LMB mēnešraksts
2022. MARTS/APRĪLIS

Latvijas Mērnieku biedrībā
Martā un Aprīlī notikušas trīs LMB biedru sapulces 18.03.2022., 08.04.2022. un 22.04.2022.
Galvenie lēmumi:
⚫ Ievēlēti 4 jauni valdes locekļi – Ivars Nudiens, Jānis Mažrims,
Jānis Dragons un Rūdolfs Mellēns;
⚫ Ievēlēts jauns valdes priekšsēdētājs – Aldis Pizāns;
⚫ Apstiprināts ziedojums Ukrainai 1000 EUR apmērā, kā arī
apstiprināts lēmums rezervēt 4000 EUR nākotnes palīdzībai
karā cietušajiem;
⚫ Apstiprināts lēmums par LMB Šķīrējtiesas izveidi.
LMB (attālinātās) valdes sēdes 14.03.2022., 23.03.2022.,
24.03.2022., 06.04.2022., 12.04.2022., 20.04.2022. un
26.04.2022.:
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, J. Dragons, E.
Dreimanis, S. Šķēle, M. Platacis, R. Mellēns.
Galvenie apspriestie temati valdes sēdēs:
⚫ Trīs LMB biedru sapulču organizatoriskie jautājumi – sapulces
un semināra organizēšana, vēlēšanu rezultātu apstrīdēšana,
jaunu vēlēšanu organizēšana;
⚫ Par priekšsēdētāja vietnieku apstiprināts Jānis Kokins;
⚫ Baltijas mērnieku forums – Latvijas pārstāvniecība;
⚫ Normatīvo aktu projekti un darba grupas (Mārtiņš Reiniks,
Jānis Kokins, Jolanta Gau; Jānis Mažrims, Jānis Dragons);
⚫ Diskusijas par profesionālās kvalifikācijas atzīšanas procesa
atvieglojumiem Ukrainas bēgļiem;
⚫ Ziedojums Ukrainas karā cietušajiem;
⚫ Sertifikācijas centra darbība un aktualitātes (Mārtiņš Reiniks);
⚫ Kursu jaunumi (Kristīne Brūna);
⚫ Nākamā LMB valdes sēde plānota 11.05.2022. Aicinām biedrus
piedalīties valdes sēdēs, kas šobrīd notiek attālināti.

Aktualitātes nozarē
⚫ Izsludināts konkurss zemes ierīcības un mērniecības darbiem
Rail Baltica projektā;
⚫ 18.03.2022. LMB biedru sapulces ietvaros notika konference par
aktualitātēm nozarē. Prezentācijas no konferences pieejamas
šeit;
⚫ 21. martā pasaulē tika atzīmēta Globālā Mērnieku diena. Par
2022. gada vispasaules Mērnieku tika pasludināts Benjamin
Banneker;
⚫ Aprīlī pieejama jaunākā Sentinel-2 satelītattēlu karte;
⚫ Raksts portālā mērnieks.lv – Ģeotelpiskās informācijas
tehnoloģijas strauji attīstās, bet izglītības sistēma netiek līdzi;
⚫ 22. aprīlī notika RTU 63. SZTK sekcija “Ģeomātika”;
⚫ 26. aprīlī darbu atsāka darba grupa par pāreju uz LKS-20 (LĢIA);
⚫ Notiek diskusijas par MK noteikumu projektu “Nacionālajai
drošībai un valsts aizsardzībai svarīgas informācijas par
nekustamā īpašuma objektiem aizsardzības nodrošināšanas
kārtība”, kas izmainās arī mērnieka ikdienas darbā;
⚫ 28. aprīlī notika nozari populazrizējošs pasākums Valmierā skolu
un Latvijas augstskolu jauniešiem; mērniecības nozari pārstāvēja
uzņēmums SIA “Vidzemes mērnieks”;
⚫ Notiek diskusijas par grozījumiem “Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likumā”;

⚫ Eiropas Mērnieku padome informē par CLGE jauno mērnieku
2022. gada konkursu un regulāri publicē konkursa vēstnieku
pieredzes stāstus par dalību iepriekšējo gadu konkursos.

Tehnoloģiju jaunumi

Gaidāmie notikumi…
⚫ 12.-14.05.2022. norisināsies Eiropas Mērnieku padomes
(CLGE) seminārs par tehnoloģiju jaunumiem ģeodēzijā “New
technologies and best practices in geodesy” un CLGE ģenerālā
asambleja, Skopje, Ziemeļmaķedonija
⚫ 2022. gada 1.-3. jūnijs Baltijas ģeotelpiskās informācijas
tehnoloģiju konference, Tallinā, Igaunijā;
⚫ 2022. gada 10. jūnijs LKĢA biedru sapulce;
⚫ 2022. gada 3. jūnijā Viljandis (Igaunijā) notiks Baltijas
Mērnieku forums, kas pulcēs trīs Baltijas valstu Mērnieku
biedrību pārstāvjus, lai diskutētu par aktuālo (Rail Baltica) un
pieredzes apmaiņu;
⚫ 2022. gada 11.-15. septembis 27. 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!

22.05.2022. kopsapulces balsojumi
Plašāku informāciju par balsojumiem meklē LMB portālā!

