LMB mēnešraksts
2019. MARTS
Latvijas Mērnieku biedrībā
06.03.2018. LMB valdes sēde
Piedalījās: U. Krutova, J. Gau, E. Dreimanis, A. Pizāns,
K. Kūkums, U. Mežulis, J. Klīve, M. Reiniks, M. Miezis un
S. Jansone.
Darba kārtības ziņojumi:
1. M. Reinika komentāri par 20.02.2019. TM starpinstitūciju
sanāksmi par sertifikāciju.
2. J. Gau pārskats par 21.02.2019. Būvniecības konsultatīvās
padomes sēdi.
3. 08.03.2019. Igaunijas Mērnieku biedrības kopsapulcē un
seminārā no LMB pārstāvēs U. Krutova un J. Klīve.
4. Diskusijas par Vispasaules Mērnieku dienas pasākumiem 21. martā ir paredzēta LU Ģeodēzijas un ģeoinformātikas
institūta zinātniskā konference, un LMB ir uzaicinājis skolas
piedalīties, lai informētu skolniekus par Mērnieku
profesiju.
5. Gatavošanās 22.03.2019. LMB kopsapulcei un semināram.
Dienas kārtības apstiprināšana un pienākumu sadalīšana.
6. LMB studentu darbu konkursa rezultātu apkopošana.
7. Nākamā LMB valdes sēde – 3. aprīlī, trešdien.

12. 20.03.2019. LU Zinātņu mājā LĢIA sniedza pārskatu par
2018.gadā padarīto un jaunumiem.
13. 21.03.2019. Vispasaules Mērnieku diena un LU GGI 77.
starptautiskās zinātniskās konference!
14. 21.03.2019. Sadarbībā ar Igaunijas Mērnieku biedrību LMB
aicināja nozares pārstāvjus piedalīties iniciatīvā, kur
Mērnieku dienas laikā jānofotogrāfējas un kartē jāatzīmē
fotogrāfijas vieta. Rezultātus ar attēliem var apskatīt kartē!
15. 22.03.2019. LMB kopsapulce un seminārs tika noorganizēts
sadarbībā ar LU Ģeodēzijas un ģeoinformātikas instutūtu.
Pasākuma pārskats aprakstīts portālā mernieks.lv.
Semināra prezentācijas un Edgara Dreimaņa fotogrāfijas ir
apskatāmas LMB mājas lapā.
16. Rīgas Tehniskās universitātes asociētais profesors Armands
Auziņš un citi Eiropas valstu zinātnieki pēta, kā efektīvāk
līdzsvarot
zemes
īpašnieku
un
publiskās
pārvaldesintereses.
17. 27.03.2019.
Bentley
Systemsproduktu
risinājumu
prezentācija Rīgas Tehniskās universitātes.
18. eParaksts eID kartē tagad būsneierobežotā daudzumā un
bez maksas!

Tehnoloģiju jaunumi

Aktualitātes nozarē
8.

01.03.2019. RTU Ģeomātikas katedras absolventu ziemas
izlaidums. Studijas beidza 19 jaunie speciālisti.
9. 06.03.2019. LĢIA informēpar valsts ģeodēziskā tīkla punktu
apsekošanu un sakārtošanu.
10. 11.03.2019. informācija par LĢIA lauka apsekošanas
darbiem kartogrāfijas vajadzībām.
11. 13.03.2019. stājas spēkā grozījumi Būvniecības likumā, kas
nosaka, ka ar 01.01.2020. visas būvniecības procesā
nepieciešamās dokumentācijas aprite notiek tikai
elektroniski būvniecības informācijas sistēmā (BIS).

Gaidāmie notikumi …
●

●

●
●
●

28.03.2019.notiek skates „Gada Labākā būve Latvijā 2018”
uzvarētāju apbalvošana.
28.03.2019. notiek Būvniecības dienas konference. Ar
ziņojumu par ”Būvlaukums datorā: realitātes modelēšana’’
uzstāsies SIA “MikroKods 3D” Ints Lukss.
LMB aicina iepazīties un apmeklēt ģeodēzijas un
mērniecības kvalifikācijas celšanas kursus.
No 10. līdz 14. jūnijam Nīderlandes pilsētā Enšēdē notiks
Ģeotelpiskā nedēļa jeb ISPRS GeospatialWeek 2019.
Rezervējiet datumus! Mērnieku sporta spēles notiks no 2.
līdz 4. augustam. Programmā laivu brauciens pa Daugavas
lokiem ar šmakovkas degustāciju un citiem sportiskiem
elementiem.

