LMB mēnešraksts
2022. JANVĀRIS

Latvijas Mērnieku biedrībā
LMB (attālinātā) valdes sēde 12.01.2022.:
Piedalījās: U. Krutova, A. Pizāns, J. Gau, J. Klīve, J. Brice,
A. Aleksandrovs, M. Miezis, J. Kokins, R. Klāva, I. Nudiens, V. Bunte,
S. Lātsa, M. Reiniks, K. Brūna, A. Ansbergs, I. Dragone un J. Dragons.
Galvenie apspriestie temati valdes sēdē:
⚫ LMB kopsapulces organizatoriskie jautājumi – attālinātās
norises digitālā platforma, balsošanas kārtība, valdes sastāvs,
studentu konkurss;
⚫ Debašu cikla par svarīgiem jautājumiem nozarē tiešsaistē LMB
Facebook profilā otrā pasākuma sagatavošana (Una Krutova,
Aldis Pizāns, Jānis Kokins un Jānis Klīve);
⚫ Ģeotelpiskās informācijas koncepcija (Una Krutova; Mārtiņš
Reiniks);
⚫ Normatīvo aktu projekti un darba grupas (Una Krutova,
Mārtiņš Reiniks, Jānis Klīve, Jana Brice);
⚫ Veselības apdrošināšanas polises koppirkums (Arnis
Aleksandrovs);
⚫ Sertifikācijas centra darbība un aktualitātes, uzraudzības vizīte
un lauka pārbaudes, pārbaudēs gūto novērojumu apkopošana
(Mārtiņš Reiniks);
⚫ Kursu jaunumi (Kristīne Brūna);
⚫ Nākamā LMB valdes sēde plānota 02.02.2022. Aicinām biedrus
piedalīties valdes sēdēs, kas šobrīd notiek attālināti.

Aktualitātes nozarē
⚫ 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 sadaļā
“Elektroniskie pakalpojumi”;
⚫ 13.01.2022 izsludināta LMB valdes priekšsēdētāja un valdes
locekļu kandidātu pieteikšanās. Lūdzam pieteikties (vai pieteikt)
potenciālos kandidātus (iesūtot nelielu pieredzes aprakstu,
mērķus, ko vēlas paveikt nozares labā, lietas, kuras vēlētos
darīt/pārstāvēt u.tml., un portreta fotogrāfiju) pieteikumu
iesūtot līdz 14.02.2022. uz e-pastu: lmb@lmb.lv;
⚫ 24.01.2022. raksts par radioraidītāju GNSS uztvērējos –
“Radioraidītāja funkcija GNSS uztvērējos - vai jāpērk licence pat
tad, ja to nelieto?
⚫ 25.01.2022. noslēdzās mērnieku jautājumu iesniegšana par
neskaidrībām ZKU noteikumu izmaiņās;
⚫ 26.01.2022. notika LMB debašu cikla “Akmens zābakā. Atklātas
atbildes uz neērtiem jautājumiem” diskusija par Valsts Zemes
dienesta datu atvēršanu. Debašu ieraksts un diskusija
komentāru sadaļā pieejama LMB Facebook profilā;
⚫ LMB portālā pieejama VZD prezentācija no debašu cikla par datu
atvēršanu un ar to saistītajām izmaiņām mērniekiem;
⚫ 25.01.2022. notika RTU Ģeomātikas katedras studentu
noslēguma darbu aizstāvēšana;
⚫ 31.01.2022. noslēdzas ierosinājumu iesniegšana Ģeotelpisko
datu infrastruktūras attīstības koncepcijai 2023-2030;

⚫ LMB sniedza atzinumu likumprojektam “Grozījumi Zemes
pārvaldības likumā”.

Tehnoloģiju jaunumi

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. Darbu
sarakstu iesniegšanai aicina izmantot LMB portālu un katra
lietotāja profilā iespēju augšuplādēt e-dokumentus;
⚫ Līdz 2022. gada 14. februārim aicināti izvirzīt LMB
apbalvojumam – GODA ZĪMJU UN ATZINĪBAS ZĪMJU piešķiršanai
par augsti profesionāliem sasniegumiem, kvalitatīvu un
pašaizliedzīgu darbu, mūža un īpašiem ieguldījumiem Latvijas
mērniecības nozarē un tās attīstībā (skatīt nolikuma 2. punktu);
⚫ 18.03.2022. LMB 2022. gada kopsapulce. Aicinām uzrunāt
kandidātus LMB valdes vēlēšanām;
⚫ Izsludināts LMB studentu konkurss. Info pie universitāšu
pārstāvjiem;
⚫ 2022. gada augusts/septembis FIG kongress Polijā, Varšavā;
⚫ Aicinām plānot laiku un izvēlēties interesējošās kursu tēmas!
Kursu reģistrs katru mēnesi tiek aktualizēts;
⚫ Sekojiet līdzi informācijai, arī turpmāk plānotas debates par
svarīgiem jautājumiem nozarē!

