Biedrības „Mārupes uzņēmēji”
Valdes sēde
2012.gada 15.februāris pl.18:00
protokols
Kafejnīca „Iveta” Mārupe, Vītiņu 4, Mārupes nov., LV-2167
Sēdē piedalās Biedrības „Mārupes uzņēmēji” valdes locekļi, biedri un uzaicinātie viesi :
1. Pauls Niedre, Valdes priekšsēdētājs;
2. Ance Adiene, Valdes loc.;
3. Uģis Bērziņš, Valdes loc.;
4. Kārlis Bodnieks, Valdes loc.;
5. Pēteris Pikše Valdes loc.;
6. Ints Pīrāgs „Mārupes novada basketbola līga”;
7. Gatis Pladaris Biedrība „AVE MARIJA”;
8. Jānis Bušs „LTR”;
9. Arnis Āķis SIA „ Mārupes logi”;
10.Kristaps Ivanovs SIA „EDAT”;
11. Jānis Ošītis SIA „Doka Latvia”;
12. Ints Bērziņš SIA „Paganels”;
13. Juris Goveiko SIA „Okey”;
14. Andris Nesaule SIA „Wess Motors”;
15. Viesturs Kalnins SIA „ALSO LATVIA”;
16. Silva Jermanova SIA „SilJa”;
17. Agris Graudulis SIA „Dārzs un vide”;
18. Juris Šķēls, nav norādīts.
Sēdi vada: Kārlis Bodnieks
Sēdi protokolē: Marika Kaisala

Valdes sēdes dienas kārtība:
18:00-18:10
18:10-18:20
18:20-18:30
18:30-18:40

Informē biedrus par iespējām piedalīšanos “Mārupes novada
ilgtermiņa attīstības stratēģijas izstrādē 2013.- 2026.”,
Informē biedrus par sadarbību ar Jūrmalas uzņēmēju biedrību,
Biedrības kopsapulce 28.03.2012.
Apzināt biedrības 2012. gada mērķus un sagatavoties valdes
pārvēlēšanai martā,

Kārlis Bodnieks
Ance Adiene
Kārlis Bodnieks
Kārlis Bodnieks

18:40-19:00
19:00-19:20
19:20-20:00
20:00-20:20
20:20-21:00

21:00-22:00

Nr.

1.

2.

3.

4.

Apsvērt iespēju par biedrības iestāšanos LTRK un LDDK
Reklāmas izvietošanas nosacījumi biedrības mājas lapā
uzņēmumiem, kuri nav biedri
Reklāmas laukums iegūšana laikrakstā „Mārupes vēstis”
Par elektrības problēmām Mārupes novadā 21.02. pl.10:00
tikšanās ar ”Sadales tīklu”
Informācija Mārupes nov. Domei un VARAM „Izvērtējums par
uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstībai nepieciešamo
finansējumu pašvaldībās”- projektu idejas un investīciju apjoms
2014-2020. gadam
Citi uzņēmējiem aktuālie jautājumi.

