Biedrības „Mārupes uzņēmēji”
Valdes sēde
2012.gada 16.maijs pl.15:00
protokols
Sēdē piedalās Biedrības „Mārupes uzņēmēji” valdes locekļi, biedri un Mārupes novada Domes vadība
un deputāti:
1. A. Bondars, Valdes loc.;
2. I. Dūduma, Deputāte, kultūras nams;
3. D.Orliāne, Deputāte,
4. K.Bodnieks, Biedrs, Prolux SIA;
5.V.Kalniņš, Biedrs, Also Latvia SIA;
6.Pēteris Pikše, Valdes loc., Deputāts;
7.S.Savickis, Biedrs, Versus Grey SIA;
8.P.Niedre,Priekšsēdētājs;
9.I.Bambīte, Valdes loc.;
10.A.Mihailovs, Deputāts;
11.E.Gribovsis, Deputāts;
12.J.Lagzdkalns, Deputāts;
13.M.Bruģis, Deputāts;
14. A.Grope, Deputāts;
15.A.Jlijina, NVA Rīgas reģ. fil.;
16.D.Odīte, NVA Rīgas reģ. fil.;
17.M.Bojārs, Mārupes novada Domes priekšsēdētājs;
18.I.Māpins, Deputāts;
19. E.Jansons, Deputāts;
20. A.Āķis, Deputāts;
21.L.Kadiģe, Mārupes novada Domes vietniece;
22.Z. Lapiņa Mārupes novada labiekārtošanas dienesta vad.;
23.I.Punculis Mārupes novada Domes izpilddirektors.
Sēdi protokolē: Marika Kaisala
Valdes sēdes dienas kārtība:
15:00-16:50
16:50-17:00

Tikšanās ar uzņēmējiem un NVA pārstāvjiem Mārupes novada Domē
Citi aktuālie jautājumi

Nr.

1.

2.

Diskusija, lēmums
Tiek piedāvāts apstiprināt dienas darba kārtību.
Valdes loc., biedri un Mārupes novada Domes vadība un deputāti apstiprina dienas kārību.
Tikšanās ar uzņēmējiem un NVA pārstāvjiem Mārupes novada Domē
M.Bojārs uzrunā deputātus, MUB biedrus, uzņēmējus un NVA pārstāvjus par to, ka ir iespēja
klātienē tikties un izrunāt pēdējā laika aktuālos jautājumus.
D. Odīte (NVA Rīgas reģ. filiāles) uzrunā klātesošos, un izstāsta patreizējo situāciju Mārupes
novadā par bezdarbniekiem. Uz doto brīdi š.g. maiju Mārupes novadā 400 bezdarbnieki. D.Odīte
aicina visus uzņēmējus izvietot brīvās vakances NVA mājas lapā www.nva.gov.lv. Kā arī vērš
uzmanību uzņēmējus, ka ir iespēja uz vasaru ņemt darbā jauniešu vecumā no 18-24 gadiem uz
9. mēn. ar NVA starpniecību. Atgādina, ka apmāca NVA bezdarbniekus vēlamajās profesijās.
Mūzikas Mākslas skolas direktors aicina uzņēmējus, lai pretim nākoši studentiem. Lai dod
iespēju rīkot „Uzņēmēju dienas”, lai var 10. klases skolnieki iegūtu lielāku sapratni un pieredzi
par profesijas izvēlēm.
I.Dūduma pasakās uzņēmējiem, ka ir gatavi sadarboties ar Mārupes novada Domi. Pateicīga par
tuvāko maija paskumu „Bērnu svētki” kurā arī biedrība piedalās, lai sagādātu prieku un svētkus
Mārupes iedzīvotājiem.
I.Punculis Mārupes novada Domes izpilddirektors uzrunā klātesošos, par iepirkumiem, vērš
uzmanību, lai uzņēmēji iepazītās ar izsludinātiem iepirkumiem: web lapā www.marupe.lv , kā
arī pauda atbalstu uzņēmēju interesei par operatīvu un savlaicīgu informācijas iegūšanu par
Mārupes novada domes izsludinātajiem publiskajiem iepirkumiem. Biedrības pārstāvji
apstiprināja gatavību regulāri sekot izsludinātajiem iepirkumiem un iesniegt savus
piedāvājumus.
M. Bojārs uzrunā biedrību „Mārupes uzņēmēji”, tik pārrunāti jautājumi, kas būtu jāatspoguļo
sadarbības līgumā. Piemēram, operatīva informācijas apmaiņa par domes publiskajiem
iepirkumiem, uzņēmēju klātbūtne novada attīstības jautājumu lemšanā, regulāra dalība domes
komiteju sēdēs, sadarbība nodarbinātības veicināšanas jautājumos un uzņēmēju līdzdalība
novada sabiedriskajā dzīvē. Lai arī abas puses atzina, ka līdzšinējā sadarbība ir ļoti apmierinoša,
domes priekšsēdētāja personīgais atbalsts domes un biedrības attiecību juridiskajai
formalizēšanai dod papildus garantijas, ka sadarbības līgums tiks noslēgts jau tuvākajā laikā.
Aicina pārstāvi no biedrības „Mārupes uzņēmēji” piedalīties turamākajās komitejās.
Atbalstu guva domes priekšsēdētāja aicinājums uzņēmējiem iesaistīties šobrīd lielākā Mārupes
attīstības projekta - Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā „Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Mārupē” - sabiedriskajā uzraudzībā. Biedrības valde apņēmās šo iniciatīvu
popularizēt savu biedru starpā, tādejādi rūpējoties par papildu nodrošinājumu veicamo
būvdarbu kvalitatīvai izpildei.
Citi aktuālie jautājumi.
1)Laikrakstā „Mārupes Vēstis” pieejama biedrības biedriem bezmaksas sleja - darba vietas
sludinājumiem.
2)Mārupes nov. Domē Sabiedrības attiecības nodaļai ir vajadzīgi padomi attiecībā uz mājas lapas
uzlabošanu.

Sapulci vadīja: ______________________ vārds, uzvārds
Protokolists:

______________________vārds, uzvārds

