LMB mēnešraksts
12.06.2018
Latvijas Mērnieku biedrībā

● No 6.-11.05.2018. Stambulā (Turcijā) norisinājās

XXVI FIG starptautiskais kongress un ģenerālā

06.06.2018. LMB valdes sēde
Piedalījās: U. Krutova, A. Pizāns, J. Gau, E.
Dreimanis, K. Kūkums, J. Klīve, A. Aleksandrovs, M.

Reiniks, M. Miezis, J. Brice, S. Jansone.

Darba kārtības ziņojumi:
● U. Krutova un M. Reiniks informē par tikšanos ar
TM 05.05.2018. Jāorganizē darba grupa, lai
sagatavotu LMB priekšlikumus nozares attīstībai.
● A. Aleksandrovs ziņo par Mērnieku aptaujas
rezultātiem.
Saņemti
22
jautājumi
un
problēmsituācijas no 9 personām. Nolemts
sagatavot atbildes uz aptaujas jautājumiem un
publicēt, lai plašāka mērnieku sabiedrībai ir
informēta par atbildēm.
● Izskatīta Latvijas Dzelzceļa vēstule. LMB
atbildēs, ka dzelzceļu var uzmērīt, ja uz tā
atrodas stāvoši vagoni.
● LMB aicina uzņēmējus ziedot, lai varētu
apmaksāt FIG biedra naudu.
Nākamā LMB valdes sēde pēc Vispārējiem latviešu
Dziesmu un Deju svētkeim - 11. jūlijā, trešdien!

asambleja.
● No 22.-23.05.2018. Londonā norisinājās ikgadējā
izstāde un konference GeoBusiness, kas ir otra
lielākā
starptautiskā
izstāde
Eiropā
ar
neskaitāmiem semināriem.
● Par LLU Zemes pārvaldības un ģeodēzijas
katedras vadītāju ir ievēlēta asoc. prof. Vivita
Puķīte.
● 02.06.2018. Nītaurē veiksmīgi noritējis LKĢA
organizētais “Mērnieku rallijs 2018”, kas šogad
aizstāja sporta spēles.

Aktualitātes nozarē
izsaka
milzīgu
pateicību
SIA
Latvijasmernieks.lv par regulāru finansiālu
atbalstu un jau 5 gadus pēc kārtas ir apmaksājis
CLGE biedra naudu, šogad EUR 524,00
apmērā.
12.04.2018. apstiprināti grozījumi MK noteikumos
Nr.879 “Ģeodēziskās atskaites sistēmas un
topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi”. Sīkāk
aprakstīts Mērnieks.lv rakstā.
11.05.2018. notika Strūves ģeodēziskā loka
saglabāšanas un attīstības padomes dibināšanas
sēde.
17.05.2018. Saeima apstiprina Ģeotelpiskās
informācijas likuma grozījumus par nozares
personu kvalifikācijām un LATPOS bezmaksas
atvēršanu. Likuma grozījumi stājas spēkā
01.07.2018.!
25.05.2018. Eiropas savienībā stājās spēkā
Vispārīgā datu aizsardzības regula un atbilstoši
LMB SC informē par iestādes personu datu
apstrādes principiem.
Rīgas pilsētā pilnveidotas pirmās teritorijas ar
vietējā ģeodēziskā tīkla punktiem!
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Tehnoloģiju jaunumi

Gaidāmie notikumi Jūnijā
● 13.06.2018. Rīgas Tehniskajā universitātē
Ģeomātikas katedrā Rīgā, Meža ielā 1 k-1 no
pl.10:00 notiks diplomdarbu aizstāvēšanās.
Aicināti visi interesenti!
● 28.06.2018. Lai veicinātu pieredzes un viedokļu
apmaiņu LMB aicina uz “Sarunām pie alus
kausa”. Pirmajā vakarā parunāsim par ģeodēziju
būvniecībā, ko moderēs Edgars Dreimanis.
Sarunu vieta: Lokālā “Veldze” Rīgā, Kalnciema
ielā 40F no pl.17:00.

