Reģ.Nr. 40008004744
A/S „Swedbank”, konts: LV29HABA000140J056533

Āzenes iela 16-105, Rīga, LV-1048
Tālrunis 27859181, epasts lmb@lmb.lv

Pēc saraksta
Rīgā,
Nr. 3/2014

2014.gada 13.februārī

Par LMB semināru un izstādi
Latvijas Mērnieku biedrība (turpmāk – LMB) sadarbībā ar Latvijas ģeodēzistu un
kartogrāfu asociāciju (turpmāk LKĢA) un Sabiedrības integrācijas fondu 2014.gada 14.martā
organizē ikgadējo atklāto semināru mērniekiem par aktualitātēm nozarē un sadarbībā ar
mērniecības aprīkojumu tirgotājiem vēlamies noorganizēt nozares izstādi. LMB mērķis ir
sapulcināt nozarēs pārstāvjus un noorganizēt draudzīgi radošu semināru, lai uzklausītu
prezentācijas par aktualitātēm nozarē un viedokļus no sadarbības partneriem.
LMB seminārs notiks 2014.gada 14.martā Līgatnes kultūras namā, Spriņģu ielā 4.
Dienas programma:
09:00-10:00 LKĢA kopsapulce (tikai LKĢA biedriem).
10:00-11:30 LMB biedu sapulce (tikai LMB biedriem).
Atklātais seminārs mērniekiem ar izstādi un svinīgo pasākumu (12:30-19:00)
(piedalās visi nozares pārstāvji ar dalības maksu)
11:30 - 12:30

Reģistrācija semināram, kafijas pauze
Mērniecības aprīkojuma izstāde atsevišķā telpā (kafija un uzkodas)
Semināra atklāšana
Valsts un sabiedrības loma Strūves ģeodēziskā loka saglabāšanā
12:30 – 15:00 VZD par ZIP un Pārvaldības likumu, un 2014.gada ieceres
Aeronavigācijas normatīvu izmaiņas
Mērniecības aprīkojumu prezentācijas
15:00 – 15:30 Mērniecības aprīkojumu izstāde atsevišķā telpā (kafija un uzkodas)
15:30 – 18:00 LĢIA – praktiskie soļi EVRS ieviešanā un LKS realizācijā
EST – sadarbība ar valsts iestādēm
LIT – sadarbība ar valsts iestādēm
LMB Studentu konkursa godalgoto vietu priekšlasījumi un apbalvošana
Ekonomiskais novērtējums mērniecības tirgum
Starptautiskā pieredze mērniecībā
Mērniecības aprīkojumu prezentācijas
18:00 – 19:00 LMB Goda zīmju un Atzinības zīmju pasniegšanu
* Plānotajā darba kārtībā ir iespējamas izmaiņas un laika gaitā tiks precizēta.
Aicinām Jūsu uzņēmumu piedalīties seminārā ar mērniecības aprīkojumu izstādīšanu
vai uzstāties ar prezentāciju seminārā par Jūsu piedāvāto produktu. Dalības maksas skatīt
zemāk.
Pasākuma kopums
Dalības maksa
Vieta mērniecības aprīkojumu izstādē
EUR 85.00
10 min. uzstāšanās seminārā (prezentācija)
EUR 85.00
Vieta izstādē + 10 min. uzstāšanās
EUR 130.00
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Ar personīgiem piedāvājumiem, pieteikumiem izstādei un jautājumiem lūgums zvanīt
Sigitai 27859181. Lai veiksmīgi noorganizētu semināru lūgums pieteikt dalību izstādē vai
seminārā līdz 2014.gada 20.februārim.

Cerot uz veiksmīgu turpmāko sadarbību,
LMB valdes priekšsēdētājs
S.Jansone 27859181

Jānis Klīve

