LMB mēnešraksts
2019. FEBRUĀRIS

Latvijas Mērnieku biedrībā
06.02.2018. LMB valdes sēde
Piedalījās: U. Krutova, J. Gau, A. Aleksandrovs, M. Reiniks,
K. Kūkums un S. Jansone.
Darba kārtības ziņojumi:
● Abiem apdrošināšanas piedāvājumiem pieteikušies 20
interesenti, kas ir par maz, lai to nodrošinātu par
piedāvātām cenām.
● Uz 20.02.2019. TM starpinstitūciju sanāksmi par sertifikāciju
deleģēti M. Reiniks un J. Brice.
● 21.02.2019. J. Gau deleģēta dalībai Būvniecības
konsultatīvās padomes sēdē.
● Saņemts ielūgums no Igaunijas Mērnieku biedrības par LMB
pārstāvju dalību 08.03.2019. Konferencē un kopsapulcē.
Deleģēti U. Krutova un J. Klīve.
● Gatavošanās 22.03.2019. LMB kopsapulcei! Vispasaules
Mērnieku dienā - 21. martā ir paredzēta LU Ģeodēzijas un
ģeoinformātikas institūta zinātniskā konference, kur
sākusies reģistrācija! Bez tam Mērnieku nedēļā 20. martā
uzstāsies Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra ar
pārskatu par paveikto un citu pārstāvju praktiskajiem
ziņojumiem. Visas trīs dienas pasākumi norisināsies LU
jaunuzceltajā “Zinātņu mājā” Jelgavas ielā 3, Rīgā!
● LMB izsludina pamatskolām un vidusskolām piedalīties
intelektuāli asprātīgā projektā "Mēri, kartē, mācies, ...".
Mērķis ir sagatavot skolas apkārtnes karti, plānu vai skolas
telpisku attēlojumu.
● Diskusijas par LMB 100 logo. Gaidām vizuālas idejas arī no
biedriem!
● Nākamā LMB valdes sēde – 6. martā, trešdien.
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Jau decembrī portāls DELFI publicēja interviju ar miljardieri,
uzņēmuma "ESRI" dibinātāju un īpašnieku Džeku
Deindžermondu (Jack Dangermond) par ģeotelpiskās
informācijas tirgu un nākotnes pārdomām.
17.01.2019 un 19.02.2019. noslēdzās LKĢA organizētās
sanāksmes par mērniecības nozares koncepcijas izstrādi,
kurā piedalās sertificētas personas, universitātes,
uzņēmumi, valsts iestādes un citi.
28.01.2019. atklāta LU “Zinātņu māja” Jelgavas ielā 3, Rīgā,
kur norisināsies arī LMB kopsapulce!
Publicētas prezentācijas no Latvijas atvērto tehnoloģiju
asociācijas 31.01.2019. konferences “Atvērta sadarbība
inovācijām”.
20.02.2019. notika starpinstitūciju sanāksme par Tieslietu
ministrijas apkopotajiem iebildumiem pēc 2017. gada
7. septembrī notikušās Starpministriju (starpinstitūciju)
sanāksmes par grozījumiem mērniecības nozares
sertifikācijas MK noteikumos Nr.1011.
Latvijas jaunuzuņēmums 'Giraffe360' piesaistījis viena
miljona eiro investīcijas.
Magnētiskais Ziemeļpols pēdējos gados ir strauji
pārvietojies.

●

Der zināt! The Guardian analītisks raksts par Google Earth
un ģeolokācijas datu izmantošanu, apjomiem un nozīmi.

Tehnoloģiju jaunumi

Gaidāmie notikumi …
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20.03.2019. LĢIA sniegs pārskatu par 2018. gadā padarīto
un pēcpusdienā citu pārstāvju ziņojumi.
21.03.2019. Vispasaules Mērnieku diena! 2019. gada
mērnieks ir franču militārists, zinātnieks un
fotogrammetrijas aizsācējs Aimé Laussedat (1819-1907).
21.03.2019. Rīgā, Jelgavas ielā 3 norisināsies LU 77.
starptautiskās
zinātniskās
konferences
sekcija
"Ģeodinamika un ģeokosmiskie pētījumi". Neaizmirstiet
reģistrēties!
22.03.2019. LMB kopsapulce un seminārs! Drīz uzsāksies
reģistrācija!
22.03.2019. LU 77. starptautiskās zinātniskās konferences
Ģeomātikas sekcija.
LMB aicina iepazīties un apmeklēt ģeodēzijas un
mērniecības kvalifikācijas celšanas kursus.
No 10. līdz 14. jūnijam Nīderlandes pilsētā Enšēdē notiks
Ģeotelpiskā nedēļa jeb ISPRS Geospatial Week 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.

