LMB mēnešraksts
2020. JANVĀRIS

Latvijas Mērnieku biedrībā
08.01.2020. LMB valdes sēde
Piedalījās: U. Krutova, A. Pizāns, J. Gau, J. Brice, K. Kūkums, J. Klīve,
M. Reiniks un S. Jansone.
Darba kārtības ziņojumi:

 Atgādinām, ka ir izgatavots LMB 100 gades kalendārs, kas













domāts visiem LMB biedriem un LMB SC sertificētajām
personām. Pieprasiet savu kalendāru pie LMB, kursos vai citos
pasākumos.
Ministru kabineta noteikumu projektam "Zemes kadastrālās
uzmērīšanas noteikumi" apkopoti iebildumi un nosūtīti
Tieslietu ministrijai. Noteikumu projekta virzība turpināsies
tikai pēc abpusējām sarunām par iesūtītajiem iebildumiem.
Sācies LMB Studentu darbu konkurss 2020, kurā piedalās
universitāšu studentu labākie darbi. Ja vēlaties piedalīties
darbu vērtēšanā, ar tiem var iepazīties, piesakoties LMB.
Atbildīgā J. Gau.
Pārskatīts LMB biedru un goda biedru (vecbiedru) saraksts.
Pieņemts lēmums uz LMB 100 balli nosūtīt ielūgumus visiem
goda biedriem!
LMB SC atgādina, ka ir publicēts jaunais cenrādis 2020. gadam.
Darba grupa aktīvi organizē 28.02.2019. LMB dibināšanas 100
gadu jubileju. Līdz šim pieteikušies 150 dalībnieku. Valde
atgādina, ka 2019. gada LMB biedru sapulcē biedri gandrīz
vienbalsīgi nobalsoja par pasākuma apmeklēšanu! Uz balli
Dzelceļa muzezjā tiek aicināti visi nozares pārstāvji!
Valde apspriež nākamā gada budžetu un plānus (galvenos
notikumus).
Valde vienbalsīgi lemj par 2 jaunu biedru uzņemšanu LMB.
Nākamā LMB valdes sēde – 5. februārī, trešdien, pl. 17:00.

 FIG

publicējis decembra/ janvāra mēnešrakstu par
aktualitātēm.
 No 02.01.2020. ikviens bezpilota gaisa kuģu jeb dronu
operators Latvijā var iepazīties ar to objektu, virs kuriem ir
aizliegti dronu lidojumi, atrašanās vietām un noteiktajiem
lidojumu ierobežojumiem. Karte ar šādu informāciju ir
ievietota VAS “Latvijas gaisa satiksme” tīmekļvietnē.
 Mernieks.lv publicējis rakstu par pēdējām izmaiņām MK
noteikumos Nr.281 (ADTI).
 29.01.2020. TM izstrādājusi vadlīnijas dokumentu
izstrādāšanai un noformēšanai.
 30.01.2020. stājušies spēkā Rīgas domes “Augstas
detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie
noteikumi”.
 LĢIA mērķis tuvākos gados visu valsts ģeodēzisko tīklu veidot
kā kombinētu ģeodēzisko tīklu. 2021. gadā plānots noteikt
jaunu koordinātu sistēmu un sagatavot jaunu kvaziģeoīda
modeli visai valsts teritorijai.
 Aicinām visus Mērniekus 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
Gaidāmie notikumi …








28.02.2020. tiekamies LMB 100 gades ballē!
28.02.2020. RTU Ģeomātikas studentu ziemas izlaidums.
Aicinām saplānot laiku un izvēlēties vajadzīgo no Kursu
reģistra, kas katru mēnesi tiek aktualizēts!
19.03.2020. LU GGI Starptautiskā zinātniskā konference
"Ģeodinamika un ģeokosmiskie pētījumi 2020".
20.03.2020. LU GGI konference un LMB seminārs.
21.03.2020. Starptautiskā Mērnieku diena!
Starptautiskās Mērnieku federācijas (FIG) Darba nedēļa
2020. gadā ir plānota EIROPĀ, Amsterdamā (Nīderlande) no
10.-14. maijam ar tēmu “Gudrā mērniecība zemes un ūdens
pārvaldībai”! Uzsākta reģistrēšanās, līdz 07.02.2020. lētāk!

