arī par
instrumentu apdrošināšanu un veselības polisēm.

Tehnoloģiju jaunumi

Aktualitātes nozarē
⚫ 04.-05.06.2021. CLGE ģenerālā asambleja Atēnās. Latviju
pārstāv Una Krutova, Jānis Klīve, Ivars Nudiens.
⚫ 21-25.06.2021. notika FIG darba nedēļa Nīderlandā,
Amsterdamā un viceprezidentu vēlēšanas.
⚫ 2021. gada jūnijā notikušas izmaiņas Nekustamā īpašuma
valsts kadastra likumā un Nacionālās drošības likumā.
⚫ 23.07.2021. starp LMB, LKGA un LĢIA parakstīta sadarbības
vienošanās. Tās mērķis ir veicināt ģeodēzijas, kartogrāfijas un
ģeotelpiskās informācijas jomas attīstību, valsts un nevalstisko
organizāciju pozitīvu sadarbību un veicinās sabiedrības
interesēm atbilstošu lēmumu pieņemšanu. Tam vajadzēs
sekmēt sadarbību starp pusēm, paaugstinot to līdzdalības
efektivitāti informācijas apritē.
⚫ 20., 27. un 29.07.2021. notika domnīcas par VZD stratēģijas
izstrādi 2022.-2025. gadam. Rezultāti ir apkopoti un izsūtīti
domnīcu dalībniekiem.
⚫ 21.-22.08.2021. notika LKĢA atpūtas spēles - laivojums no
Valmieras Kazu krācēm līdz kempingam “Caunītes”, pa Gauju,
veicot foto orientēšanās uzdevumus. Uzvarētāji – ZeTopo, A
Komandas KE komanda un divas Terra Topo komandas.
⚫ 30.08.-02.09.2021. ziemeļvalstu vasaras skola attālināti NKG
Summer School 2021 “Space Geodesy in Support of Future
Autonomous Society”.

Gaidāmie notikumi …
⚫ 2021. gada oktobris/novembris atvērto ģeotelpisko datu
hakatons skolēniem 2021. Pasākuma mērķis veidot sabiedrības
izpratni par ģeotelpisko atvērto datu nozīmīgumu inovatīvu
produktu un pakalpojumu izstrādē un izglītot jauniešus par
ģeodatu tehnoloģiju izmantošanu.
⚫ 28.10.2021. notiek Ģeotelpiskās informācijas koordinācijas
padomes sēde. Galvenie ziņojumi – LKS modernizācijas gaita,
VT datubāze un tās izmantošana, INSPIRE direktīvas
īstenošana, Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstība 2022.2027. gadā.
⚫ 17.11.2021. starptautiskā ĢIS dienas aktivitātes.
⚫ Aicinām plānot laiku un izvēlēties interesējošās kursu tēmas!
Kursu reģistrs katru mēnesi tiek aktualizēts!
⚫ 24.-25.11.2021. izstāde GEOBusiness 2021, Londonā.
⚫ 25.-27.11.2021. CLGE Ģenerālā asambleja (daļēji attālināti)
Saariselkä (Somija).
⚫ Novembrī plānota VZD Mērniecības konsultatīvā padome.

