LMB mēnešraksts
2019. APRĪLIS
Latvijas Mērnieku biedrībā

Tehnoloģiju jaunumi

03.04.2019. LMB valdes sēde
Piedalījās: U. Krutova, A. Pizāns, J. Gau, J. Brice, K. Kūkums,
J. Klīve, A. Aleksandrovs, M. Reiniks, M. Miezis, A. Ansbergs un
S. Jansone.
Darba kārtības ziņojumi:














LMB dibināšanas 100 gadu jubilejas balles organizācijas
komitejas pirmā sēde notiks pēc nedēļas. Rezervētas telpas
un izveidots e-pasts lmb100@lmb.lv.
Turpinām diskusijas ar apdrošinātājiem, lai vienotos par
abpusēji izdevīgu sadarbības līgumu (Aldis un Sigita).
Līdz mēneša beigām izstrādāt sporta spēļu piedāvājumu
mērniekiem un uzsākt reģistrēšanos (Sigita un Māris).
07.06.2019. paredzēts Baltijas Mērnieku forums Rīgā.
Jāizstrādā Intergeo izstādes apmeklējuma piedāvājums
mērniekiem.
Sagatavosim divas vēstules par Lattelecom - Ekonomikas un
Satiksmes ministrijām (Jānis, Sigita, Jana).
Uz nākamo valdes sēdi izskatām bilanci par biedru naudām.
Nākamā LMB valdes sēde – 8. maijā, trešdien, pl. 17:00.

Aktualitātes nozarē






















22.03.2019. VZD nosauca 2018. gada labākos studentu
darbu konkursa uzvarētājus. Apsveicam!
28.03.2019. pasniegti apbalvojumi „Gada Labākā būve
Latvijā 2018” vairākās nominācijās.
RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātē, Ģeomātikas
katedrā top Baltijas BIM attīstības ekselences centrs.
01.04.2019. ievietoti RailBaltica iepirkuma noteikumi un
piegādātāju kvalifikācijas prasības.
Railbaltic projektā, iespējams, tiks meklēti risinājumi
vienotam ģeodēziskā tīkla projektam.
Projekta EO4GEO mērķis ir inovatīva stratēģija kosmosa un
ģeoinformācijas sektora prasmju attīstīšana un Copernicus
pakalpojumu lietošanas veicināšana.
10.-12.04.2019. Ukrainā, Ļvovas politehniskā nacionālā
universitātē noslēgusies Zinātniskā un tehniskā konference
“Geoforum – 2019”, kurā piedalījās LLU pārstāvji V. Puķīte,
A. Ratkevičs un A. Celms, kurš saņēma arī apbalvojumu.
Administratīvi teritoriālās reformas ģeotelpiskās plānošanas
platformas izstrāde VARAM veiks SIA “Jāņa sēta”.
ISO Izstrādāts un publicēts pirmais starptautiskais BIM
standarts.
17.04.2019. Ģenerālvienošanās par minimālo 780 EUR bruto
algu būvniecības nozarē stāsies spēkā šā gada novembrī.
Visi nozares pārstāvji ir aicināti atsūtīt fotogrāfijas, ko
apkopot LMB-100 grāmatā!





11.04.2019. notika instrumentu tirgotāja SIA “Geostar”
seminārs Trimble EXPRESS 2019. Rīgā, Park Hotel Riga,
Slokas ielā 1.
11.04.2019. notika instrumentu tirgotāja SIA “GPS Partners”
seminārs par Leica lāzerskeneriem un lāzerskenera Leica
BLK3D prezentācija. Rīgā, Rija VEF Hotel, Brīvības gatve 199c.

Gaidāmie notikumi …






















23.-26.04.2019. Tartu pilsētā, Igaunijā ir plānota
Starptautiskā Strūves ģeodēziskā tīkla konference.
26.04.2019. pl. 10:00. RTU Ģeomātikas katedrā Meža ielā 1k1 304. telpā norisināsies RTU 60. Studentu zinātniski
tehniskā konferences sekcija “Ģeomātika”. Laipni aicināti visi
klausītāji un interesenti.
08.05.2019. pl.19:00 LMB biedru pieredzes un viedokļu
apmaiņas tikšanās “Sarunas pie alus kausa” grillbārā Ze Sukin
San, tēma - “Mērnieku algas”, moderators A. Ansbergs.
08.-10.05.2019. LĢIA piedalīsies valsts pārvaldes iestāžu
Atvērto durvju dienās.
15.-17.05.2019. 4. apvienotais starptautiskais deformāciju
monitoringa simpozijs, Grieķija, Atēnas.
16.05.2019. plānota VZD Mērniecības konsultatīvās
padomes sēde.
22.-24.05.2019. EUREF 2019. gada simpozijs Tallinā,
Igaunijā.
No 10. līdz 14. jūnijam Nīderlandes pilsētā Enšēdē notiks
Ģeotelpiskā nedēļa jeb ISPRS GeospatialWeek 2019.
22.-23.08.2019. Strūves maršrutu tīkla konference, Ērgļi
(Latvija).
LMB aicina apmeklēt ģeodēzijas un mērniecības kvalifikācijas
celšanas kursus.
Rezervējiet laiku vasarā! 2. - 4. augustā notiks Mērnieku
sporta spēles. Programmā laivu brauciens pa Daugavas
lokiem ar šmakovkas degustāciju un citiem sportiskiem
elementiem. Maijā sāksies reģistrācija!

