LMB mēnešraksts
2021. JANVĀRIS - APRĪLIS

Latvijas Mērnieku biedrībā
LMB valdes sēdes (attālināti)
Piedalījās: U. Krutova, A. Pizāns, J. Gau, K. Kūkums, J. Klīve, J. Brice,
A. Aleksandrovs, R. Klāva, M. Reiniks, M. Miezis, J. Kokins, V. Bunte,
I. Nudiens, S. Lātsa u.c.
Darba kārtības ziņojumi:

⚫ 29.12.2020. notika VZD Mērniecības konsultatīvās padomes
⚫

⚫ 19.03.2021. notika LMB biedru sapulce, kurā ievēlēti 3 jauni
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LMB valdes locekļi – Aldis Pizāns, Māris Miezis un Jānis Kokins.
LMB valdē 4 gadus bija nostrādājuši Rudīte Klāva, Kaspars
Kūkums un Aldis Pizāns. Paldies viņiem par ieguldīto laiku!
Vienlaicīgi tika pārvēlēta revīzijas komisija, kurā darbu beidza
Māris Miezis un Lauris Goldbergs, bet jaunā komisija sastāvā
strādā Rudīte Klāva, Ivars Nudiens un Valdis Bunte.
19.03.2021. LMB notika ikgadējais LMB seminārs un tā
prezentācijas ir pieejamas LMB lapā.
Jaunie valdes locekļi nodod svinīgo solījumu. Par LMB valdes
priekšsēdētāja vietnieku atkārtoti ievēl Aldi Pizānu.
Pārskatītas LMB valdes locekļu un biedru atbildības sfēras un
aktualizēts saraksts māja lapā.
Martā tika atklāts LMB portāls un jauna LMB mājas lapa, kurā
katram biedram vai sertificētai personai ir savs lietotāja
profils, kurā apskatīt apmeklētos kursus, biedru naudas un
citu informāciju. Lietotāja vārda vietā ir personas e-pasts. Ja
aizmirsusies parole vai tiek lietots cits e-pats, var nosūtīt ziņu.
Sistēmā var reģistrēties pēc uzaicinājuma e-pasta
apstiprināšanas. LMB portālā sniegtas atbildes uz biežāk
uzdotajiem jautājumiem.
Turpinās darbs ZKU darba grupā.
LMB piedalās mērniecības profesijas standartu aktualizēšanā
(U. Krutova un A. Aleksandrovs).
LMB deleģē ekspertus J.Kokinu, A. Aleksandrovu un
I. Nudienu, lai novērtētu izglītības programmu “Mērniecības
tehniķis”.
Nākamā LMB valdes sēde plānota 12.05.2021.
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sēde par pieteiktiem, bet neizrunātiem jautājumiem. Darbs
tiks turpināts pie ZKU pilnveides jautājumiem.
21.03.2021. tiek atzīmēta Vispasaules Mērnieku diena. No
svētdienas uz otrdienu (23.03.) pārceļot, Eiropas Mērnieku
padome (CLGE) organizēja vispasaules tiešsaistes svinības ar
dažādu pasaules organizāciju pārstāvju uzrunām. Par
2021. gada mērnieku tiek pasludināts Johans Kārlis Frīdrihs
Gauss. Pasākuma laikā izziņoja CLGE studentu konkursa
uzvarētājus un trešo vietu ieguva Andris Kivlenieks no
Latvijas!
24.03.2021. pieņemti MK noteikumi par sertifikācijas,
sertifikāta darbības termiņa pagarināšanas un darbības
uzraudzības cenrādi.
LU radītu digitālo zenītkameru izmanto Luiziānas universitātes
gravitācijas pētījumos.
Eiropas Globālās Navigācijas Satelītu sistēmas aģentūra (GSA)
ir publicējusi aktualizētu materiālu par augstas precizitātes
servisa informāciju.
21.-23.04.2021. attālināti norisinājās Baltijas ESRI lietotāju
konference un pieejamas to prezentācijas.
No 15.04.2021. Rīgā un tās apkārtnē pieejams jauns
kvaziģeoīda modelis RIGA’20 (izstrādājis RDPAD). Plānots, ka
mērnieki instrumentos to varēs lietot jau maijā.
16. aprīlī notika 2021. gada pirmā Ģeotelpiskās informācijas
koordinācijas padomes sēde. Šīs sēdes pārskats par
normatīvo regulējumu nākotnē, ierobežojumiem ADTI
publiskošanai u.c. pieejami LMB biedriem jaunumu sadaļā.
06.05.2021. notika kārtējā Inženiertīklu turētāju sadarbības
padomes darba grupa par ADTI saskaņojumiem.
07.05.2021. daļēji attālināti norisinājās Igauņu Mērnieku
biedrības ikgadējā konference no Nacionālā muzeja (Tartu).
Atjaunināta informācija par civiltiesisko apdrošināšanu uz
labākiem nosacījumiem! Papildus var iepazīties arī par
instrumentu apdrošināšanu un veselības polisēm.

Tehnoloģiju jaunumi

Aktualitātes nozarē
⚫ FIG publicējis aprīļa mēnešrakstu par aktualitātēm.

Gaidāmie notikumi …
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Aicinām plānot laiku un izvēlēties interesējošās kursu
tēmas! Kursu reģistrs katru mēnesi tiek aktualizēts!
15.-16.05.2021. 6. FIG jauno mērnieku konference
attālināti.
3.-5.06.2021. CLGE Ģenerālā asambleja (daļēji attālināti)
Atēnās (Grieķija).
20.-25.06.2021. gada FIG Darba nedēļa notiks Nīderlandē
(attālināti).

