Biedrības „Mārupes uzņēmēji”
Valdes sēde
2012.gada 21.jūnijs pl.18:00
protokols
Sēdē piedalās Biedrības „Mārupes uzņēmēji” valdes locekļi un biedrības biedri:
1.Pauls Niedre priekšsēdētājs;
2. Inese Bambīte, Valdes loc.;
3.Uģis Bērziņš, Valdes loc.;
4.Pēteris Pikše, Valdes loc.;
5.Andris Bondari, Valdes loc.;
6.Silvestrs Savickis, biedrs SIA "Versus Grey";
7.Andris Pumpurs, biedrs SIA „Meliorators- J”;
8.Dainis Mislārs, SIA „VR Projekts”;
9.Ainārs Vilinskis, SIA „Simts nami”;
10.Vitauts Rotbergs, SIA „Vērsis Ro”.
Sēdi vada: Pēteris Pikše
Sēdi protokolē: Marika Kaisala
Valdes sēdes dienas kārtība:
18:00-18:20
Mārupes novada atkritumu izvešanas jauno noteikumu apspriešana.
18:20-18:35
Mārupes novada pašvaldība uzaicina iesniegt cenu piedāvājumu par
Mārupes vidusskolas divu klašu telpu kosmētisko remontu.
18:35-18:50
Memoranda padomē
18:50-19:00
19:00-19:10
19:10-19:15
19:15-19:30
19:30-19:40
19:40- 19:50
19:50- 20:00
20:00-20:20

Marika Kaisala

Jautājumu par Mārupes uzņēmēju biedrības finansēm, to plānojumu un
sadalījumu.
Mārupes uzņēmēju biedrības- Buklets
E- ziņas (Jaunumi)
Web lapā aktualizēt sadaļu – „Par biedrību”

Inese Bambīte

„Mārupes uzņēmēju diena”- 21.09.-22.09.2012.
Mārupes uzņēmēju biedrības pusgada kopsapulce
Žurnāls "Ražots Latvijā" tiek gatavots raksts par uzņēmēju padomēm un
biedrībām
Jūrmalas uzņēmēju biedrības aicina visus interesentus apmeklēt
seminārus

Inese Bambīte
Inese Bambīte
Marika Kaisala

Nr.

Diskusija, lēmums

1.

Tiek piedāvāts apstiprināt dienas darba kārtību.
Valdes loc. un biedrības biedri apstiprina dienas kārību.
Mārupes novada atkritumu izvešanas jauno noteikumu apspriešana.

2.

Pēteris Pikše
Pēteris Pikše

Marika Kaisala
Marika Kaisala
Pēteris Pikše

Marika Kaisala

P.Pikše informē valdes locekļus un biedrības biedrus par Mārupes novada atkrituma izvešanas jauniem
noteikumiem.
Mārupes novada pašvaldība uzaicina iesniegt cenu piedāvājumu par Mārupes vidusskolas divu klašu
telpu kosmētisko remontu.
M.Kaisala informē valdes loc. par e-pastu iesūtīto no Mārupes novada pašvaldība par uzaicinājumu
iesniegt cenu piedāvājumu par Mārupes vidusskolas divu klašu telpu kosmētisko remontu atbilstoši
norādītajiem darbu apjomiem. Cenu piedāvājumu jāsagatavo atbilstoši 2006.gada 19.decembra MK

3.

noteikumu Nr. 1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas
kārtība” prasībām līdz 25.06.2012 plkst.15.00. ka ir jāizstrādā MUB iekšēji noteikumi.
Valde izlemj, ka ir šī informācija jāpārsūta visiem biedrības biedriem.
Memoranda padomē

4.

M.Kaisala informē, ka Mārupes Uzņēmēju biedrība ir parakstījusi Memorandu 14.06.2012. Valde izlemj,
ka noteikti ir jāiestājas Memoranda padomē.
Jautājumu par Mārupes uzņēmēju biedrības finansēm, to plānojumu un sadalījumu.
I.Bambīte informē, ka ir jāsaplāno biedrības finansējums.

5.

Mārupes uzņēmēju biedrības- Buklets
Valde izlemj , ka bukletu sagatavo S.Savickis (MUB biedrs)

6.

E- ziņas (Jaunumi)

7.

Koordinatorei uzdevums nosūtīt e-ziņas biedrības biediem e-ziņas:
Uzņēmēji pievienojas Ministru kabineta un nevalstisko organizāciju sadarbības memorandam š.g. 14.
jūnijā biedrības valdes priekšsēdētājs Pauls Niedre parakstīja dokumentu, kas paredz... lasīt
vairāk http://www.marupesuznemeji.lv/download/aktualitates_junijs.pdf
Web lapā aktualizēt sadaļu – „Par biedrību”
Valde izlemj , ka sadaļu „Par biedrību” sagatavo S.Savickis (MUB biedrs)

8.

„Mārupes uzņēmēju diena”- 21.09.-22.09.2012.
Mārupes novada Dome ir apstiprinājusi datumu 21.09.-22.09.2012. „Mārupes uzņēmēju diena”

9.

Mārupes uzņēmēju biedrības pusgada kopsapulce
Valdes locekļi izlemj, ka 01.08.2012. jāorganizē pusgada kopsapulci.

10.

Žurnāls "Ražots Latvijā" tiek gatavots raksts par uzņēmēju padomēm un biedrībām

11.

M. Kaisala informē valdes loc., ka tiek gatavots raksts žurnālā "Ražots Latvijā" tiek gatavots raksts par
uzņēmēju padomēm un biedrībām.
Jūrmalas uzņēmēju biedrības aicina visus interesentus apmeklēt seminārus
JUB aicina visus interesentus apmeklēt semināru:
"Nevalstisko organizāciju līdzdalība pašvaldību attīstības politikas plānošanā, tajā skaitā nodokļu
politikas veidošanā, pašvaldības normatīvo aktu izstrādē" 27.jūnijā plkst.10.00
Jūrmalas pilsētas domes zālē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Sapulci vadīja:
______________________ vārds, uzvārds
Protokolists: ______________________vārds, uzvārds

