LMB mēnešraksts
2018. OKTOBRIS / NOVEMBRIS
Latvijas Mērnieku biedrībā

Tehnoloģiju jaunumi

07.11.2018. LMB valdes sēde
Piedalījās: U. Krutova, A. Pizāns, K. Kūkums, E. Dreimanis,
A. Aleksandrovs, J. Gau, J. Klīve, J. Brice, M. Reiniks, M. Miezis
un S. Jansone.
Darba kārtības ziņojumi:
● Turpinās diskusijas par apdrošināšanu, lai izvēlētos 2
variantus, ko nosūtīt mērniekiem.
● Apspriestas atsauksmes par noorganizētajiem kursiem un
informācija par plānotajiem kursiem, kas regulāri tiek
atjaunota un publicēta www.lmb.lv .
● Sniegta detālāka informācija par 05.-06. oktobrī Barselonā
(Spānijā) apmeklēto Eiropas Mērnieku Padomes (CLGE)
rudens ģenerālo asambleju.
● Sniegta informācija par pirmo darba grupas sēdi par
profesijas standartu “Zemes ierīcības inženieris” un
“Ģeodēzijas inženieris” aktualizēšanu.
● Nākamā LMB valdes sēde - 5. decembrī, trešdien.

Aktualitātes nozarē
● Eiropas GNSS aģentūra (GSA) ir publicējusi apjomīgu “GNSS
lietotāju tehnoloģiju ziņojumu”, ko izdod reizi divos gados
un sniedz analīzi par esošo situāciju un nākotnes tendencēm.

Gaidāmie notikumi …
● 14.11.2018. ir starptautiskā ĢIS diena un tā ietvaros
15.11.2018. RTU sadarbībā ar Kauņas universitāti ir plānota
videokonference “GIS technology applying in Baltic See
region”.
● 14.11.2018. LKĢA un LMB aicina uz pirmo darba grupu par
mērniecības koncepciju.
● 15.11.2018. LMB biedru pieredzes un viedokļu apmaiņas
tikšanās “Sarunas pie alus kausa” Lokālā “Veldze”, tēma "Ko
sagaidām no LMB", moderators Una Krutova.
● 23.11.2018. Preiļos, plkst.11:00 notiks profesionālās
pilnveides kursi "Pozicionēšanas teorija un prakse".
Pieteikties elektroniski LMB.
● 07. un 14.11.2018. Rīgā, plkst.09:30 notiks profesionālās
pilnveides kursi "Normatīvo aktu piemērošana zemes
kadastrālās
uzmērīšanas
neatbilstību
risinājumos".
Pieteikties elektroniski LMB.
● 18.11.2018. atzīmējam 100-to gadadienu kopš Latvijas
Republikas proklamēšanas ar simtiem pasākumu!

● 16.-18.10.2018. Frankfurtē (Vācijā) norisinājās mērniecības
nozares Eiropas lielākā izstāde InterGeo.
● 17.-19.10.2018. Rīgā norisinājās pirmā Baltijas ESRI lietotāju
konference (publicētas prezentācijas).
● 2018. gada 18. oktobrī ir izsludināts konceptuāls ziņojums
“Zemes konsolidācijas ieviešana Latvijā” (VSS-1199).
● 03.-06.12.2018. Marseļā (Francijā) norisināsies Eiropas
kosmosa nedēļas pasākums par GNSS.
● 07.12.2018. Latvijas ĢIS biedrība rīko "Latvijas ģeotelpisko
informācijas tehnoloģiju konferenci".

