LMB mēnešraksts
05.05.2018
Latvijas Mērnieku biedrībā
02.05.2018. LMB valdes sēde
Piedalījās: U. Krutova, A. Pizāns, J. Gau, E.

Dreimanis, K. Kūkums, J. Klīve, M. Reiniks, M.

Miezis, J. Brice, S. Jansone.

Darba kārtība
Ziņojumi:
● 9.-10.04.2018 - Universitāšu studiju programmu
attīstības un konsolidācijas plāni, LMB pārstāvēja
J. Klīve un A. Pizāns.
● 16.04.2018
Ģeotelpiskās
informācijas
koordinācijas padomes sēde, LMB pārstāvēja U.
Krutova un M. Reiniks.
● 19.04.2018 Latvijas Būvniecības padomes sēde,
LMB pārstāvēja E. Dreimanis un J. Gau.
● Pārskatīti LMB valdes locekļu un biedru
pienākumi un dalība darba grupās.
Nākamā LMB valdes sēde - 6. jūnijs, trešdiena.

Gaidāmie notikumi MAIJĀ
● 6.- 11.05.2018 Stambulā (Turcijā) norisināsies
XXVI FIG starptautiskais kongress un
ģenerālasambleja.
● Plānota VZD konsultatīvās padomes sēde.
● Saeimā plānots izskatīt grozījumus Ģeotelpiskās
informācijas likumā par nozares personu
kvalifikācijām un LATPOS bezmaksas atvēršanu.
● 22.-23.05.2018 Londonā norisināsies ikgadējais
GeoBusiness pasākums, kas ir otra lielākā
starptautiskā izstāde Eiropā ar neskaitāmiem
semināriem.
● 09.06.2018
Aizputē
notiks
OSM
(OpenStreetMap) kartēšanas vasaras sezonas
sākuma pasākums.
● Neaizmirstiet pieteikties LKĢA organizētajam
“Mērnieku rallijam 2018”, kas norisināsies
02.06.2018.

Aktualitātes nozarē
● Vēlreiz atskatāmies uz pirmo Globālo Mērnieku
dienu, ko atzīmējām 21. martā, jo CLGE un
Pasaules Banka ir publicējusi Mērnieku apaļā
galda un konferences prezentācijas.
● Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
(LĢIA) publicējusi Ģeodēzistu dienas 2018
prezentācijas.
● 6.04.2018 - LKĢA biedru kopsapulce.
● 19.-21.04.2018 - CLGE ģenerālā asambleja
Prištinā (Kosovā).
● CLGE izsludinājusi 2017/2018 gada studentu
konkursu ar noteikumiem. Aicinām univeristātes
un studentus pieteikties!
● Starptautiskā
mērnieku
federācija
(FIG)
01.05.2018 publicējusi 2017. gada pārskatu par
savu darbību.

Tehnoloģiju jaunumi

Jau no 2008. gada SIA “Latvijasmernieks.lv”
veiksmīgi sadarbojas ar AS “Latvijas valsts meži”
mērniecības un no 2017. gada arī ceļu
projektēšanas jautājumos.
Šogad pirmo reizi ikvienam, kam mežs sirdī, būs
iespēja satikties Baltijā lielākajā meža izziņas
pasākumā
“Latvijas
Meža
dienās”,
kas
norisināsies 25. un 26. maijā LVM dabas parkā
Tērvetē, kur SIA “Latvijasmernieks.lv” ir aicināts
piedalīties ar savu informatīvo stendu.
“Latvijas Meža dienās” Tērvetē, dabas parka
jaunākajā daļā “Kurbada zemē” laikā no 10:00 17:00 visu vecumu bērni un pieaugušie varēs ar
savām rokām iepazīt vairāk nekā 50 meža izziņas
pieturas – meža tapšanu no sēkliņas līdz gatavai
koka mājai, kā arī piedalīties daudzveidīgās
izglītojošās aktivitātes kopā ar rūķiem, raganām
un īstiem meža večiem!
Meža dienu pasākumi ir bez maksas. Tiekamies!

