LMB mēnešraksts
2022. FEBRUĀRIS

Latvijas Mērnieku biedrībā
LMB (attālinātās) valdes sēdes 02.02.2022. un 02.03.2022., un
ārkārtas sēde 25.02.2022.
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, Ilze Dragone, Jānis
Dragons, M. Kaļinka.
Galvenie apspriestie temati valdes sēdēs:
⚫ Palīdzības sniegšana Ukrainai un kara bēgļiem;
⚫ Krievijas līdzdalības apturēšana starptautiskās mērnieku
organizācijās (CLGE un FIG);
⚫ LMB kopsapulces organizatoriskie jautājumi –
kopsapulces un konferences programma;
⚫ Debašu cikla par svarīgiem nozares jautājumiem
tiešsaistē LMB Facebook profilā trešā pasākuma
organizatoriskie jautājumi;
⚫ 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 (Mārtiņš
Reiniks);
⚫ Kursu jaunumi (Kristīne Brūna);
⚫ Nākamā LMB valdes sēde plānota 06.04.2022. Aicinām
biedrus piedalīties valdes sēdēs, kas šobrīd notiek
attālināti.

Aktualitātes nozarē
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫

⚫

04.02.2022. notika 80. LU starptautiskā zinātniskās
konferences Ģeomātikas sekcija;
17.02.2022. norisinājās ikgadējā Ģeodēzistu diena 2021. Ar
ziņojumiem piedalījās LĢIA un tie ir pieejami;
21.02.2022. mūžībā devies Latvijas astronoms Māris Ābele
(zenītkameras prototipu līdzautors);
Valsts kancelejā iesniegti grozījumi Ministru kabineta 2014.
gada 19. augusta noteikumos Nr. 500 "Vispārīgie
būvnoteikumi";
08.03.2022. LU Zinātņu mājā notika LMB apbalvojumu –
goda zīmju un atzinības zīmju pasniegšana. Apbalvoti četri
nominanti. Sīkāka informācija un pasākuma apskats būs
pieejams LMB kopsapulcē 18.03.2022;
Stingra Latvijas mērnieku nostāja palīdzēja Eiropas
mērnieku padomei (CLGE) pieņemt lēmumu par Krievijas
Federācijas darbības apturēšanu CLGE organizācijā. Kopā
mēs esam stipri! Paziņojums no CLGE pieejams šeit!

⚫ Ir panākta vienošanās ar apdrošinātājiem un saņemts
piedāvājums
veselības
apdrošināšanas
koppirkumam
mērniekiem! Sīkāka informācija par šo sekos LMB kopsapulces
laikā!
⚫ 11.03.2022. LLU notika zinātniski praktiskā konference “Zemes
pārvaldība un ģeodēzija”, kas veltīta Zemes ierīcības
specialitātes 75 gadu jubilejai. Konferencē pieteikti trīs
ziņojumi.

Tehnoloģiju jaunumi

Gaidāmie notikumi…
⚫ 18.03.2022. notiks LMB 2022. gada kopsapulce. Sapulce
notiks attālināti ZOOM vidē. Darba kārtība ir pieejama un
drīzumā tiks izsūtīti kandidāti valdes locekļu un valdes
priekšsēdētāja pozīcijām.
⚫ Balsojums notiks platformā lemejs.lv ar drošu personu
autorizāciju (e-paraksts vai internetbankas autorizācija).
Lūdzu sagatavoties!
⚫ Izsludināts LMB studentu konkurss. Info pie universitāšu
pārstāvjiem;
⚫ Nākamā debašu cikla par svarīgiem jautājumiem nozarē
“Akmens zābakā” epizode tiek plānota aprīļa mēnesī. Sekojiet
līdzi informācijai LMB portālā un Facebook profilā;
⚫ 2022. gada augusts/septembris FIG kongress Polijā, Varšavā.
⚫ 2022. gadā Ziemeļvalstu ģeodēziskās komisijas 19. ģenerālā
asamblejā plānots uzņemt Baltijas valstis, t.sk. Latviju, kā
pilntiesīgas komisijas locekles.
⚫ 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!

