LMB mēnešraksts
2020. MARTS - APRĪLIS

Latvijas Mērnieku biedrībā
29.04.2020. tiešsaistes LMB valdes sēde
Piedalījās: U. Krutova, A. Pizāns, J. Gau, A. Aleksandrovs,
K. Kūkums, R. Klāva, J. Klīve, M. Bērziņa, M. Miezis, M. Reiniks un
S. Jansone.
Darba kārtības ziņojumi:

⚫ 18.03.2020. LĢIA publicē Valsts ģeodēziskā tīkla punktus DGN

⚫
⚫

⚫ 20.03.2020. plānotais LMB seminārs un kopsapulce atcelta uz
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫
⚫

nenoteiktu laiku. Dalības maksa par semināru visiem ir
atmaksāta.
Diskusijas par LMB kopsapulces sasaukšanas nepieciešamību
– gada pārskata apstiprināšanu un divu valdes locekļu
pārvēlēšanu. Nolemts sekot oficiāliem paziņojumiem par
Covid-19 ierobežojumu mīkstināšanu un vienlaicīgi skatīties kā
rīkosies citas organizācijas.
No grāmatvedības tiek gaidīts 2019. gada pārskats. Turpinās
darbs pie 2019. gada pārskata ziņojuma sagatavošanas.
Revīzijas komisija arī turpina darbu. VID pagarinājis 2019. gada
pārskatu iesniegšanu biedrībām un nodibinājumiem līdz
31. jūlijam.
Diskusijas par Covid-19 ietekmi uz ģeodēzijas un mērniecības
nozari. Klātesošie informē, ka vairums darbu turpinās,
ievērojot valsts noteiktos piesardzības pasākumus. Lielāka
ietekme uz nozari varētu būt jūtama vēlāk.
Pagarināta 2019. gada studentu darbu vērtēšana. Nolemts, ka
rezultātus apkopo līdz 1. jūnijam. Atgādinām, ka labākajam
darbam piedāvās piedalīties CLGE Eiropas studentu konkursā
un par to LMB piešķirs starptautiskās Intergeo izstādes
apmeklējumu.
Uzklausīta informācija par attālināto kursu pieredzi un
izteiktas idejas par attālināto kursu turpināšanu un
uzlabošanu arī turpmāk.
Nākamā attālinātā LMB valdes sēde tiks sasaukta pēc
nepieciešamības.
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Aktualitātes nozarē

un GDB formātos. Dati tiek atjaunoti reizi mēnesī.
Atgādinājums sertificētajiem ģeodēzistiem visus ģeodēziskos
punktus uzrādīt topogrāfiskajos plānos!
23.03.2020. LMB publicē ieteikumus sertificētajām personām
par darbu veikšanu ārkārtējās situācijas laikā.
25.03.2020. Starptautiskās Mērnieku federācijas (FIG)
pieņēma lēmumu atcelt FIG Darba nedēļu 2020. gada
pavasarī Covid-19 dēļ! Vienlaicīgi paziņoja, ka 2021. gadā bija
plānots to novadīt Ganā, bet tā cēli šo iespēju piedāvāja
izmantot Nīderlandei, kurai bija ļoti gatavojusies to
noorganizēt šogad.
02.04.2020. Veselības ministrijas un Slimību profilakses un
kontroles centra rekomendācijas mērniecības darbu
veicējiem.
07.04.2020. Ministru Kabinets atbrīvo no amata VZD
ģenerāldirektori Solvitu Zvidriņu.
28.04.2020. VZD informē mērniekus, ka no 01.06.2020.
mainīs pastāvošo praksi par mērnieku apstrīdējumu
izskatīšanas kārtību.
Tīmekļvietnē pieejama dažādas kartes un dati par Covid-19
izplatību pasaulē, t.sk. Latvijā.
LĢIA atceļ semināru par Latvijas ģeodēzisko koordinātu
sistēmas modernizāciju uz nenoteiktu laiku. Tikšanās bija
paredzēta 8. aprīlī RTU.
29.04.2020. Latvijas Būvuzņēmēju partnerības facebook
kontā var noskatīties Tiešsaistes konferences ierakstu, kur
iepazīstina ar pētījumu par ēnu ekonomiku Latvijas
būvniecībā 2015 – 2019.
Info par Covid-19 piesardzības pasākumiem un aktualitātēm!
Aicinām visus Mērniekus izmanot iespēju gada laikā
iegādāties
profesionālās
civiltiesiskās
atbildības
apdrošināšanu daudz lētāk un ar izdevīgākiem nosacījumiem!
Individuāli varat zvanīt un vienoties arī par veselības
apdrošināšanas polišu iegādi!

Tehnoloģiju jaunumi

⚫ 06.03.2020. Igaunijas Mērnieku biedrība novadīja ikgadējo
konferenci un biedru sapulci, kura šogad ievēlēja jaunu valdi
un par priekšsēdētāju ievēlēja Mairolt Kakko (attēlā pa vidu)!

Gaidāmie notikumi …
⚫
⚫ 21.03.2020. attālināti atzīmēta Starptautiskā Mērnieku diena!
⚫ FIG publicējis marta-aprīļa mēnešrakstu par aktualitātēm.
⚫ 13.03.2020. Eiropas Mērnieku padomes (CLGE) atcēla
Pavasara ģenerālo asambleju Skopjē, Ziemeļmaķedonijā.

⚫

Aicinām plānot laiku un izvēlēties interesējošās kursu
tēmas! Kursu reģistrs katru mēnesi tiek aktualizēts!
06.05.2020. Ģeotelpiskās informācijas koordinācijas
padomes tiešsaistes sēde. Saistošie jautājumi par
ģeodēziskās atskaites sistēmas modernizāciju un
aizsargjoslām ap vietējo ģeodēzisko tīklu punktiem.

