LMB mēnešraksts
2021. DECEMBRIS

Latvijas Mērnieku biedrībā

Tehnoloģiju jaunumi

LMB (attālinātā) valdes sēde 01.12.2021.:
Piedalījās: U. Krutova, A. Pizāns, J. Gau, J. Klīve, J. Brice,
A. Aleksandrovs, M. Miezis, J. Kokins, R. Klāva, 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);
⚫ Ieskats VZD datu kopu atvēršanā (Una Krutova);
⚫ Ģeotelpiskās informācijas koordinācijas padomes sēde
(Mārtiņš Reiniks);
⚫ Nacionālajai drošībai un valsts aizsardzībai svarīgas
informācijas noteikumi (Una Krutova);
⚫ Turpinās darbs ZKU darba grupā;
⚫ Derīgo izrakteņu noteikumi (Jolanta Gau);
⚫ Debašu cikla par svarīgiem jautājumiem nozarē tiešsaistē LMB
Facebook profilā pirmā pasākuma sagatavošana (Una Krutova,
Aldis Pizāns, Jānis Kokins un Jānis Klīve);
⚫ Kursu jaunumi (Kristīne Brūna, Jolanta Gau);
⚫ Sertifikācijas centra darbība un aktualitātes, uzraudzības vizīte
un lauka pārbaudes, pārbaudēs gūto novērojumu apkopošana
(Mārtiņš Reiniks);
⚫ Pārskats par dalību CLGE konferencē un ģenerālajā asamblejā
Saariselkä (Somija) (Una Krutova un Ivars Nudiens);
⚫ Gatavošanās LMB kopsapulcei un LMB valde vēlēšanām;
⚫ LMB studentu konkurss;
⚫ Nākamā LMB valdes sēde plānota 12.01.2022. Aicinām biedrus
piedalīties valdes sēdēs, kas šobrīd notiek attālināti.

Aktualitātes nozarē
⚫ 02.-03.12.2021. Lietišķās ģeoinformātikas starptautiskais
simpozijs Rīgā, Latvija;
⚫ 07.12.2021. VZD Mērniecības konsultatīvā padome. VZD
apstiprina apņēmšanos arī turpmāk pārraudzīt ADTI jautājumus,
t.sk. pilnveidot normatīvo regulējumu un veidot darba grupu
profesionāļiem un nākotnē pārizdot ADTI noteikumus. Izteikta
gatavība uzturēt ADTI jautājumu vadlīnijas vai labo praksi VZD
tīmekļa vietnē.
Vienlaikus pārrunāti jautājumi par a) oficiālu elektronisko pasta
adresi sertificētām personām, b) ZKU darba grupas darba
turpinājumu, c) VZD datu atvēršanu, d) LKĢA aktivitātes
mērniecības uzņēmumu reģistra izveidē;
⚫ 09.12.2021. notika pirmais no LMB debašu cikla, par nozarei
svarīgiem jautājumiem – “Akmens zābakā. Atklātas atbildes uz
neērtiem jautājumiem.”;
⚫ 14.12.2021. notika saruna par vietējo ģeodēzisko tīklu Latvijā
starp LMB, LĢIA un pašvaldībām;
⚫ 07.01.2022. VZD publicē tematiskās kartes, kurās bez maksas var
iegūt informāciju par nekustamā īpašuma plānotām kadastra
vērtībām, ēku nolietojumu, nekustamā īpašuma tirgus
darījumiem, u.c. Info pieejama portālā kadastrs.lv pie sadaļas
“eleketroniskie pakalpojumi”.

Gaidāmie notikumi…
⚫ Līdz 01.02.2022. sertificētām personām jāiesniedz izpildīto
darbu saraksts par 2021. gadu. Saraksta iesniegšanas kārtība
elektroniski un tiek saglabātas pagājušā gada prasības. LMB SC
darbu sarakstu iesniegšanai aicina izmantot LMB portālu un
katra lietotāja profilā iespēju augšuplādēt e-dokumentus;
⚫ Līdz 25.01.2022. mērnieki aicināti iesniegt jautājumus par
neskaidrībām ZKU noteikumu izmaiņās. Par papildus
nepieciešamiem skaidrojumiem, vai ja radušies jautājumi VZD
par ZKU noteikumu grozījumiem, aicinām aizpildīt aptauju vai
rakstīt uz kursi@lmb.lv;
⚫ Līdz 31.01.2022. aicināti pieteikt ietveramos jautājumus
Ģeotelpisko datu infrastruktūras attīstības koncepcijai
2023-2030. Priekšlikumus iesniegt caur profesionālām
organizācijām;
⚫ 2022. janvārī plānotas nākamās LMB debates no cikla par
nozarei svarīgiem jautājumiem – “Akmens zābakā. Atklātas
atbildes uz neērtiem jautājumiem.”;
⚫ 18.03.2022. LMB kopsapulce. Aicinām uzrunāt kandidātus
LMB valdes vēlēšanām;
⚫ Drīzumā tiks izsludināts LMB studentu konkurss;
⚫ 2022. gada augusts/septembis FIG kongress Polijā, Varšavā.
⚫ Aicinām plānot laiku un izvēlēties interesējošās kursu tēmas!
Kursu reģistrs katru mēnesi tiek aktualizēts.