Kārlis Bodnieks
Kārlis Bodnieks
Uģis Bērziņš
Pēteris Pikše
Pēteris Pikše

Diskusija, lēmums
Tiek piedāvāts apstiprināt dienas darba kārtību.
Biedri un uzaicinātie viesi apstiprina dienas kārību.
Iepazīstina ar jauno MUB koordinatori.
K.Bodnieks uzrunā MUB biedrus un uzaicinātos viesus, iepazīstina ar koordinatori M.Kaisalu,
darba pienākumi - trešdienās 18:00-21 (22) protokolēt valdes sēdes, asistēt biedrības
pasākumos, kontrolēt biedrības e-pastu, pārsūtīt informāciju, izvietot aktuālo informāciju
biedrības mājas lapā www.marupesuznemeji.lv, palīdzēt pasākumu organizēšanā un koordinēt
biedrības darbu.
Informē biedrus par piedalīšanos „Mārupes novada ilgtermiņa attīstības stratēģijas izstrādē
2013.-2026.”
K.Bodnieks informē biedrus par iespējām piedalīties plānošanas apakšgrupās par ceļiem,
transportu, vidi, uzņēmējdarbību, izglītību, sociālajiem jautājumiem un iesniegt savus
priekšlikumus “Mārupes novada ilgtermiņa attīstības stratēģijas izstrādē 2013.- 2026.”.
Nolemts, ka galvenajā darba grupā būs Kārlis Bodnieks.
Izvirzīts priekšlikums, lai katrs aktīvi piedalās ar saviem ierosinājumiem sēdēs par „Mārupes
novada ilgtermiņa attīstības stratēģijas izstrādē 2013.- 2026.”.
Informē biedrus par sadarbību ar Jūrmalas uzņēmēju biedrību.
A.Adiene informē, ka noslēgts līgums ar JUB par sadarbību. No MUB jānodrošina BEZMAKSAS
semināru apmeklējumu 14.03.2012. ”Jūrmalas un Rīgas reģiona nevalstisko organizāciju iespējas
tūrisma un rekreācijas piedāvājuma izmantošanai Rīgas reģiona uzņēmējdarbības attīstībā un
veicināšanā”. Aktuālos jaunumus skatīt www.marupesunemeji.lv
Nolemts, ka katram uzņēmumam dot laiku, lai izlemtu, kuros vēlas pieteikties.
Biedrības kopsapulce 28.03.2012.(trešdiena)
Biedru naudas maksājumi:
-40,00 Ls biedru nauda;
-10,00 Ls iestāšanās nauda jaunajiem biedriem;
- uzņēmumi, kuri nav 2011. gada biedrības biedri un piedalījās „Rūķu pasākumā”2012. gadā
iestājoties biedrībā tiek atbrīvoti no 10,00 Ls iestāšanās maksas.
Nolemts: Juridiski ir jāpārreģistrējas MUB.
Katrs uzņēmums iestājoties biedrībā ir vēlme redzēt šos +/-:
- Interešu pārstāvji;
- Iniciēt idejas valdē;
- Sadarbība ar Mārupes novada Domi;
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- Sadarbojoties ar citām biedrībām semināri biedriem bezmaksas;
- Sadarbības savā starpā starp biedriem, var dot atlaidi vienam otram;
- Valde savas sēdes rīko sēdes pie biedriem birojā.
Biedrības kopsapulce.
Gada balle, kopsapulce 28.03.2012.g.:
- Vieta: Mārupes Kultūras namā, viss atkarīgs cik piedalīsies šajā kopsapulcē;
- Kopsapulci ar balli nevarēs apvienot, jo ir vēlēšanās ar otrām pusēm;
- Ir vēlme atsevišķi organizēt.
- Balsošana par laikiem 17:00-7; 16:00- 3; 18:00- 5. Izlemts, ka kopsapulces sākums 17:30.
Apzināt biedrus 2012. gada mērķus un sagatavoties valdes pārvēlēšanai martā.
Mērķi: – Sasniegt 100 biedrus, šobrīd 31 MUB ir biedri;
- Jaunu valdes kandidātu izvirzīšana;
- Web lapas uzlabošana;
- Sabiedrisko labuma statusu iegūšanu (lielāku atbalstu no uzņēmējiem);
- Intensīvi piedalīties nākotnes Mārupes novada attīstībā.
Apsvērt iespēju par biedrības iestāšanos LTRK un LDDK.
K.Bodnieks uzrunā biedrus par iespēju iestāšanos LTRK un LDDK biedrībās.
Iestāšanās LTRK maksa 150-1500-,Ls;
Iestāšanās LDDK biedrībai minimālā maksa 200,-Ls gadā.
No uzņēmuma viedokļa saka, ka nav lietderīga, jo ir jāsaprot ko vēlās, ko katrs sagaida
iestājoties LTRK vai LDDK.
Nolemts: Šo jautājumu, būtu ieteicams, iepauzēt, lai saprastu ko katrs vēlas.
Liela interese ir ar JUB kopīgā sadarbība.
Reklāmas nosacījumi biedrības mājas lapā uzņēmumiem, kuri nav biedri.
Reklāmas nosacījumi: Ja ir biedrs tas ir bezmaksas (baners).
Ierosinājums koordinatoram 1 x nedēļā izsūtīt saiti biedriem par jaunākām informācijām ar
linkiem.(semināri, meklē darbu u.t.t.);
Uzņēmējs ir gatavs uzdot savus jautājumus forumā;
Viens no iespējām ar laiku vaidot pa grupām tēmas.
Reklāmas laukuma iegūšana laikrakstā „Mārupes vēstis”
Ierosinājums par reklāmas laukuma iegūšana laikrakstā „Mārupes vēstis”- vajag/nevajag?
Ir jārunā Mārupes nov. Domē vai akceptē, kādas ir tehniskās iespējas, līguma saistības, precizēt
izmaksas.
„Mārupes vēstis” uz gada beigām izveidot bukletu MUB (izmaksas 400-600,Ls);
Ir piedāvājums, ka MUB bukletā, ko mēs gribam izveidot būtu 16 lapas, katrā atvērumā par 2
uzņēmumiem, bet ja būtu iespēja avīzei kādu lapu dabūt, tad tas būtu:
Vienā pusē oficiālā info par biedrību, bet otrā pusē maksas pasākums – reklāma vietējiem
uzņēmumiem.
Par elektrības problēmām Mārupes novadā 21.02.2012.g.pl.10:00 tikšanās ar „Sadales tīklu”
Koordinatoram izsūtīt biedriem jautājumu, kuriem ir problēmas ar elektrību, lai var ziņot šo
problēmu 21.02.„Sadales tīklam”.
Informācija Mārupes nov. Domei un VARAM „Izvērtējums par uzņēmējdarbības infrastruktūras
attīstībai nepieciešamo finansējumu pašvaldībās”- projektu idejas un investīciju apjoms 20142020. gadam.
Diskusijā ar P.Pikši: Kur iet optiskie kabeļi?; Cik maksā darbs?; Uz ko tas kabelis orientēts?;
Vai Jaunmārupē nav optiskais kabelis?; Vai ir transformators?; Vai ir ūdens un kanalizācija?
Uzņēmēji iesaka kopējā projekta pieteikumā iekļaut atbilstošas jaudas visu komunikāciju izbūvi

11.

(elektrība, ūdens, kanalizācija, gāze, optiskais kabelis) kā arī nodrošināt daļu industriālā parka
teritorijas ar ražošanas ēkām
Citi uzņēmējiem aktuālie jautājumi.
Šogad noteikti ir jāizmanto iespējas, kas ir bezmaksas tai skaitā būtu semināri.
Gada sākumā bija prezentācija Mārupes nov. Domē par Lidostas attīstību. Noraidīja, jo lidostas
otrā pusē- 900 m. nekādu transportu ceļu nedrīkst būt.
Skultes un Mārupes savienojuma problēma – lūgums uzņēmējiem sniegt jebkādu situācijas
uzlabošanas risinājuma piedāvājumu vai ierosinājumu

Sapulci vadīja: ______________________ vārds, uzvārds
Protokolists:

______________________vārds, uzvārds

