LMB mēnešraksts
2020. SEPTEMBRIS - OKTOBRIS

Latvijas Mērnieku biedrībā

⚫ No 01.11.2020. SIA Latvijasmernieks.lv Jelgavas birojs

09.09.2020. un 07.10.2020. LMB valdes sēdes
Piedalījās: U. Krutova, A. Pizāns, J. Gau, K. Kūkums, J. Klīve, J. Brice,
M. Reiniks un attālināti A. Aleksandrovs un R.Klāva.
Darba kārtības ziņojumi:
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⚫ Pēc biedru aptaujas rezultātiem tiek lemts LMB kopsapulci
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organizēt 2021. gada pavasarī.
Turpinot diskusijas par LMB “Mērniecības koncepciju”, valdes
locekļiem tiek uzdots atsūtīt 3 galvenās deklaratīvās lietas par
kadastru, lai tos apkopotu un izveidotu vienu sarakstu.
VZD Mērniecības konsultatīvās padomes ietvaros notikušas 3
tikšanās un ir izrunāti ZKU noteikumu “tehniskie” grozījumi,
bet darbs turpināsies pie “konceptuāliem” grozījumiem. LMB
pārstāv J. Brice, O. Horsts un E. Kratiņš (LVM).
Valde konceptuāli atbalsta memoranda un sadarbības līguma
slēgšanu ar VZD un VID.
LMB SC un LMB mājas lapas funkcionalitātes (dažādu lietotāju
profili, kursu reģistrs utt.) uzlabošanai ir izskatīti vairāki
piedāvājumi un novembrī tiek uzsākta pilnveide.
LMB SC ziņo, ka oktobrī notiks ikgadējā LATAK vizīte.
01.10.2020. ITSP virtuālajā padomes sēdē ir ievēlēts jauns tās
vadītājs – Jānis Zemnieks no TET. Atsevišķu inženierbūvju
būvnoteikumos (MK Nr.253) tiks integrēti arī elektrotīkli.
Pārrunāti
jautājumi
no
Ģeotelpiskās
informācijas
koordinācijas padomes sēdes. Izmaiņas Ģeotelpiskās
informācijas likumā gaidāmas 2021. gada beigās.
Pagarināts Eiropas Mērnieku padomes (CLGE) studentu
konkursa iesniegšanas termiņš līdz 23.10.2020. Priecājamies,
ka arī šogad būs vairāki studenti no Latvijas. Labākos darbus
nosauks un balvas pasniegs Eiropas kosmosa nedēļas ietvaros.
Nākamā LMB valdes sēde plānota 04.11.2020.
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pārceļas uz jaunām telpām – Zemgales darījumu centru
Atmodas ielā 19, 2.stāvā, 227.telpā. Un gaida papildspēkus
jaunajā birojā, sūti CV uz personals@latvijasmernieks.lv.
24.09.2020. un 20.10.2020. LĢIA organizē darba grupas
sēdes par LKS-92 modernizēšanu vai LKS-20 definēšanu un
realizāciju.
24.09.2020. LIAA un Dānijas Dizaina centra tiešsaistes
seminārs “Viedās pilsētas kop-radīšana”.
Līdz 05.10.2020. EM izskata priekšlikumus par MK
noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”.
13.-15.10.2020. attālināti norisinājās Eiropas lielākā
Ģeotelpiskās infrastruktūras izstāde INTERGEO digital 2020.
16.10.2020. notika RTU 61. SZK apakšsekcija “Ģeomātika”.
19.10.2020. publicēts Eiropas GNSS aģentūras (GSA) GNSS
lietotāju tehnoloģiskā ziņojuma 3. izdevums. Dokumentā ir
apkopota visaptveroša informācija par GNSS tehnoloģiju un
to pielietojumu jaunākajiem pētījumiem un ziņojumiem.
20.-22.10.2020. FIG 7. komisijas “Kadstrs un zemes
pārvāldība” tiešsaistes seminārs.
Līdz 30.10.2020. VZD var iesūtīt pēdējos komentārus par MK
noteikumu Nr. 1019 grozījumiem.
30.10.2020. vīrusa izplatības dēļ atcelta LKĢA kopsapulce.
NASA ziņo par Saules aktivitātes jauno ciklu.
Info par Covid-19 piesardzības pasākumiem un aktualitātēm!
Atjaunināta informācija par civiltiesisko apdrošināšanu uz
labākiem nosacījumiem! Papildus var iepazīties arī par
instrumentu apdrošināšanu un veselības polisēm.

Tehnoloģiju jaunumi

Aktualitātes nozarē
⚫ FIG publicējis septembra un oktobra mēnešrakstu par
aktualitātēm.
⚫ 18.09.2020. tika ievēlēts jauns Eiropas Mērnieku padomes
(CLGE) prezidents Vladimir Krupa (Horvātija) un valdes locekļi,
kuras sastāvā par vienu no CLGE viceprezidentiem ievēlēja
Latvijas pārstāvi Jāni Klīvi. Jaunās valdes “fotogrāfija”:

Gaidāmie notikumi …
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03.11.2020. LĢIA darba grupas sēde par LKS-20.
17.11.2020. plānots sākt būvdarbus Rail Baltica Rīgas
centrālajā mezglā.
18.11.2020. notiek starptautiskā ĢIS diena.
2020. gada novembra beigās/decembrī plānota VZD
Mērniecības konsultatīvās padomes sēde par pieteiktiem,
bet neizrunātiem jautājumiem.
Aicinām plānot laiku un izvēlēties interesējošās kursu
tēmas! Kursu reģistrs katru mēnesi tiek aktualizēts!
07.-11.12.2020. Eiropas kosmosa nedēļa (European Space
week) notiks tiešsaistē.
2021. gada FIG Darba nedēļa notiks Nīderlandē (Utrecht),
jūnijā.

