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LMB biedriem
Rīgā,
Nr. 03/2020

2020. gada 29. februārī

Par LMB sapulci (kopsapulci) un semināru
Latvijas Mērnieku biedrība (turpmāk – LMB) ikgadējā biedru sapulce (kopsapulce)
notiks 2020. gada 20. martā Latvijas universitātes “Dabas mājā” Jelgavas ielā 1, Rīgā (telpā
Magnum).
LMB biedru sapulces (kopsapulces) darba kārtība:
17:00
Reģistrācija un vakara kafija
17:30-18:30
2019. gada pārskats un tā apstiprināšana
LMB Revīzijas komisijas atskaite un tā apstiprināšana
(bezmaksas)
Vēlēšanu komisijas ievēlēšana un LMB 2 (divu) Valdes locekļu pārvēlēšana
LMB Valdes locekļu ziņojumi un jauno biedru apsveikšana
LMB 2020. gada budžeta apstiprināšana
LMB Valdes locekļu vēlēšanu rezultātu paziņošana
Dažādi (lūgums visus laicīgi pieteikties diskusijām)
Kopsapulces slēgšana
Atgādinām, ka LMB biedru kvorums ir svarīgs, lai pieņemtu lēmumus un
ievēlētu jaunos valdes locekļus!
Dienas pirmajā pusē visi laipni aicināti uz LMB semināru, ko organizējam sadarbībā
ar Latvijas Universitātes Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūtu un tās praktisko konferenci.
Seminārs un konference ir iekļauts ikgadējās kvalifikācijas celšanas kursu reģistrā un atbilst 3
stundu apjomam.
LMB seminārs un LU ĢĢI profesionāli tehniskā konference
provoizoriskā darba kārtība
20.03.2020., LU “Dabas mājā”, Jelgavas ielā 1, Rīgā (telpā Magnum)
8:30
Ierašanās un reģistrēšanās
9:00-10:30
1. daļa
Praktiskie un zinātniskie ziņojumi no uzaicinātajiem pārstāvjiem
(LU Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūts, Latvija Ģeotelpiskās
informācijas aģentūra, Valsts robežsardze)
Insturmentu tirgotāju ziņojums
10:30
11:00-12:30

Kafijas pauze un instrumentu izstāde
2. daļa
Praktiskie un zinātniskie ziņojumi no uzaicinātajiem pārstāvjiem
(Informācija par Būvniecības informācijas sistēmu (BIS) un aktualitātēm
Būvniecības normatīvos, Ekonomikas ministrija, Būvniecības valsts
kontroles birojs, Rīgas pilsētas būvvalde, Lauku atbalsta dienests)
Insturmentu tirgotāju ziņojums

12:30

Pusdienu pārtraukums un instrumentu izstāde
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13:30-15:00

3. daļa
LĢIA aktualitātes, VARAM aktuatlitātes
Sertifikācijas noteikumu grozījumi 2019. gadā
LMB studentu konkursa laureātu apbalvošana un priekšlasījums
SIA “Mērniecības Datu Centrs” apbalvojumi

15:00
15.30 -17:00

Kafijas pauze
4. daļa
VZD un TM aktualitātes
Ziņojums par “citu” tēmu (pārsteigums!)

17:30-18:30

LMB biedru sapulce

Semināra kārtība var mainīties un precīzāka programma būs pieejama www.lmb.lv .

Seminārs atbilst sertifiēto personu ikgadējās kvalifikācijas celšanas kursu 3 stundu apjomam!
Maksa par semināru: EUR 20,00 vienam dalībniekam, LMB biedriem 50% atlaide.
Semināram pieteikties https://ej.uz/geodinamika2020pt (līdz 13.03.2020.) un norādīt
rekvizītus rēķina izrakstīšanai. Papildus informācija LMB Kursu reģistrā.
Ar cieņu,
LMB valdes priekšsēdētāja

/Una Krutova/
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