LMB mēnešraksts
2019. JŪNIJS

Latvijas Mērnieku biedrībā
08.06.2018. LMB valdes sēde
Piedalījās: U. Krutova, J. Gau, J. Brice, A. Aleksandrovs,
K. Kūkums, J. Klīve M. Reiniks un S. Jansone.
Darba kārtības ziņojumi:
 17.06.2019. Tieslietu ministrija atsūtījusi ielūgumu
sapulcei, lai pārrunātu LMB vēstulipar SIA “TET”
(“Lattelecom”) piemērotajām saskaņošanas izmaksām.
Piedalīsies U. Krutova un J. Brice.
 J. Klīve un J. Brice ziņo par dalību VZD Mērniecības
konsultatīvās padomes sēdē.
 Pārskatīts LMB lielāko parādnieku saraksts, uzklausītas
pārrunas un pieņemti lēmumi. No LMB izslēgti 9 biedri, citi
ir gatavi maksāt pa daļām.
 Pārrunāti organizatoriskie jautājumi par 07.06.2019. LMB
organizēto 7. Baltijas Mērnieku forumu Rīgā, kur galvenā
tēma būs “BIM un Mērnieks”.
 Atkārtoti aicinām Mērniekiem iesniegt savas fotogrāfijas
un stāstus, lai izveidotu LMB 100 grāmatu. Iesniegšana
joprojām iespējama.
 12.06.2019. LKĢA valdes sēdē turpinās diskutēt par
„Mērnieku koncepcijas” tālāko izstrādi.
 Nākamā LMB valdes sēde – 3. jūlijā, trešdien, pl. 17:00.



LMB izsaka pateicību uzzņēmumam “MikroKods” par
atbalstu FIG ikgadējai biedru naudas apmaksai!
 03.-05.06.2019. notika LLU Zemes pārvaldības un
ģeodēzijas katedras bakalaura un maģistra darbu
aizstāvēšana
 12.06.2019. notika RTU doktorantes Katerīnas Morozovas
promocijas darba priekšaizstāvēšana par zenītkameras
izmantošanu Zemes gravitācijas lauka noteikšanā
(“Parameter Estimation and Design Optimization on hybrid
Zenith Camera and Gravimeter Data for Integrated Gravity
Field and Geoid Determination based on Spherical-CapHarmonics Modelling”).
 13.06.2019. notika RTU Ģeomātikas katedras vasaras
sesijas bakalaura un maģistra darbu aizstāvēšana.
 14.06.2019. uzņēmuma “Trinets” rīkots seminārs par
risinājumiem
mērniecībā
(Ģeomax
mērniecības
instrumenti, mobilā kartēšana ar GeoSLAM lāzerskeneri,
būvniecības risinājumi TopoNET programmatūrā).

Tehnoloģiju jaunumi

Aktualitātes nozarē
 04.06.2019. Ministru kabineta sēdē izskatīja noteikumu
grozījumus par sertifikāciju un 08.06.2019. tie stājas spēkā.
Galvenās izmaiņas skar jauno pretendentu pieredzes
noteikšanu, praktiskā eksāmena ieviešanu, sertifikātu
numuru pārreģistrāciju, pilnveides kursu apmeklējums
visām sertificētām personām, profesionālās uzraudzības
prasības, profesionālo darbu minimālo skaitu, u.c.
 07.06.2019. LMB sadarbībā ar LU Ģeodēzijas un
Ģeoinformātikas institūtu organizēja 7. Baltijas Mērnieku
forumu, kas norisinājās Jelgavas ielā 3, Rīgā. Galvenā tēma
„BIM un Mērnieks” un “Atvērtie dati”. LMB mājaslapā ir
pieejamas Foruma prezentācijas angļu valodā un
fotogrāfijas. Portāls Mērnieks.lv ir publicējis arī pārksatu.
LMB izsaka pateicību atbalstītājiem: LKĢA, SIA “MerKo”,
SIA “MDC”, SIA “Ģeodēzists” un E. Dreimanim par
fotogrāfijām!

Gaidāmie notikumi …











Līdz 29.07.2019. studenti var iesūtīt savu darbu tēzes CLGE
studentu darbu konkursam. Apbalvojumā – InterGeo 2019
izstādes apmeklējums un naudas balva.
Sveicam Jāni Klētnieku 90 gadu jubilejā! Jānis Klētnieks LMB darbības atjaunotājs, zvērināts mērnieks un pirmās
LMB goda zīmes apbalvojuma saņēmējs.
No 25.06.2019. sākas dokumentu iesniegšanastudijām RTU,
tajā skaitā Ģeomātikas katedras bakalaura un maģistra
studijām.
LLU Reflektantu vienotā pieteikšanās pamatstudijām notiks
līdz 9.jūlijam.
26.06.2019. Aizsardzības ministrija sasauc Ģeotelpiskās
informācijas koordinācijas padomes sēdi. Ziņo LMB un LKĢA
par mērniecības sertifikācijas pilnveidi un Tieslietu minitrija
par mērniecības pilnveidošanu saistībā ar Valsts kontroles
ziņojumu.
2.-4.08.2019. Mērnieku sporta spēles – rezervējiet datumus!
Programmā laivu brauciens pa Daugavas lokiem ar
šmakovkas degustāciju un citiem sportiskiem elementiem.

