LMB mēnešraksts
2022. MAIJS

Latvijas Mērnieku biedrībā
LMB (hibrīda) valdes sēdes 11.05.2022. un 01.06.2022.:
Piedalījās: U. Krutova, A. Pizāns, J. Gau, J. Klīve, J. Brice, 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:
⚫ Alda Pizāna ziņojums par LKĢA valdes sapulci;
⚫ Sadarbība LMB un LKĢA;
⚫ Baltijas mērnieku forums – Latvijas pārstāvniecība un
organizatoriskie jautājumi;
⚫ Normatīvo aktu projekti un darba grupas (Mārtiņš
Reiniks, Jānis Kokins, Jolanta Gau; Jānis Mažrims, Jānis
Dragons);
⚫ Mērnieku festivāls (vieta, laiks);
⚫ Akmens zābakā;
⚫ RTU telpu nomas diskusija;
⚫ 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 06.07.2022. Aicinām
biedrus piedalīties valdes sēdēs, kas šobrīd notiek
attālināti.
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Notiek diskusijas par grozījumiem “Nekustamā īpašuma
valsts kadastra likumā”;
22.04.2022. stājas spēkā MK noteikumi Nr. 246
“Sertificēšanas institūcijas pārskata par valsts deleģēto
uzdevumu izpildi satura, iesniegšanas un izskatīšanas
noteikumi”;
12.-14.05.2022. norisinājās 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 3. jūnijā Viljandis (Igaunijā) notika Baltijas
Mērnieku forums, kur piedalījās trīs Baltijas valstu
Mērnieku biedrību pārstāvji, lai diskutētu par aktuālo un
pieredzes apmaiņu;
07.06.2022. notika Mērniecības konsultatīvās padomes
sēde;
LMB SC pagarināta LATAK akreditācija uz nākamajiem 5
gadiem;
08.06.2022. "Akmens zābakā" par mērnieku sadarbību ar
arhitektiem un projektētājiem 1. daļa;
13.06.2022. notika grāmatas “Latvijas valsts militārās
kartogrāfijas 100 gadi” atvēršanas pasākums Kara
muzejā. Grāmatas izdevējs Latvijas Ģeotelpiskās
informācijas aģentūra;
2022. gada 10. jūnijs LKĢA biedru sapulce;
LĢIA sākusi 8. cikla (2022.-2024. gads) datu ieguvi
ortofotokartei. Telpiskā izšķirtspēja 20 cm;

● 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…
⚫ 17.06.2022. notiks RTU Ģeomātikas katedras gala darbu
aizstāvēšana;
⚫ 2022. gada 20.-22. jūnijs deformāciju monitoringa
starptautiskais simpozijs Spānijā, Valensijā;

⚫ 2022. gada 10.-11. septembris - Pirmais mērnieku
festivāls
⚫ 2022. gada 11.-15. septembris 27. FIG kongress Polijā,
Varšavā;
⚫ 2022. gada 18.-20. oktobris Intergeo Vācijā, Esene;
⚫ 2022. gada 24.-26. oktobris Kartogrāfijas vēsture komisija
(ICA) Vācijā, Berlīnē;
⚫ 2022. gada 28.-29. oktobris CLGE ģenerālā asambleja Spānijā,
Seviļā;
⚫ Aicinām plānot laiku un izvēlēties interesējošās kursu tēmas!
Kursu reģistrs katru mēnesi tiek aktualizēts;
⚫ Sekojiet līdzi informācijai, arī turpmāk plānotas publiskās
debates par svarīgiem nozares jautājumiem!

LATVIJAS VALSTS MILITĀRĀS KARTOGRĀFIJAS 100 GADI (LĢIA)

