LMB mēnešraksts
20.07.2018
Latvijas Mērnieku biedrībā
11.07.2018. LMB valdes sēde
Piedalījās: U. Krutova, A. Pizāns, J. Gau, J. Klīve, A.

Aleksandrovs, K.Kūkums, M. Reiniks, M. Miezis, J.

● Jūnija beigās SIA “Latvijasmērnieks.lv” sadarbībā
ar OY “Reaalprojekt” veica Vilsandi salas
(Igaunijā) bākas uzmērīšanu. Darbi veikti ar
lāzerskeneri Leica P40 un dronu, izveidojot un
nododot klientam punktu mākoni.

Brice, R.Klāva, M.Platacis, M.Rutkovskis, J.Vītols S.
Jansone.
Darba kārtības ziņojumi:
● LMB valdes sēde kopā ar LKĢA valdi tika
noturēta pēc Mērnieku foruma, kurā turpināja
diskusijas par Mērnieku aktualitātēm, šādu
forumu vai pasākumu lietderību un tālākajiem
darbiem.
Nākamā LMB valdes sēde - 1. augustā, trešdien.

Aktualitātes nozarē
● LMB izsaka pateicību visiem, kas atsaucās uz
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aicinājumu ziedot LMB darbības nodrošināšanai,
Jūnijā tie bija Mārtiņš Rutkovskis, SIA “Ģeometrs”
un SIA “MDC”.
28.06.2018. notika LMB biedru pieredzes un
viedokļu apmaiņas atpūtas tikšanās “Sarunas pie
alus kausa” Lokālā “Veldze”
Pateicoties Latvijas Ģeotelpiskās informācijas
aģentūras lāzerskenēšanas (LiDAR) datiem
Latvijā tiek atklāti jauni pilskalni.
01.07.2018.
stājās
spēkā
Ģeotelpiskās
informācijas likuma grozījumi par nozares
personu kvalifikācijām un bezmaksas LATPOS
izmantošanu.
○ Kā rīkoties tiem, kas pārmaksājuši par
LatPos lietošanu pēc 1. Jūlija?
○ LatPos reālā laika korekcijas saņemšanas
jaunā kārtība.
11.07.2018 notika Latvijas Mērnieku forums
“Mērniecības nozares politika 2025”. Šeit var
iepazīties
ar
detalizētu
aprakstu
un
prezentācijām.
Ekonomikas ministrija Latvijā ievieš būvniecības
ieceres e-saskaņošanu. Nākamajā solī varētu
ieviest topogrāfisko plānu e-saskaņošanu?
19.07.2018. LMB uzsāka aptauju, lai uzzinātu
Mērnieku viedokli par kopēju iepirkumu veikšanu
veselības polišu un civiltiesiskās apdrošināšanas
iegādei. Aptaujā var piedalīties līdz 27.07.2018.

Tehnoloģiju jaunumi

Gaidāmie notikumi Jūlijā un Augustā
● Lai veicinātu pieredzes un viedokļu apmaiņu LMB
aicina uz “Sarunām pie alus kausa” 07.08.2018..
Sarunu vieta: Lokālā “Veldze” Rīgā, Kalnciema
ielā 40F no pl.18:00.
● Jāsāk plānot komandējums uz InterGeo izstādi!
Šogad Eiropas lielākā ģeodēzijas nozares
izstāde notiks Frankfurtē (Vācijā) no 16. līdz 18.
oktobrim.

