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Latvijas Mērnieku biedrības biedriem
Sertificētajām personām
Nozares pārstāvjiem
Rīgā,
Nr. 03/2017

2017. gada 17. februārī

Par LMB atklāto semināru un kopsapulci
Latvijas Mērnieku biedrība (turpmāk – LMB) 2017. gada 10. martā organizē
ikgadējo atklāto semināru visiem semināru mērnieku nozares pārstāvjiem. Semināra laikā
plānota mērniecības aprīkojuma izstāde (instrumenti, programmas u.tml.). Ar šo paziņojumu
vēlamies uzrunāt visus nozares pārstāvjus, aicinām pieteikties, piedalīties un visus apmeklēt
semināru un izstādi. LMB mērķis ir sapulcināt nozarēs pārstāvjus un noorganizēt draudzīgu
un radošu semināru, lai uzklausītu prezentācijas par aktualitātēm nozarē un viedokļus no
sadarbības partneriem.
LMB seminārs notiks 2017. gada 10. martā Riga Islande Hotel, Ķīpsalas iela 2,
Rīga.
Atklātais seminārs mērniekiem ar izstādi un svinīgo pasākumu
10:00 - 12:00
12:00 – 12:30

LMB biedru sapulce (tikai LMB biedri)
Reģistrācija, mērniecības aprīkojuma izstāde
Semināra atklāšana
Iespējamajie atbalsta veidi biedrībām projekta "Starptautiskās konkurētspējas
12:30 veicināšana" ietvaros
- 14:30
Aktualitātes sertifikācijas sistēmā
Vēsturisko datu savienojamība ar topogrāfisko mērījumu pilsētās
Novitātes mērniecībā izmantojamā aprīkojumā
14:30 - 15:00 Kafijas pauze, mērniecības aprīkojuma izstāde
Ostas noteikumi
Rasela ledāja Grenlandē pētījumi (A.Rečs)
Aktualitātes no VZD:
- Būvju kadastrālā uzmērīšana;
15:00 - Ceļu servitūti.
- 17:00
Būtiskākās izmaiņas Bentey Systems programmatūras jaunajā CONNECT
versijā (O.Lukss)
Konkurss „Mērnieks reālā laikā”
SIA „Mērniecības Datu Centrs” gada balvas pasniegšana labākajiem ADTI
darbu veicējiem
17:00
LMB Goda zīmju un Atzinības zīmju pasniegšana
* Plānotajā darba kārtībā ir iespējamas izmaiņas un laika gaitā tiks precizēta.
Dalības maksa:
Cena par dalību seminārā
LMB biedriem
Nozares pārstāvijiem

Pasākums
Seminārs, izstāde, kafijas pauze un LMB
goda zīmju un atzinības zīmju pasniegšana
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EUR 10.00

EUR 15.00
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Lai reģistrētos semināram (un LMB biedriem kopsapulcei), jāpārskaita augstāk minētā
summa uz LMB kontu. Pārskaitot dalības maksu lūgums norādīt „Par semināru”.
Lūgums reģistrēties līdz 2017. gada 5.martam www.lmb.lv !
Latvijas Mērnieku biedrība rekvizīti:
Reģ. nr.: 40008004744
Konts: LV29HABA000140J056533 (A/S „Swedbank”)
Jautājumu gadījumā zvanīt Sigitai 26459631 vai rakstiet uz e-pastu lmb@lmb.lv .
Ar cieņu,
LMB valdes priekšsēdētāja

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR
DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU
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