Ķīpsalas iela 6B-105, Rīga, LV-1048
Rīga,
Tālr. 27859181, lmb@lmb.lv

Reģ.Nr. 40008004744
A/S „Swedbank”, konts: LV29HABA000140J056533

LMB biedriem
Rīgā,
Nr. 03/2019

2019. gada 4. martā

Par LMB biedru sapulci (kopsapulci) un semināru
Latvijas Mērnieku biedrības (turpmāk – LMB) izsludina un aicina piedalīties ikgadējā
biedru sapulcē (kopsapulcē) un seminārā, kas notiks 2018. gada 22. martā Latvijas
Universitātes šogad atklātajā “Zinātņu mājā”, Rīgā, Jelgavas ielā 3.
LMB biedru sapulces (kopsapulces) un semināra provizoriskā darba kārtība:*
8:30
9:00-11:30

11:30-13:00
12:30
13.00 -15:00

15:00-15.30
15:30-17:00

17:00
17:30
18:00

Ierašanās
Semināra 1. daļa
(sadarbībā ar LU Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūtu)
Aktualitātes mērniecības izglītībā Latvijā (ziņo LU, RTU, LLU)
LMB un VZD studentu konkursu laureātu apbalvošana un priekšlasījumi
Kafijas pauze, “Zinātņu mājas” apskate un plānota instrumentu izstāde
Reģistrācija LMB kopsapulcei
2018.gada pārskats un tā apstiprināšana
LMB Revīzijas komisijas atskaite un apstiprināšana
Apsveikumi
Vēlēšanu komisijas ievēlēšana un LMB 2 (divu) Valdes locekļu
pārvēlēšana
LMB Valdes locekļu ziņojumi
LMB 2019.gada budžeta apstiprināšana (LMB 100, sporta spēles)
LMB Valdes locekļu vēlēšanu rezultātu paziņošana
Dažādi (lūgums visus laicīgi pieteikties diskusijām)
Kopsapulces biedru kopbilde (foto)
Kafijas pauze
Semināra 2. daļa
Zemes konsolidācijas ieviešana Latvijā (VZD)
Aktualitātes par sertifikācijas sistēmu (TM)
…
Tēmas tiek precizētas
MDC Gada mērnieka balvu pasniegšana
LMB Goda zīmju un Atzinības zīmju pasniegšana
Glāze šampanieša un neformālas sarunas

* Aktuālo biedru sapulces un semināra darba kārtību publicēsim www.lmb.lv.

Atgādinām, ka LMB biedru kvorums ir svarīgs, lai pieņemtu lēmumus un
ievēlētu jaunos valdes locekļus, bet ja nav iespējas ierasties, tad lūgums pilnvarojiet kādu
biedru, kurš varētu pārstāvēt Jūsu intereses biedru sapulcē! Pilnvarojuma paraugs ir
pielikumā.
LMB biedru sapulcei un semināram lūdzam reģistrēties šeit līdz 17. martam.
LMB biedru sapulce notiek sadarbībā ar LU Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūtu un LU
77. zinātnisko konferenci, tāpēc reģistrācija notiek, izmatojot kopējo reģistrācijas formu.
Reģistrējoties norādiet savu piederību LMB. Dalības maksa par semināru ir EUR 10.00, ko
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jāpārskaita uz LMB kontu ar norādi “par semināru”. Ja semināra dalības maksu vēlaties
maksāt no uzņēmuma, tad savus rekvizītus un informāciju sūtiet uz e-pastu lmb@lmb.lv .
Pēc 18:00 izturīgākie LMB biedri ir aicināti uz neformālām sarunām LU Ģeodēzijas
un ģeoinformātikas institūta telpās, kur pārrunāt aktualitātes pie uzkodām un līdz paņemtiem
atspirdzinošiem dzērieniem. Dalības maksa par uzkodām EUR 7.00, ko jāpārskaita uz LMB
kontu ar norādi “par uzkodām”.
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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/Una Krutova/

