LMB mēnešraksts
2019. NOVEMBRIS

Latvijas Mērnieku biedrībā
06.11.2019. LMB valdes sēde
Piedalījās: U. Krutova, J. Gau, U. Mežulis, K. Kūkums, J. Klīve,
M. Miezis, M. Reiniks un S. Jansone.
Darba kārtības ziņojumi:
Valsts sektretāru sanāksmē ir izsludināti divu normatīvu grozījumi
par būvju kadastrālo uzmērīšanu un reģistrāciju - MK noteikumi
Nr.281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās
centrālās datubāzes noteikumi” un Nr. 263 "Kadastra objekta
reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi".

 LMB SC informē par SIA “Mācību un konsultāciju centrs ABC”









(ABC) sertificēto personu pārreģistrāciju. Pavisam saņemti
~200 personu iesniegumi. Turpinās dokumentu un
elektroniskās informācijas pārņešana un sertifikātu
pārreģistrācija.
LMB SC atgādina, ka atbilstoši MK noteikumiem Nr. 1011 (par
sertificēšanu), līdz gada beigām tiks pārreģistrēti visi
sertifikāti, lai vienādotu to pierakstu, piemēram, “AA0001”,
“AB0102”, “AC0203”.
28.02.2019. LMB atzīmēs organizācijas dibināšanas 100 gadu
jubildeju un Valde pārrunā pasākuma plānu un
organizatoriskos jautājumus. LMB Valde aicina pieteikties
aktīvu biedrus, kas vēlas palīdzēt organizēt pasākumu, kā arī
atbalstītājus, kas šādam pasākumam ir nepieciešami.
Valde apspriež un apstiprina kursu un apmācību nolikumu.
Valde vienbalsīgi lemj par 2 jaunu biedru uzņemšanu LMB.
Nākamā LMB valdes sēde – 4. decembrī, trešdien, pl. 17:00.

Attēlā: ĢIS dienas 2019 lektori, klausītāji un dalībnieki RTU
Ģeomātikas katedrā.
 Tieslietu ministrija publicējusi paziņojumu par līdzdalības
iespējām Ministru kabineta noteikumu projektam "Zemes
kadastrālās uzmērīšanas noteikumi" (līdz 2019. gada
6. decembrim)!
 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!

Tehnoloģiju jaunumi

Aktualitātes nozarē


Mērniekiem, kuri ikdienas darbā izmanto un lieto mērnieka
identifikācijas apliecības (plastikāta kartes), tās var pieteikt
līdz 10.12.2019.
 22.10.2019. LĢIA ir pieejamas jaunākās 7. cikla
ortofotokartes, kas iegūtas 2019. gada pavasarī un darbi
veikti Kurzemē un Zemgalē.
 11.11.2019. LĢIA informē, ka 2019. gadā ir uzsākta
pastāvīgo globālās pozicionēšanas bāzes staciju sistēmas
"Latvijas Pozicionēšanas sistēma" (LatPos) modernizācija,
kuras laikā notiek bāzes staciju antenu nomaiņa. Darbi
noritēs līdz 2020. gada pavasarim. Sekojiet informācijai un
esat piesardzīgi!
 FIG publicējis oktobra mēnešrakstu par aktualitātēm.
 FIG ir atvērta pieteikšanās 2020 gada darba nedēļai
Amsterdamā, Nīderlandē 10.-14. maijā. Izdevīgākas
pieteikšanās maksas līdz 2020. gada 7. februārim.
 13.11.2019. tika atzīmēta vispasaules ĢIS diena! Jāatzīmē
plaši apmeklētais SIA “Envirotech” jautājumu tests par ĢIS
un RTU Ģeomātikas katedras forums par 2D-3D-4D ĢIS.
 13.11.2019. ĢIS dienas ietvaros notika video konference
starp Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Ukrainas un Turcijas
universitātēm un ĢIS ekspertiem.

Gaidāmie notikumi …






10.01.2020. plānota ikkgadējā LLU Zemes pārvaldības un
ģeodēzijas katedra zinātniski praktiskā konference.
Līdz 01.02.2020. sertifikācijas institūcijā jāiesniedz 2019.
gadā izpildīto darbu saraksts. Jānorāda arī iesaistūtās
personas.
28.02.2019. plānota LMB 100 gades balle. Sekojiet
informācijai!
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!

