LMB mēnešraksts
2018. DECEMBRIS
Latvijas Mērnieku biedrībā
05.12.2018. LMB valdes sēde
Piedalījās: U. Krutova, A. Pizāns, K. Kūkums, U. Mežulis,
A. Aleksandrovs, J. Gau, J. Klīve, J. Brice, M. Reiniks un
S. Jansone.
Darba kārtības ziņojumi:
● Apstiprināti apdrošināšanas piedāvājumi par civiltiesisko
atbildību un veselību, ko publicēt un piedāvāt mērniekiem.
● Informācija par kursu organizēšanu un apmeklētību.
● Apstiprināta informācija, ko izsūtīt jaunajiem potenciālajiem
biedriem, lai iestātos LMB un papildinātu biedru skaitu.
● Sniegta informācija par LMB nozīmīšu izgatavošanu un
izmaksām.
● Izsūtīt uzaicinājumu skolām, saistībā ar Vispasaules
Mērnieku dienu.
● Nākamā LMB valdes sēde – 9. janvārī, trešdien.

● 05.12.2018. Valsts kontrole publicējusi ziņojumu “Vai
privātmāju būvniecības uzraudzība ir būvētāju sabiedrotais?”.
● Latvijasmērnieks.lv ir saņēmis Latvijas valsts mežu
uzaicinājumu piedalīties Mežu dienās 2019, kur ar prieku
piedalīsies un popularizēs mērniecības nozari.
● 06.12.2018. notika VZD Mērniecības konsultatīvā padomes
sēde, kurā izskatīti vairāki jautājumu un varat iepazīties ar īsu
kopsavilkumu.

Tehnoloģiju jaunumi

Aktualitātes nozarē
● 14.11.2018. tika atzīmēta starptautiskā ĢIS diena un kartē var
aplūkot reģistrētos pasākumus.
● 14.11.2018. LKĢA un LMB organizēja pirmo darba grupu
tikšanos par mērniecības koncepciju, kas norisinājās AS
"Latvijas valsts meži" telpās.
● 15.11.2018. notika videokonference "Students from Baltic Sea
countries web-conference "GISday'18", ko organizēja Kauņas
vides tehnoloģiju universitāte sadarbībā ar Tallinas tehnisko
universitāti, RTU un Lodzas Tehnisko universitāti. Alise Lapiņa
un Jānis Kokins referēja par telpisko RTU ĢIS projektu
realizāciju.
● 15.11.2018. LMB biedru pieredzes un viedokļu apmaiņas
tikšanās “Sarunas pie alus kausa” Lokālā “Veldze”, tēma "Ko
sagaidām no LMB", moderators Una Krutova.
● 26.11.2018. publicēts raksts par Latvijas Universitātes
Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūta komandu, kurai
izdevies izgudrot īpašu digitālo zenītkameru.
● 07.12.2018. veiksmīgi aizvadīta Latvijas ģeotelpisko
informācijas tehnoloģiju konference, ko organizēja Latvijas ĢIS
biedrība. Mājaslapā ir publicētas prezentācijas un video.
Konferenci apmeklēja arī CLGE prezidents Maurice Barbieri,
kurš vienlaicīgi darbojas arī EUROGI (Eiropas ģeotelpiskās
informācijas organizācijā) kā biedrs un pārstāvis.

Gaidāmie notikumi …
● 12.12.2018. LKĢA organizē otro sanāksmi mērniecības nozares
koncepcijas izstrādē.
● 14.12.2018. Rīgā un 08.01.2019. Kuldīgā notiks profesionālās
pilnveides kursi "Normatīvo aktu piemērošana zemes
kadastrālās
uzmērīšanas
neatbilstību
risinājumos".
Pieteikties elektroniski LMB.
● 04.01.2019. LLU VBF Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedrā
902.auditorijā notiks 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 notiks diplomdarbu
aizstāvēšanās Maģistru programmām un 22.01.2019.
Bakalaura programmai.

Priecīgus Ziemassvētkus un
Laimīgu Jauno 2019. gadu!

