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Par CLGE ģenerālās asamblejas delegātu uzņemšanu
Latvijas Mērnieku biedrība (turpmāk – LMB) ir sabiedriska organizācija, kas savā
profesionālajā darbībā ir saistītas ar ģeodēzijas, ģeomātikas, nekustamā īpašuma uzmērīšanas,
būvniecības kontroles, zemes ierīcības un citiem kartogrāfijas darbiem. LMB ir vecākā
mērnieku organizācija Latvijā, kas dibināta 1920. gada 28. februārī un savu darbību atjaunoja
1988. gada 5. decembrī. Kopš 2008. gada septembra LMB ir iekļauta Eiropas Mērnieku
padomē (CLGE – Comité de Liaison des Géomètres Européens).
2016. gadā LMB kā CLGE biedrs organizē konferenci un ģenerālo asambleju Rīgā no
22. – 24. septembrim. Tāda mēroga pasākums Rīgā un Latvijā notiks pirmo reizi. Tradicionāli
CLGE ģenerālās asamblejas dalībniekiem tiek rīkota pieņemšana (welcome reception)
pasākuma norises pilsētas pašvaldībā. Rīgas asambleju plāno apmeklēt ap 60 deleģēto
pārstāvju no CLGE dalībvalstīm, kas ir savas nozares atzītas un ietekmīgas personas (valsts
institūciju un uzņēmēju pārstāvji). LMB un tās valdes priekšsēdētāja Baiba Ziemele aicina
Rīgas domei izskatīt iespēju un kopā organizēt svinīgu pieņemšanu Rīgas domes telpās
(Rātsnamā vai citās piemērotās telpās). Tā ir iespēja kopīgi iepazīstināt un popularizēt Rīgu
kā viesmīlīgu tūrisma un uzņēmējdarbības gala mērķi un informēt par Rīgas sasniegumiem.
Svinīgā pieņemšana plānota 2016. gada 22. septembra vakarā (vēlams pl.17:00 –
18:00). Pieņemšanas norise varētu sastāvēt no Rīgas pilsētas pārstāvja uzrunas un laba
vēlējumiem, prezentācijas par Rīgas pilsētas vēsturi vai attīstības plāniem, ekskursijas,
piemēram, pa Rātsnamu un noslēgumā diskusijas pie nelielām uzkodām. Darba valoda –
angļu. Par sadarbību pasākuma organizēšanā un jautājumiem kontaktēties ar Mārtiņu Reiniku
pa tālruni 29405875.
Informācijai, CLGE ir starptautiska institūcija, kas pārstāv, izglīto un attīsta
mērniecības nozari (t.sk. nekustamā īpašuma vērtēšana, jūras ūdeņu kadastrs u.c. jomas)
Eiropā. CLGE sadarbojas un sniedz konsultācijas Eiropas Savienības institūcijām, veicina
zināšanu un pieredzes apmaiņu, sniedz padomus un konsultācijas, veicina profesionālās
kvalifikācijas un pakalpojumu sniegšanas standartu uzturēšanu un uzlabošanu organizācijas
37 dalībvalstīs (ES dalībvalstis, Krievija, Šveice, Norvēģija u.c.).
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