LMB mēnešraksts
2019. JŪLIJS – AUGUSTS

Latvijas Mērnieku biedrībā
03.07.2018. LMB valdes sēde
Piedalījās: U. Krutova, J. Gau, J. Brice, A. Aleksandrovs,
K. Kūkums, J. Klīve, M. Reiniks un S. Jansone.
Darba kārtības ziņojumi:
 Pārrunātas atziņas un finansiālā bilance par 07.06.2019.
LMB organizēto 7. Baltijas Mērnieku forumu Rīgā, kur
galvenā tēma bija “BIM un Mērnieks”.
 Ar Ekonomikas un Tieslietu ministriju izrunāts jautājums
par SIA “TET” (“Lattelecom”) piemērotajām saskaņošanas
izmaksām. Izlemts viedokli saskaņot ar Inžniertīklu turētāju
sadarbības padomi un virzīt grozījumus normatīvos.
 U. Krutova ziņo par dalību Ģeotelpiskās informācjas
koordinācijas padomes sēdē. LMB sniedza prezentāciju par
Mērnieku forumā izdiskutētajām tēmām, kas būtu
risināmas tuvākajā nākotnē.
 Jaunumi normatīvajos aktos. Grozījumi LBN 305-15
"Ģeodēziskie darbi būvniecībā" saistībā ar BIS ieviešanu
Galveno būvasu nospraušanas akta veidlapa tagad ir
pārnesta un aprakstīta tekstā kā obligātais akta saturs.
Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumu projektu VZD
nosūtījis Tieslietu ministrijai.
 Pārskatīti organizatoriskie jautājumi par Mērnieku sporta
spēlēm, kas šogad būs laivu brauciens pa Daugavas lokiem.
 Nākamā LMB valdes sēde – 4. septembrī, trešdien, pl.
17:00.



LMB ir noslēgusi sadarbības līgumu par koppirkumu
profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā.
Aicinām Mērniekus izmanot iespēju gada laikā veikt
profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu daudz
lētāk un ar izdevīgākiem nosacījumiem!
 LĢIA kā atvērtie dati ir pieejamas vairākas datu kopas –
krāsainā ortofotokarte, infrasarkanā spektra ortofoto un
digitālā augstuma modeļa pamatdati.
 Latvijas Universitātes Ģeodēzijas un ģeoinformātikas
institūta zinātnieki pabeiguši darbu pie digitālās
zenītkameras, ko iegādājusies ASV Luiziānas Valsts
universitāte saviem pētījumiem.
 11.07.2019. Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts Tieslietu
ministrijas sagatavotais informatīvais ziņojums "Par
atbildības izvērtējumu zemes kadastrālās uzmērīšanas un
zemes ierīcības jomā".
 13.08.2019. Ministru kabinets ir pieņēmis noteikumus
Nr. 368 „Kārtība, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un cita
veida lidaparātu lidojumi”. Kas mainījies regulējumā?
 21.-23.08.2019. LĢIA un Strūves ģeodēziskā loka
saglabāšanas un attīstības padome līdzdarbojās starpvalstu
sadarbības projektā “Strūves maršruta tīkls”.
 29.08.2019. SIA “Mācību un konsultāciju centrs ABC”
izsūtīja vēstuli sertificētām personām par lēmumu izbeigt
Sertificēšanas biroja darbību 2019. gada 30. septembrī. Ko
tālāk darīt sertificētām personām?

Tehnoloģiju jaunumi

Aktualitātes nozarē
 Mērnieku portāls Mernieks.lv publicējis pārskatu par
sertifikācijas noteikumu grozījumiem. Galvenās izmaiņas
skar jauno pretendentu pieredzes noteikšanu, praktiskā
eksāmena ieviešanu, sertifikātu numuru pārreģistrāciju,
pilnveides kursu apmeklējums visām sertificētām
personām,
profesionālās
uzraudzības
prasības,
profesionālo darbu minimālo skaitu, u.c.
 2.-4.08.2019. veiksmīgi aizvadītas Mērnieku sporta spēles
un var apskatīt foto mirkļus un rezultātus. Mērnieku
portāls Mernieks.lv ir sagatavojis plašāku aprakstu par
laivošanas gaitu, gardajiem latgales „labumiem” (lasi –
balvām) un dalībnieku atziņām. Liels Paldies sporta spēļu
galvenajam organizatoram Sandim Šķēpam!

Gaidāmie notikumi …






17.-19.09.2019. Štutgartē (Vācijā) norisināsies Eiropas
lielākā starptautiskā ģeotelpiskās informācijas nozares
izstāde INTERGEO. Meklējies savu brīvbiļeti uz izstādi pie
saviem instrumentu tirgotājiem.
Arī šogad CLGE studentu darbu konkursā pie godalgā tikusi
studente no Latvijas – Dagmāra Krūmiņa (RTU). Apsveicam!
Prezentācija un abalvojuma pasniegšana notiks INTERGEO
izstādes laikā. Aicinām izstādes apmeklētājus pievienoties!
27.-28.08.2019. Eiropas Mērnieku padomes (CLGE) rudens
ģenerālā asambleja Stambulā, Turcijā. Dienu pirms ir
paredzēta arī CLGE konference.

