LMB mēnešraksts
2019. JANVĀRIS
Latvijas Mērnieku biedrībā
09.01.2018. LMB valdes sēde
Piedalījās: U. Krutova, J. Gau, J. Klīve, M. Reiniks, M. Miezis un
S. Jansone.
Darba kārtības ziņojumi:
● Pārskatīti LMB darbības plāni, mērķi un ieskicēts 2019. gada
budžets.
● Rezervējiet datumus! Mērnieku sporta spēles notiks no 2.
līdz 4. augustam. Programma laivu brauciens pa Daugavas
lokiem ar šmakovkas degustāciju un citiem sportiskiem
elementiem.
● Diskusijas par Lattelecom izsūtīto informāciju par
topogrāfisko plānu saskaņošanas termiņiem un cenrādi.
Izrunātas tālākās darbības. Lēmums uzsākt diskusiju
Inženiertīklu turētāju sadarbības padomē.
● LMB 2019. gada kopsapulce paredzēta 22. martā,
piektdienā. Vispasaules Mērnieku dienā 21. martā ir
paredzēta LU Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūta
zinātniskā konference. Papildus Mērnieku nedēļu iesāksies
ar Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras pārskatu par
paveikto un praktiskajiem ziņojumiem, kas paredzēti
20. martā. Visas trīs dienas pasākumi norisināsies LU
jaunuzceltajā ēkā Jelgavas ielā 3, Rīgā.
● Tieslietu ministrija ir apkopojusi iebildumus pēc 2017. gada
7. septembrī notikušās Starpministriju (starpinstitūciju)
sanāksmes par grozījumiem mērniecības nozares
sertifikācijas MK noteikumos Nr.1011. Diskusijas un
viedokļu apmaiņa par LMB atbildes vēstules saturu.
● Pēdējais brīdis izskatīt LMB apdrošināšanas piedāvājumu.
Minimālā obligātā apdrošināšana 2x izdevīgāk par vidējo
cenu tirgū!
● Atbalstīta jauna biedra uzņemšana.
● Nākamā LMB valdes sēde – 6. februārī, trešdien.

Aktualitātes nozarē
●

12.12.2018. un 17.01.2019 turpinās LKĢA organizētās
sanāksmes par mērniecības nozares koncepcijas izstrādi,
kurā piedalās sertificētas personas, universitātes,
uzņēmumi, valsts iestādes un citi.

● 21.12.2018. sveicam Latvijas Kartogrāfu un
ģeodēzistu asociāciju ar 20 gadu pastāvēšanu! Lai
izdodas apvienot pēc iespējas vairāk uzņēmumu un
novēlam lielāku saskaņu ar Latvijas Mērnieku
biedrību!
●

●

04.01.2019. LLU VBF Zemes pārvaldības un ģeodēzijas
katedrā notika konference “Ģeotelpiskā informācija izglītībā
un praksē”, kas notiek INTERREG Latvijas – Lietuvas
pārrobežu projekta “Kopīgas GI izglītības izveidošana darba
iespēju palielināšanai reģionā” (GISEDU, LLI-206) ietvaros.
18.01.2019. RTU Ģeomātikas katedrā notika diplomdarbu
aizstāvēšanās maģistrantu programmām (attēlā pa labi →)
un 22.01.2019. bakalauru programmai.

● 3.-7.12.2018. četri Latvijasmernieks.lv darbinieki, kā LLU
studenti piedalījās intensīvajos BOVA kursos Lietuvā –
Moderno tehnoloģiju pielietošana ģeodēzisko augstumu
sistēmu noteikšanā.
● 16.01.2019. tikšanās ar TM, AM un VARAM par obligāto
e-adresi. Pagaidām mērniecības uzņēmumam un sertificētam
mērniekam lietošana bez izmaiņām, t.i., brīvprātīga. No 2020.
gada e-adresi lietos uzņēmumi.
● 17.01.2019. Inženiertīklu turētāju sadarbības padome.
Analizēta Lattelekom piemērota prakse topogrāfisko plānu
saskaņošanā. Priekšlikumu izstrādāšana un jautājuma
izskatīšanai pārcelta uz mazāku darba grupu.

Tehnoloģiju jaunumi

Gaidāmie notikumi …
●
●
●
●

●
●

28.01.2019. LU jaunās ēkas atklāšana Jelgavas ielā 3, Rīgā.
31.01.2019. LATA konference un meistarklase.
Turpinās kursi – 08.02.2019. par darba aizsardzību
mērniecībā un 15.02.2019. par personu datu aizsardzību.
Līdz 2019. gada 10. februārim visi nozares pārstāvji aicināti
pieteikt labākos no labākajiem kandidātus LMB
apbalvojumam.
19.02.2019. LKĢA organizē kārtējo sanāksmi mērniecības
nozares koncepcijas izstrādē.
28.02.2019. LMB dibināšanas 99. gadadiena!

