LMB mēnešraksts
2021. NOVEMBRIS

Latvijas Mērnieku biedrībā
LMB (attālinātā) valdes sēde 03.11.2021.:
Piedalījās: U. Krutova, A. Pizāns, J. Gau, R. Klāva, J. Klīve, J. Brice,
A. Aleksandrovs, M. Miezis, J. Kokins, V. Bunte, I. Nudiens, S. Lātsa,
M. Reiniks, K. Brūna.
Galvenie apspriestie temati valdes sēdēs:
⚫ Normatīvo aktu projekti un darba grupas (Una Krutova,
Mārtiņš Reiniks, Jānis Klīve, Jana Brice, Māris Miezis, Jānis
Kokins);
⚫ ZKU noteikumu grozījumi - novembrī izskatīs, varētu stāties
spēkā ar 1. decembri ar pārejas periodu līdz janvārim;
⚫ Turpinās darbs ZKU darba grupā;
⚫ Grozījumi "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi", kuros
atrunāti būvju situācijas plānu lietojumi un situācijas plāni
inženiertīklu demontāžai;
⚫ Noteikumu projekts par Sertifikācijas institūciju uzraudzības un
pakļautības noteikumiem;
⚫ Profesijas standartu izstrāde (Una Krutova, Mārtiņš Reiniks);
⚫ Kursu jaunumi (Kristīne Brūna, Jolanta Gau);
⚫ Sertifikācijas centra darbība un aktualitātes, sūdzību skaita
pieaugums, aicinājumi apmeklēt profesionālo pilnveidi, kuriem
lieli iztrūkumi (Mārtiņš Reiniks);
⚫ LMB un LKĢA sadarbības fiksēšana un stiprināšana (visi);
⚫ Valdes locekļu ziņojumi par dažādām iniciatīvām un tematiem
nākamās LMB kopsapulces satura veidošana;
⚫ Diskusiju cikla atklāšana par aktualitātēm nozarē. Pirmā
diskusija plānota decembrī. Sekot informācijai;
⚫ Nākamā LMB valdes sēde plānota 09.12.2021. Aicinām biedrus
piedalīties valdes sēdēs, kas šobrīd notiek attālināti.

Aktualitātes nozarē
⚫ 09.11.2021. pēc lēmuma piešķirt budžeta līdzekļus kadastra
datu publicēšanai 2022. gadā, VZD informē visus ieinteresētos
par kadastra, ADTI u.c. datu publiskošanu atvērto datu veidā,
to izmantošanu un piekļuvi. Sapulcei aicināti var apmeklēt visi
interesenti. Esošiem lietotājiem būs jāizmanto ĢeoLatvija.lv
pakalpes, jāpārslēdz līgumi un jāseko 3 mēnešu pārejas
periodam;
⚫ 10.11.2021. notika Ģeotelpiskās informācijas koordinācijas
padomes sēde. Aktuālie jautājumi par Latvijas ģeodēzisko
koordinātu sistēmas modernizācijas izpildes gaitu (LĢIA) un
Vietējā ģeodēziskā tīkla datu bāzes izmantošanu (LĢIA).
VARAM atskaitās par INSPIRE direktīvas ieviešanas progresu,
savukārt VZD ziņo par datu publicēšanu atvērto datu veidā.
Informatīvs apkopojums par Ģeotelpisko datu infrastruktūras
attīstības stratēģiju (LĢIA);
⚫ 17.11.2021. starptautiskā ĢIS dienas aktivitātes. RTU teletilts
Eiropa-Āfrika (Latvija-Zimbabve);
⚫ FIG izdevis Jan De Graeve un Jim Smith septiņu sējumu krājumu
par Zemes mērījumiem, t.sk. arī par Strūves ģeodēzisko loku;
⚫ FIG publicējis oktobra notikumus un jaunumus;
⚫ 23.11.2021. otrā un galīgā lasījumā Saeima pieņem 2022. gada
budžetu.

Darba grupa Women in Surveying: pirmā no kreisās puses Sarah Sherlock (Īrija),
LMB prezidente Una Krutova (Latvija), darba grupas vadītāja Blaženka Mičević (Horvātija)

⚫ 25.-27.11.2021. CLGE Ģenerālā asambleja (daļēji attālināti)
Saariselkä (Somija);
⚫ 25.11.2021. VII CLGE konference par sieviešu lomu
mērniecībā, Saariselkä (Somija). Piedalās Latvijas pārstāves
Una Krutova (LMB), Elita Baklāne-Ansberga (VVD), Vivita
Puķīte (LLU);
⚫ Izstrādāts Ministru kabineta noteikumu projekts 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

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;
⚫ 02.-03.12.2021. Lietišķās ģeoinformātikas starptautiskais
simpozijs Rīgā, Latvija;
⚫ Aicinām plānot laiku un izvēlēties interesējošās kursu tēmas!
Kursu reģistrs katru mēnesi tiek aktualizēts;
⚫ Decembrī plānota VZD Mērniecības konsultatīvā padome;
⚫ 2022. gada augusts/septembis FIG kongress Polijā, Varšavā.

