SIA “LATVIJASMERNIEKS.LV” SOCIĀLĀS ATBILDĪBAS PĀRSKATS
Par “Latvijasmernieks.lv”
SIA „Latvijasmernieks.lv” ir viens no lielākajiem mērniecības pakalpojumu sniedzējiem Latvijā, kas
darbojas kopš 2005.gada un piedāvā pakalpojumus ģeodēzijā, zemes kadastrālajā uzmērīšanā, zemes
ierīcībā, detālplānošanā, projektēšanā, aerofotogrammetrijā, ģeoloģijā. SIA “Latvijasmernieks.lv” no
2012.gada sadarbojas ar vienu no spēcīgākajiem un lielākajiem Igaunijas autoceļu projektēšanas
uzņēmumiem "Reaalprojekt".
SIA „Latvijasmernieks.lv” savas korporatīvās sociālās atbildības (KSA) aktivitātes īsteno vairākos
virzienos.
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Atbildība par darbiniekiem
SIA „Latvijasmernieks.lv” ir sociāli atbildīgs darba devējs, kas veido drošu darba vidi, atbalsta
līdzdalību darba un dzīves apstākļu nodrošināšanā darbiniekiem. Uzņēmums nodrošina darbiniekiem
stabilu un motivējošu atalgojumu, papildus sociālo aizsardzību, kas nav noteikta darba likumā. Kā arī
uzņēmumā tiek veiktas aktivitātes darba vides risku samazināšanai un novērtēšanai, organizējot
darbiniekiem drošu darba vidi. Tiek organizēti saliedējoši un atpūtas pasākumi, piemēram, sporta spēles
pie dabas, Ziemassvētku balles.
Rūpējoties par darbinieku attīstību un prasmēm, uzņēmums piesaistīja ERAF finasējumu, lai
nodrošinātu darbiniekiem profesionālas apmācības zināšanu pilnveidošanai darba oganizēšanas un
vadīšanas jautājumos.

Pakalpojumi un klienti
Rūpējoties par savu klientu un sadarbības partneru ienteresēm, uzņēmums nodrošina
pakalpojumu sniegšanai profesionālus speciālistus, kuriem ir nepieciešamās zināšanas un prasmes
dažādas sarežģītības profesionālu jautājumu risināšanā.
Uzņēmumā izstrādāts Iekšējās kvalitātes standarts klientu apkalpošanai un klientu pakalpojumu
apraksti, kas ir uzņēmuma definētas klientu apkalpošanas prasības, lai nodrošinātu mūsu klientu
vajadzības.
Darba vide
Uzņēmums sadarbojas ar mērniecības profesionālo organizāciju „Latvijas Mērnieku biedrība”, uz
brīvprātīga pamata piedaloties dažādās organizētās aktivitātēs, kā arī veicot mērķa ziedojumus, tajā skaitā,
lai “Latvijas Mērnieku biedrība” tiktu pārstāvēta CLGE (The Council of European Geodetic Surveyors).
Uzņēmums atbalsta izglītītošanos un veic ziedojumus grāmatu izdošanai, piemēram Latvijas
Zinātņu akadēmijas goda doktora un ģeodēzijas vēsturnieka Jāņa Klētnieka “Astronomija un ģeodēzija
Latvijā līdz 20. gadsimtam”.
Uzņēmums sadarbojas ar Latvijas augstskolām Rīgas Tehnisko universitāti un Latvijas
Lauksaimniecības universitāti, kurās iegūst izglītību mērniecības darbu veicēji, profesionālās izaugsmes
jomā. Uzņēmums palīdz universitātēm norošināt pilnīgāku un kvalitatīvāku studentu izglītību, piemēram,
atbalstot finansiāli Karlsrūes augstskolas (Vācija) profesora Reinera Jēgera vieslekcijas (LLU LIF).
Sadarbībā ar universitātēm tiek organizētas dažādas aktivitātes studentiem, ar mērķi dot iespēju
parādīt savas zināšanas, iegūt jaunas iemaņas. Kā arī uzņēmums piedāvā prakses iespējas studentiem.
Vides aizsardzība
Uzņēmums, rupējoties par vides aizsardzību, nodrošina novecojušas biroja tehnikas atbilstošu
utilizēšanu, izlietotā papīra pārstrādi, ģeodēzisko instrumentu bateriju nodošanu speciālos savākšanas
punktos.
Saudzējot vidi, uzņēmums arvien vairāk izmanto dokumentus elektroniski, nevis papīra formātā un
aktīvi izmanto un atbalsta elektronisko parakstu.
Sabiedrība
Uzņēmums savā darbībā apzinās, ka ir atbildīgs pret klientiem, sadarbības partneriem,
darbiniekiem un Latvijas sabiedrību. Uzņēmums atbalsta pasākumus, kas veicina Latvijas iedzīvotāju
labklājību un drošību.
Uzņēmums finansiāli atbalstīja izglītojošu un izziņas videofilmu „Dzīvo droši!”, kas brīdina no
iespējamiem negadījumiem uz ielas un ceļiem, ugunsnelaimēm un nepareizu apiešanos ar gāzi un
elektrību, vienlaikus vēstot par elektrifikācijas, gazifikācijas un dzelzceļa vēsturi Latvijā.
Ziedojam sportam: Dobeles spēka sporta klubam “GoldBarbell” dalībai startautiska līmeņa
sacensībās.
Atbalstot kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, sadarbībā ar Tukuma muzeju tika veikti
arheoloģiskie izrakumi Pastariņa muzeja teritorijā, Zentenes pagastā, Tukuma novadā. Uzņēmums
brīvprātīgi bez atlīdzības palīdzēja fiksēt arheoloģisko izrakumu vietas (veica mērījumus un izgatavoja
plānus).
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