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2017. gada 17. februārī

Par LMB semināru un izstādi
Latvijas Mērnieku biedrība (turpmāk – LMB) 2017. gada 10. martā 2017. gada
10. martā Riga Islande Hotel, Ķīpsalas iela 2, Rīgā organizē ikgadējo atklāto semināru
mērniekiem par aktualitātēm nozarē un sadarbībā ar mērniecības aprīkojumu tirgotājiem
vēlamies noorganizēt nozares izstādi. LMB mērķis ir sapulcināt nozares pārstāvjus un
noorganizēt draudzīgi radošu semināru, lai uzklausītu prezentācijas par aktualitātēm nozarē un
viedokļus no sadarbības partneriem.
Zemāk apskatāma semināra provizoriskā programma.
10:00 - 12:00 LMB biedru sapulce (tikai LMB biedri)
12:00 – 12:30 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
Aicinām Jūsu uzņēmumu piedalīties seminārā ar mērniecības aprīkojumu izstādīšanu
vai uzstāties ar prezentāciju seminārā par Jūsu piedāvāto produktu. Dalības maksas skatīt
zemāk.
Pasākuma kopums
Vieta mērniecības aprīkojumu izstādē
10 min. uzstāšanās seminārā (prezentācija)
Vieta izstādē + 10 min. uzstāšanās

Dalības maksa
EUR 85.00
EUR 85.00
EUR 130.00

Ar personīgiem piedāvājumiem, pieteikumiem izstādei un jautājumiem lūgums zvanīt
Sigitai 26459631. Lai veiksmīgi noorganizētu semināru lūgums pieteikt dalību izstādē vai
seminārā līdz 2017. gada 1. martam.
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Cerot uz veiksmīgu turpmāko sadarbību,
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR
LMB valdes priekšsēdētāja
DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU /Baiba Ziemele/
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