
 

 

01/02/2012 valdes aktīvistu un biedru apspriede 

1. Biedrības 2011. gada bilances un 2012. gada grāmatvedības jautājums: 

o 02/02/2012 tikties ar grāmatvedi no Siguldas grāmatvedības uzņēmuma, iesniegt 

dokumentus par 2011. gadu bilances sastādīšanai- Pauls Niedre, Pēteris Pikše. 

o marta sākumā nākamā tikšanās ar grāmatvedi. 

2. Biedrības koordinatores vakance- iespējamie risinājumi: 

o pagaidu risinājums uz pārbaudes laiku- Antoņina Pikše. 

3. Biedrības  bukleta izveide: 

o apzināt iespēju izmainīt bukleta formātu (lapu daudzumu) ņemot vērā maksimālo 

finansējuma apjomu Ls 300, informācijai par katru biedru atvēlot ½ lapu- Sanita 

Bučiniece. 

4. Informācija Mārupes novada Domei un VARAM “Izvērtējums par uzņēmējdarbības 

infrastruktūras attīstībai nepieciešamo finansējumu pašvaldībās”- projektu idejas un investīciju 

apjoms 2014.- 2020. gadam (iesniegšana līdz 7. februārim): 

o Sagatavot un iesniegt  novada Domes pārstāvjiem informāciju ar konkrētiem 

priekšlikumiem no uzņēmējiem. 

o 07/02/2012 15:30 interesenti aicināti uz kārtējo darba grupas apspriedi novada Domē par 

attīstības jautājumiem. 

5. Biedrības kopsapulce- 28. marts. 

6. Februārī organizēt biedru tikšanos (iespējams Domes vestibila  vai citās pieejamās telpās) ar 

sekojošu tematiku: 

o diskusija ar Ekonomikas ministrijas pārstāvi par „Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas 

pasākumu plānu 2012. gadam” (ilgums 1 stunda), 

o biedrības pārstāvju deleģēšana darbam darba grupās „Attīstības stratēģija laika posmam no 

2013. līdz 2017. gadam”, 

o apzināt biedrības 2012. gada mērķus un sagatavoties valdes pārvēlēšanai martā. 

7. Biedrības sadarbība ar LTRK: 

o Par iestāšanās lietderību LTRK lemt biedrības sapulcē. 

8. Sadarbība ar Jūrmalas uzņēmēju biedrību projekta „LDDK administratīvās kapacitātes 

stiprināšana reģionos” ietvaros: 

o ievietot pasākumu plānu biedrības mājas lapā, 

o tuvākais pasākums- Rīgas reģiona uzņēmēju biedrību pieredzes apmaiņas brauciens uz 

Jelgavu 10. februārī, interesentiem pieteikties pie Ances Adienes. 

9. Par elektrības problēmām Mārupes novadā: 

o Sagatavot oficiālu vēstuli Latvenergo par elektrības svārstībām- Kārlis Bodnieks un 

Viesturs Kalniņš, bet par elektrības jaudām-  Pēteris Pikše. 

10. Informējam, ka 01/02/2012 notika biedrības labdarības “rūķu” tikšanās sociālajā dienestā pie 

apaļā galda. 

o Identificēti reālie fakti un situācija, pārskatīts un koriģēts attiecināmā statusa saņēmēju 

saraksts. 

 


