LMB mēnešraksts
2018. SEPTEMBR IS

Latvijas Mērnieku biedrībā
03.10.2018. LMB valdes sēde
Piedalījās: U. Krutova, A. Pizāns, K. Kūkums, U. Mežulis,
A. Aleksandrovs, J. Gau, J.Klīve, J. Brice, M. Reiniks,
L. Goldbergs un S. Jansone.
Darba kārtības ziņojumi:
● Diskusijas ar apdrošinātāju pārstāvjiem par veselības un
mērnieku apdrošināšanas polisēm. Jāturpina sarunas, lai
precizētu mērniecības riskus un saņemtu atbilstošu cenu
piedāvājumu.
● Sastādīts saraksts ar nepieciešamajām kursu tēmām,
diskusijas par kursu organizēšanu un nolemts regulāri
atjaunot un publicēt www.lmb.lv kursu grafiku.
● LMB mājas lapā publicēt mērnieku jautājumus un atbildes.
● Nākamā LMB valdes sēde - 7. novembrī, trešdien.

● 28.09.2018. kursus mērniekiem "Pozicionēšanas teorija un
prekse" apmeklēja 41 dalībnieks. Lektors Jānis Zvirgzds
● 10.10.2018. RTU 59. starptautiskā zinātniskā konference
(inženiertīklu faktiskais novietojums, 3D vēsturiskā
dokumentēšana, lāzerskeneru salīdzinājums).
● 11.10.2018. Strūves ģeodēziskā loka saglabāšanas un
attīstības padomes otrā sēde Krustpils pilī, Jēkabpilī.
● Veicinot izpratni par mērniecības lomu sabiedrībā,
SIA “Latvijasmernieks.lv” ir piedalījies publikāciju tapšanā
portālā www.building.lv un žurnālā “IEVAS Māja”, ko varēs
lasīt 19. oktobra numurā.

Tehnoloģiju jaunumi

Aktualitātes nozarē
● 12.-14. septembrī Sanktpēterburgā (Krievijā) norisinājās
Strūves ģeodēziskā loka koordinācijas komitejas 8.
sanāksme. Piedalījās eksperti no RTU un LĢIA.
● 13.09.2018. Baltijas tūres ietvaros Rīgā norisinājās Bentley
systems seminārs “BIM un Beyond”.
● 13.09.2018. izdota grāmata "100 gadi 100 kartēs". Izdevējs
"Jāņa sēta" un Latvijas Nacionālā bibliotēka.
● Rīgā turpinās vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošana.
● 26.09.2018. notika Strūves ģeodēziskā loka punkta
“Arbidāni” rekonstrukcijas pasākums.
● Mērnieks.lv varat lasīt interviju ar Latvijas Kartogrāfu un
ģeodēzistu asociācijas vadītāju Mārtiņu Rutkovski.

• 05.-06. oktobrī Barselonā (Spānijā) norisinājās Eiropas
Mērnieku Padomes (CLGE) rudens ģenerālā asambleja. Ir
pagājuši tieši 2 gadi kopš Rīgas CLGE ģenerālās asamblejas
un notika valdes locekļu pārvēlēšana. Pārskats vēl sekos.

Gaidāmie notikumi septembrī
● 16.-18.10.2018. izstāde InterGeo Frankfurtē (Vācijā). CLGE
studentu darbu konkursā apbalvojumu saņems Latvijas
pārstāvis RTU students Rūdolfs Mellēns.
● 17.-19.10.2018. Rīgā norisināsies Baltijas ESRI lietotāju
konference.
● 26.10.2018. RTU norisināsies “Copernicus hakatons”, ar
tēmu - Copernicus satelītu datu iespējas pilsētu viedai
pārvaldīšanai klimata pārmaiņu kontekstā.
● 25.10.2018. LMB biedru pieredzes un viedokļu apmaiņas
tikšanās “Sarunas pie alus kausa” Lokālā “Veldze”, tēma
"Pašvaldību prasības", moderators Jolanta Gau.
● 31.10.2018. Kuldīgā, plkst.10:00 notiks profesionālās
pilnveides kursi "Pozicionēšanas teorija un prakse".
Pieteikties elektroniski LMB.
● 14.11.2018. ir starptautiskā ĢIS diena.

