LMB mēnešraksts
2020. MAIJS - JŪLIJS

Latvijas Mērnieku biedrībā
17.06.2020. un 05.08.2020. LMB valdes sēdes
Piedalījās: U. Krutova, A. Pizāns, J. Gau, K. Kūkums, J. Klīve,
M. Bērziņa, M. Reiniks un attālināti A. Aleksandrovs un R.Klāva.
Darba kārtības ziņojumi:

⚫ LMB izsaka pateicību SIA “Latvijasmernieks.lv” par ikgadējo
Eiropas mērnieku padomes (CLGE) biedru naudas apmaksu!

⚫ Turpinās diskusijas par LMB kopsapulces sasaukšanas
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iespējām klātienē vai attālināti. Nolemts noskaidrot par
attālinātu vēlēšanu nodrošināšanu.
LĢIA veido darba grupu par LKS-92 modernizāciju. LMB deleģē
M. Reiniku un K. Kūkumu.
No 01.07.2020. LMB ir mainījis grāmatvedi, jo tika konstatēta
nolaidība iepriekšējās grāmatvedes darbībā.
LMB ir iesniedzis 2019. gada pārskatu un ziņojumu VID
atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
LMB SC un LMB ir nepieciešamība paplašināt mājas lapas
funkcionalitāti un tehniskās iespējas. Tiek meklēti labākie
piedāvājumi un apzinātas tehniskajās iespējas.
Izskatītas piedāvātās izmaiņas LMB kursu nolikumā. Tās
apstiprinātas valdes sēdē.
Piedaloties LMB biedram Jānim Dragonam, tiek pārrunāts
“Mērniecības koncepcijas” izstrāde un tālākā virzība. Nolemts
tuvāko nedēļu laikā pārskatīt kadastrālās uzmērīšanas sadaļu
un publicēt mērnieku sabiedrībai papildinājumu izteikšanai.
Noskaidroti labākie studentu darbi 2019. gadā. Studenti tiks
aicināti iesniegt darbus CLGE starptautiskā studentu
konkursam.
12.08.2020. VZD sasauc Mērniecības konsultatīvās padomes
sēdi, kur galvenais jautājums ir izmaiņas ZKU normatīvos. LMB
pārstāv J. Brice, O. Horsts un E. Kratiņš (LVM).
18.09.2020. Atēnās (Grieķijā) plānota CLGE ģenerēlā
asambleja ar jaunas valdes pārvēlēšanu. LMB par jaunās
valdes kandidātu izvirzīja J. Klīvi.
LMB nosūtījis viedokli par grozījumiem normatīvajos aktos –
LĢIA cenrādis un ATIS noteikumi.
Nākamā LMB valdes sēde tiks sasaukta septembrī.

⚫ 21.03.2020. Eiropas Mērnieku padomes (CLGE) paziņoja par
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GISCAD-OV projektā iesaistītajām personām, kas izvēlētas
konkursa ceļā. Ivars Nudiens ir iecelts par CLGE galveno
tehnisko speciālistu GISCAD-OV projektā.
18.03.2020. LĢIA publicē Valsts ģeodēziskā tīkla punktus DGN
un GDB formātos. Dati tiek atjaunoti reizi mēnesī.
Atgādinājums sertificētajiem ģeodēzistiem visus ģeodēziskos
punktus uzrādīt topogrāfiskajos plānos!
30.05.2020. Aizputes TV ziņo par studentu plenēru Aizputē
un 3D tehnoloģiju lietošanu.
08.06.2020. Latvijā izveidoti 3D modeļi izciliem kultūras un
dabas pieminekļiem.
18.06.2020. CAA tiešsaistes seminārs par drošu bezpilota
gaisa kuģu pilotēšanu. Ieraksti pieejami CAA YouTube kontā.
14.07.2020. Par Valsts zemes dienesta vadītāju izraudzīta VID
ģenerāldirektora vietniece Vita Narnicka.
31.07.2020. LĢIA informē par LatPos darbības pārtraukumu
17. un 18. augustā!
10.08.2020. LĢIA direktors pulkvedis Mārtiņš Liberts saņem
Aizsardzības ministrijas apbalvojumu.
No 17.08.-01.09.2020. notiks papildus uzņemšana LLU prof.
bakalaura studijām “Zemes ierīcība un mērniecība”.
Uzņemšana VBF Dekanātā Akadēmijas ielā 19, Jelgavā.
RTU studijām programmā “Ģeomātika” papildus uzņemšana
notiks līdz 11.09.2020. Plašāka informācija RTU.
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments publicējis
pilnveidoto vietējo ģeodēzisko tīklu Mežaparkā.
SIA “Latvijasmernieks.lv” meklē Centrālo reģiona vadītāju.
Raksti par robežu krustakmeņiem un robežakmeņiem.
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 maija un jūnija mēnešrakstu par aktualitātēm.
⚫ CLGE sadarbībā Eiropas kosmisko aģentūru (GSA) publicējis
studentu konkursa “Geomatics on the Move” jauno nolikumu.
Darbu iesniegšanas termiņš 16.10.2020.

Gaidāmie notikumi …
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Aicinām plānot laiku un izvēlēties interesējošās kursu
tēmas! Kursu reģistrs katru mēnesi tiek aktualizēts!
18.09.2020. CLGE ģenerālā asambleja Atēnās, Grieķijā.
Septembra beigās plānota VZD Mērniecības konsultatīvās
padomes sēde.
2021. gada FIG Darba nedēļa notiks Nīderlandē (Utrecht),
jūnijā.

