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Par ielūgumu uz starptautisko semināru
Eiropas Mērnieku padome un Latvijas Mērnieku biedrība sadarbībā ar Valsts zemes
dienestu ielūdz Tieslietu ministriju uz starptautisko semināru „Publiskā un privātā sektora
sadarbība nekustamā īpašuma pārvaldībā”, kas notiks š.g. 22. septembrī viesnīcā “Alberts”,
Dzirnavu ielā 33, Rīgā.
Vienmēr nozīmīga loma ir nekustamo īpašumu attīstībai, kurā tieši mērnieki ir
atbildīgi par datu ieguvi un dažādu projektēšanas un inženiertehnisko plānu pārvaldību.
Sadarbībai starp mērnieku un valsts pārvaldi ir izšķiroša loma zemes pārvaldības un kadastra
datu uzturēšanā, lai plānošanas un attīstības process noritētu veiksmīgi un pēc iespējas
efektīvi. Seminārā būs divas daļas (sesijas), kurās izvēlētas Latvijai aktuālas tēmas. Pēdējo
gadu laikā ir daudz diskutēts par sertifikācijas sistēmu Latvijā, tāpēc seminārā esam aicinājuši
dažādu Eiropas sertifikācijas sistēmu pārstāvjus. Ir būtiski mainījušās un attīstījušās
kartēšanas un informācijas tehnoloģijas, tādējādi pārejot uz pilnībā elektroniskiem procesiem,
kas kalpo par efektīvāko veidu zemes pārvaldībā un administrēšanā. Semināra mērķis ir
vienkopus pulcēt ekspertus un ieinteresētās puses, lai apmainītos un dalītos pieredzē un
zināšanās par mērnieku sertifikācijas sistēmām un sadarbības modeļiem starp mērniekiem un
valsts pārvaldi.
Dalībai seminārā (bez maksas) lūdzam deleģēt 2 pārstāvjus un līdz 01.09.2016.
apstiprināt dalību, atsūtot informāciju ar dalībnieku vārdiem, uzvārdiem, ieņemamiem
amatiem uz e-pastu lmb@lmb.lv .
Seminārs notiks angļu valodā. Semināra programmu ar ziņotājiem un sīkāka
informācija par semināru ir pieejama www.lmb.lv/clge .
Latvijas Mērnieku biedrība ir sabiedriska organizācija, kas savā profesionālajā darbībā
ir saistīta ar ģeodēzijas, ģeomātikas, nekustamā īpašuma uzmērīšanas, būvniecības kontroles,
zemes ierīcības un kartogrāfijas darbiem. Latvijas Mērnieku biedrība ir vecākā mērnieku
organizācija Latvijā, kas dibināta 1920. gada 28. februārī un savu darbību atjaunoja 1988.
gada 5. decembrī. Kopš 2008. gada tā darbojas Eiropas Mērnieku padomē (CLGE – Comité
de Liaison des Géomètres Européens).
Latvijas Mērnieku biedrības
valdes priekšsēdētāja
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