
 
 

 
 

A. god. Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzijas asociācijas biedri  

un  

nozarē strādājošie uzņēmumi! 

 

Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas (LKĢA) valde Jūs uzaicina 

piedalīties LKĢA biedru pilnsapulcē 2011. gada 18. februārī pl. 14.30 Latvijas 

Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes telpās, Rīgā, Alberta ielā 10. 

Pilnsapulces pirmajā daļā ir aicināts piedalīties ikviens mērniecības nozarē 

strādājoša uzņēmuma pārstāvis. 

 
PROGRAMMA 
 
14:15 – 14:30  Dalībnieku reģistrācija 
 
SAPULCES PIRMĀ DAĻA 
 
14:30 – 14:40  Pilnsapulces atklāšana 

 
LKĢA valdes priekšsēdētājs Juris Vītols 

 
14:40 - 15:00  Aktualitātes Valsts Zemes dienesta sadarbībā (VZD) ar 

mērniekiem.   
 
VZD ģenerāldirektora vietniece kadastra jautājumos Maija Bērziņa. 
 

15:00 – 15:30  Diskusija, jautājumi un atbildes ar atbildīgajiem VZD darbiniekiem 
par dažādām problēmsituācijām, ar kurām nācies saskarties 
mērniekiem saskaņā ar normatīvo aktu izmaiņām, kas stājušās 
spēkā no 2011. gada 1. janvāra. 

 
Diskusiju vada: Andis Strēlis un Ilvija Zvaigzne 

 
15:30 – 16.00  Diskusija par kompetences uzraudzības institūcijas izveidošanu 

komersantiem zemes mērniecības, zemes ierīcības, ģeodēzisko un 
topogrāfisko darbu veikšanai. 

   
Diskusiju vada: Juris Vītols un Ilvija Zvaigzne 

 
16:00 – 16:15  PĀRTRAUKUMS 



 
SAPULCES TUPRINĀJUMS 
 
16:15 – 16:30  LKĢA ziņojums par LKĢA darbību 2010. gadā. 

 
LKĢA valdes priekšsēdētājs  Juris Vītols 

 
16:30 – 16:45  LKĢA finanšu pārskats par 2010. gadu. 

 
LKĢA Revīzijas komisijas ziņojums. 

 
16:45 – 17:00  LKĢA 2011. gada stratēģiskie darba virzieni un galvenie uzdevumi. 

 
LKĢA izpilddirektore Ilvija Zvaigzne 

 
17:00 – 17:15 Par Valsts Ieņēmumu dienesta (VID) un LKĢA sadarbības 

piedāvājumu. 
Saņemts no VID piedāvājums par sadarbību ar mērķi 

mazināt mērniecības nozarē strādājošo komersantu izvairīšanos no 
nodokļu nomaksas, tādā veidā mazinot negodīgas konkurences 
iespējas šajā nozarē. 

 
No 17:15    Diskusijas un sapulces neoficiālā daļa 
 
 

Lūdzam deleģēt uzņēmuma pārstāvi dalībai pilnsapulcē un deleģētās personas 

kontaktinformāciju (vārds, uzvārds, telefons un epasts) lūdzam atsūtīt līdz 2011. gada 

14. februārim uz epastu ilvija.zvaigzne@lkga.lv vai paziņot pa tālruni 371 28885595. 

  
Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka sapulces dienas kārtība un dalībnieki var tikt 

precizēti, par ko attiecīgi Jūs iepriekš informēsim. 
 
 
Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzijas asociācijas  
 
Valdes priekšsēdētājs  Juris Vītols 
  
   


