LMB mēnešraksts
2019. MAIJS

Latvijas Mērnieku biedrībā
08.05.2018. LMB valdes sēde
Piedalījās: U. Krutova, J. Gau, J. Brice, A. Aleksandrovs,
K. Kūkums, M. Reiniks, M. Miezis un S. Jansone.
Darba kārtības ziņojumi:
 Ekonomikas ministrijai izsūtīta vēstule par SIA “TET”
(“Lattelecom”), ka neievēro Latvijas būvniecības nozares
stratēģiskās attīstības mērķus.
 LMB ir noslēgusi sadarbības līgumu ar apdrošinātājiem par
koppirkumu apdrošināšanas pakalpojumiem Mērniekiem.
 Sagatavota un izsūtīta informācijas par Mērnieku sporta
spēlēm.
 LMB 07.06.2019. organizē 7. Baltijas Mērnieku forumu Rīgā
un galvenā tēma būs “BIM un mērnieks”.
 Atkārtoti aicinām Mērniekiem iesniegt savas fotogrāfijas un
stāstus, lai izveidotu LMB 100 grāmatu.
 LMB neorganizēs kopēju InterGeo braucienu, bet drīzumā
izsūtīs biedriem informāciju par vietnēm ar izdevīgiem
InterGeo apmeklējuma piedāvājumiem.
 Izskatīts LMB lielāko parādnieku saraksts. Lūgums visiem
biedriem apmaksāt biedra naudas līdz 01.06.2019., jo
nākamajā valdē lems par biedru izslēgšanu.
 Nākamā LMB valdes sēde – 5. jūnijā, trešdien, pl. 17:00.

 Sirsnīgi sveicam 70. gadu jubilejā Veltu Paršovu Latvijas






Lauksaimniecības universitātes Zemes pārvaldības un
ģeodēzijas katedras profesori, ekonomisko zinātņu doktori!
16.05.2019. notika VZD Mērniecības konsultatīvās padomes
sēde, kurā TM informēja, ka pēc Ministru prezidenta
rezolūcijas, turpmāk nenotiks MK komitejas sēdes, bet
nesaskaņotos jautājumus izskatīs Valsts sekretāru
sanāksmēs vai MK sēdēs.
Stokholmas Ekonomikas augstskola Rīgā publicē ikgadējo
pētījumu par ēnu ekonomiku būvniecībā.
Civilās aviācijas aģentūra (CAA) uzrauga dronu lidojumus un
lidojuma atļauju esamību.
Rīgā turpinās Vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošana un to
iesaistīšana uzmērīšanas tīklā līdz 200 m ir obligāta!

Tehnoloģiju jaunumi

Aktualitātes nozarē
 22.04.2019. VAS "Privatizācijas aģentūra" atzīmēja 25 gadu
dibināšanas jubileju un plāno mainīt nosaukumu.

Gaidāmie notikumi …

 FIG mājas lapā ir pieejama FIG publikācija, kurā apkopoti
labākie piemēri par 3D kadastru.

 22.-26.04.2019. veiksmīgi aizvadīta FIG 2019 Darba nedēļa
un Ģenerālā asambleja Vjetnamā, Hanoi.
 30.04.2019. MK noteikumu grozījumu projektu par
sertifikāciju TM nosūtīja Valsts kancelejai.
 30.04.2019. RTU un Latvijasmernieks.lv uzņēma dāņu
maģistratūras studentus no Aalborgas universitātes, kuriem
pēdējā gadā ir iespēja izvēlēties valsti, kuru apmeklēt un gūt
iespaidus par mērniecības nozares tendencēm.












21.-22.05.2019. Londonā norisināsies GEO Business 2019
izstāde un prezentācijas.
24.05.2019. RTU Ģeomātikas katedra saviem studentiem rīko
erudīcijas konkursu "Ģeomātiķu mači".
4.-5.06.2019. LLU notiks Diplomprojektu aizstāvēšana un
6. jūnijā maģistra darbu aizstāvēšana. 13.maijā notika
diplomprojektu priekšaizstāvēšana un aizstāvēšanai pielaisti
11 profesionālās bakalaura studiju programmas “Zemes
ierīcība un mērniecība” diplomandi un 7 profesionālā
bakalaura studiju programmas “Zemes ierīcība” diplomandi.
13.06.2019. pl. 9:00 RTU Meža ielā 1 k-1, 121. telpā
norisināsies
Ģeomātikas
katedras
pavasara
gala
pārbaudījuma darbu aizstāvēšana.
No 10. līdz 14. jūnijam Nīderlandes pilsētā Enšēdē notiks
Ģeotelpiskā nedēļa jeb ISPRS GeospatialWeek 2019.
2.-4.08.2019. Mērnieku sporta spēles – rezervējiet datumus!
Programmā laivu brauciens pa Daugavas lokiem ar
šmakovkas degustāciju un citiem sportiskiem elementiem.
LMB aicina apmeklēt ģeodēzijas un mērniecības kvalifikācijas
celšanas kursus.

