LMB mēnešraksts
2018. AUGUSTS

Latvijas Mērnieku biedrībā
05.09.2018. LMB valdes sēde
Piedalījās: U. Krutova, K. Kūkums, U. Mežulis, A. Aleksandrovs,
J. Gau, J. Brice, M. Reiniks, L. Goldbergs, G. Silabriedis un
S. Jansone.
Darba kārtības ziņojumi:
● Diskusijas un atziņas par Mērnieku forumu;
● Tiek atsākta tālmākizglītības kursu organizēšanu
28.09.2018.;
● Turpinās sarunas ar apdrošinātājiem par saistošu
piedāvājumu biedriem;
● Nolemts noskaidrot izmaksas LMB nozīmītes izgatavošanai;
● LMB plāno pasākumus jauniešu piesaistīšanai;
● 2019.gada martā “Vispasaules Mērnieku dienu” kopā ar LU
konferenci, Baltijas Mērnieku forumu un LMB biedru
sapulci, organizēs jaunajā LU “Zinātnes mājā”, Rīgā,
Jelgavas ielā;
Nākamā LMB valdes sēde - 3. oktobrī, trešdien.

Vai Jūsu birojā par ģeodēziskiem darbiem būvniecībā no klienta
ir saņēmuši samaksu “uz rokas”?

●
●

Būvnieku ģenerālvienošanās savāc nepieciešamos
parakstus un gaida likuma grozījumus.
Uzņēmumā SIA Latvijasmernieks.lv no augusta mēneša
“Erasmus+” programmas ietvaros, vasaras praksi iet
praktikants no ”Kauno Kolegijas”, UAS Lietuvas
universitātes Ģeodēzijas fakultātes. Esam gandarīti par
iespēju uzņemt praksē gan Latvijas studentus, gan
studentus no kaimiņvalstīm.

Tehnoloģiju jaunumi

Aktualitātes nozarē
● LMB izsaka pateicību ziedotājiem LMB darbības
nodrošināšanai SIA “MerKo” un SIA “Rīgas mērnieks”.
● 07.08.2018. notika LMB biedru pieredzes un viedokļu
apmaiņas atpūtas tikšanās “Sarunas pie alus kausa” Lokālā
“Veldze” .
● Drīzumā LĢIA atvērs sabiedrībai bez maksas lietošanā sešas
ģeotelpisko datu kopas;
● 28.08.2018. notika Latvijas Mērnieku forums Nr. 2
“Mērniecības nozares politika 2025”. Šeit var iepazīties ar
pasākuma aprakstu un prezentācijām. Ieskats Foruma
aptaujā:
Vai izpildmērījumus uzmērat aizvērtās tranšejās?

● 15.08.2018. Seminārs par Leica instrumentiem. GPS
Partners prezentācijas un demonstrācijas skeneriem,
robottahimetriem, GNSS uztvērējiem, grafisko datu
apmaiņa. Seminārs notika Brīvības ielā 199c, Rīga

Gaidāmie notikumi septembrī

Vai Jūsu birojā par robežpunktu izspraušanu no klienta ir
saņēmuši samaksu “uz rokas”?

● 27.09.2018. LMB biedru pieredzes un viedokļu apmaiņas
tikšanās “Sarunas pie alus kausa” Lokālā “Veldze”, tēma
"Robežzīmju pārvietošana", moderators Jana Brice.
● 28.09.2018. Kursi praktizējošiem mērniekiem par globālo
pozicionēšanu.
● 5.-6.10.2018. CLGE ģenerālā asableja un valdes
pārvēlēšanas Barselonā (Spānija).
● 16.-18.10.2018. izstāde InterGeo Frankfurtē (Vācijā).

