LMB mēnešraksts
2019. SEPTEMBRIS – OKTOBRIS

Latvijas Mērnieku biedrībā
04.09.2019. un 02.10.2019. LMB valdes sēdes
Piedalījās: U. Krutova, A. Pizāns J. Gau, U. Mežulis, J. Brice,
A. Aleksandrovs, K. Kūkums, J. Klīve, M. Reiniks, M. Miezis un
S. Jansone.
Darba kārtības ziņojumi:
 LMB, kā mērnieku profesionālai organizācijai, sadarbībā ar
LKĢA jānodrošina kvalifikācijas paaugstināšanas kursi un to
reģistrs, tāpēc līdz septembra beigām jāsaplāno 2019. gada
nogales kursi un jāpublicē LMB un LKĢA mājaslapās.
Atgādinām, ka sertificētām personām katru gadu vidēji
jāapmeklē 8 stundu kursi!
 LMB SC informē par SIA “Mācību un konsultāciju centrs
ABC” (ABC) sertificēto personu pārreģistrāciju. Līdz šim
saņemti ~ 150 personu iesniegumi. Pirmos dokumentus no
ABC plānots saņemt oktobra sākumā un tad piešķirt jaunos
sertifikāta numurus. 29. oktobris (ieskaitot) ir pēdējā diena,
kad aizpildīt iesniegumu par pārreģistrāciju!
 19.09.2019. LMB ar LKĢA organizēja Inženiertīklu turētāju
sadarbības padomes (ITSP) sēdi, kas norisinājās LU Zinātņu
mājā. Vienbalsīgi tika nolemts, ka jāgroza normatīvi par
inženiertīklu saskaņošanas kārtību un atbildību.
 INTERGEO izstādi esot apmeklējuši 20-25 pārstāvji no
Latvijas.
 Valde vienbalsīgi lemj par 3 jaunu biedru uzņemšanu LMB.
 Nākamā LMB valdes sēde – 5. novembrī, trešdien, pl.
17:00.







Atgādinājums visiem Mērniekiem! Aicinām 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!
2.-3.10.2019.
Islandē, Rejkjavikā notika Ziemeļvalstu
ģeodēzijas komisijas (NKG) 76. prezidija sēde. Apspriestie
jautājumi - nākotnes augstumu sistēmas un ģeoīds,
sadarbība ar Krieviju, nākotnes pozicionēšanas sistēmas
u.c. No Latvijas piedalījās un nacionālo ziņojumu sniedza
Jānis Kaminskis. 77. sēde notiks 2020. gada februārī Latvijā.
Latvijas Universitātes Astronomijas institūtā veiktie
mērījumi ir vieni no pasaulē labākajiem kosmiskās
ģeodēzijas jomā. Rakstā var iepazīties ar pētījumiem un
modernizāciju, kas veikta ar ziedojuma atbalstu.

Tehnoloģiju jaunumi

Aktualitātes nozarē
Gaidāmie notikumi …

 20.08.2019.

Ministru kabinets apstiprināja Vides
aizsardzības
un
reģionālās
attīstības
ministrijas
sagatavoto informatīvo ziņojumu “Latvijas atvērto datu
stratēģija".
 FIG publicējis septembra mēnešrakstu par aktualitātēm.
 Mērniekiem, kas interesējas par BIM, ir iespēja iepazīties ar
“Lielās BIM skaitīšanas” jeb aptaujas par būvniecības tirgus
digitalizāciju Latvijā rezultātiem.
 17.-19.09.2019. Štutgartē (Vācijā) INTERGEO izstādes laikā
Eiropas Mērnieku padome CLGE apbalvoja labākos
studentu konkursa darbu autorus. CLGE konkursā
piedalījās 15 studenti, no kuriem 6 bija no Latvijas un pie
EUR 1000 godalgas tika – Dagmāra Krūmiņa (RTU) Ar
labākajiem darbiem var iepazīties CLGE mājaslapā.











18.10.2019. RTU 60. starptautiskās zinātniskās konferences
apakšsekcija “Ģeomātika” Rīgā, Meža ielā 1 k-1, plkts.10.00.
23.10.2019. BIM konference notiks Latvijas Universitātes
Dabas mājā, Jelgavas ielā 1, Rīgā.
24.10.2019. Digitālās būvniecības izglītības dienas
norisināsies RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Paula Valdena ielā
5, pl.10.00.
29.10.2019. (ieskaitot) ir pēdējā diena, kad SIA “Mācību un
konsultāciju centrs ABC” sertificētām personām ir jāiesniedz
iesniegums par pārreģistrāciju. Mērnieks.lv ir apzinājis
informāciju par pārreģistrēšanos no abām sertifikācijas
institūcijām.
Starptautiskās Mērnieku federācijas (FIG) Darba nedēļa
2020 ir plānota Eiropā, Amsterdamā (Nīderlande) no 10.14. maijam ar tēmu “Gudrā mērniecība zemes un ūdens
pārvaldībai”! Līdz 01.11. var iesniegt ziņojumu tēmas ar īsu
kopsavilkumu.
Atgādinām, ka sertificētām personām gadā jāapmeklē
vismaz 8 stundu kvalifikācijas celšanas kursi. Aicinām
saplānot laiku un izvēlēties vajadzīgo no Kursu reģistra, kas
katru mēnesi tiek aktualizēts!

