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Par finansiālo atbalstu
Latvijas Mērnieku biedrība un tās valdes priekšsēdētāja Baiba Ziemele aicina Jūsu uzņēmumu
rast iespēju atbalstīt un ziedot Latvijas Mērnieku biedrībai (LMB). Latvijas Republikas Finansu
ministrijas Sabiedriskā labuma komisija 2005. gada 6. decembrī pieņēma lēmumu piešķirt LMB
Sabiedriskā labuma organizācijas statusu, saskaņā ar kuru Personas, kuras ziedo sabiedriskā labuma
organizācijai, ir tiesīgas saņemt normatīvos noteiktos nodokļu atvieglojumus. Sīkāku informāciju var
saņemt Valsts ieņēmuma dienesta mājas lapā www.vid.gov.lv sadaļā - Sabiedriskā labuma statuss.
LMB ir sabiedriska organizācija, kura apvieno personas, kas savā profesionālajā darbībā ir
saistītas ar ģeodēziskajiem, zemes kadastrālajiem, kā arī zemes ierīcības un kartogrāfiskajiem darbiem.
Biedrības mērķis ir veicināt un sekmēt mērniecības attīstību un aizstāvēt mērnieku profesionālās un
sociāli ekonomiskās intereses.
LMB nodibināta 1920. gada 28. februārī. LMB ir Starptautiskās mērnieku federācijas (FIG)
biedrs kopš 1926. gada. Bet darbība tika pārtraukta 1940. gada jūlijā, okupācijas varai aizliedzot
sabiedriskās organizācijas. LMB darbību atjaunoja 1988. gada 5. decembrī. Ar LMB līdzdalību Valsts
zemes dienests 1993. gadā atjaunoja zvērināto mērnieku darbību. Tika organizēta mērnieku apmācība,
vēlāk arī licencēšana un sertificēšana. Kopš 2008. gada septembra LMB iekļauta Eiropas mērnieku
padomē (CLGE).
2014. gadā LMB ir piedalījusies vairākās normatīvo aktu izstrādes darba grupās un VZD
Mērniecības konsultatīvā padomē. LMB veic skolu jauniešu informēšanu par profesionālās izvēles
veikšanu. Turpina uzturēt tradīciju un apbalvot mērniekus un ar mērniecību saistītās personas ar LMB
apbalvojumu „Goda zīmes un atzinības zīmes” par augsti profesionāliem sasniegumiem, kvalitatīvu un
pašaizliedzīgu darbību, mūža un īpašiem ieguldījumiem Latvijas mērniecības nozarē un tās attīstībā.
Piekto gadu izdots ar mērniecības nozari saistīts galda kalendārs. Organizētas LMB mērnieku
zemledus makšķēršanas sacensības u.c.
LMB pietrūkst līdzekļu produktīvas darbības nodrošināšanai un kapacitātes paaugstināšanai.
Līdzekļu piesaiste nodrošinātu iespēju pilnvērtīgi turpināt iesāktos un realizēt jaunus darbus:
apmaksātu dalību starptautiskajās organizācijaās, sniegtu ieguldījumu darba grupu pilnvērtīgai
darbībai, organizēt sporta pasākumus, popularizēt Starptautisko mērnieku dienu, atbalstītu jaunu
nozares grāmatu izdošanu un citus aktuālus uzdevumus.
Līdz ar to, vēršamies pie Jums kā fiziskas vai juridiskas personasar lūgumu finansiāli
atbalstīt un ziedot Latvijas Mērnieku biedrības turpmākai attīstībai. Jūs variet ziedot arī
konkrētam mērķim vai Jūsu atbalstītā pasākuma realizācijai.
Saskaņā ar likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 20.1 pantu rezidentiem un pastāvīgajām
pārstāvniecībām nodokli samazina par 85 procentiem no summām, kas ziedotas Latvijas Republikā
reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām vai to iestādēm, kurām piešķirts
sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu. Iepriekš
minētā panta otrā daļa nosaka, ka kopējā nodokļa atlaide nedrīkst pārsniegt 20 procentus no nodokļa
kopējās summas.
Cerot uz turpmāku sadarbību,
LMB valdes priekšsēdētāja

Baiba Ziemele
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