
Biedrības „Mārupes uzņēmēji”
Valdes sēde

2012.gada 06.jūnijs pl.18:00
protokols 

Sēdē piedalās Biedrības „Mārupes uzņēmēji” valdes locekļi, biedri un citi uzņēmēji:
1. Inese Bambīte, Valdes loc.;
2.Uģis Bērziņš, Valdes loc.;
3.Pēteris Pikše, Valdes loc.;
4.Silvestrs Savickis, biedrs SIA "Versus Grey";
5.Kārlis Bodnieks, biedrs SIA „Prolux”;
6.Edīte Alksne, LDDK;
7.Zane Ešenvelde, ĶNUP valdes loc;
8.Inārs Bāgants, ĶNUP valdes loc;
9.Andra Pauliņa- Jēkabsone, ĶNUP valdes loc;
10.Agnis Graudulis, ĶNUP biedrs.
Sēdi vada: Pēteris Pikše
Sēdi protokolē: Marika Kaisala

Valdes sēdes dienas kārtība:
18:00-18:20 Mārupes Novada Domei viss aktuālākais darbs ir pie perspektīvā attīstības 

plāna.
Pēteris Pikše

18:20-18:35 Izstrādāt iekšējos noteikumus un operatīvu informācijas izvietošanu web lapā. Ineses Bambīte
18:35-18:50 Mārupes uzņēmēju dienas Ineses Bambīte

18:50-19:00 Biedrības bukletu izveide Marika Kaisala
19:00-19:10 E- ziņas (Jaunumi) Marika Kaisala
19:10-19:15 Sadarbības līgums ar Mārupes novada domi. Pēteris Pikše
19:15-20:00 Tikšanās Ķekavas novada Uzņēmēju padomi un ar Latvijas Darba devēju 

konfederācijas Biedru attiecību vadītāju E.Alksni
Pēteris Pikše

20:00-20:10 Citi aktuālie jautājumi

Nr. Diskusija, lēmums

Tiek piedāvāts apstiprināt dienas darba kārtību.
Valdes loc. un biedrības biedri un citi uzņēmēji apstiprina dienas kārību.

1. Mārupes novada domei viss aktuālākais darbs ir pie perspektīvā attīstības plāna.

P.Pikše informē biedrus par Mārupes Novada Domes par perspektīvo attīstības plānu.

2. Izstrādāt iekšējos noteikumus un operatīvu informācijas izvietošanu web lapā.

I.Bambīte informē valdi, ka ir jāizstrādā MUB iekšēji noteikumi.

3. Mārupes uzņēmēju dienas

I.Bambīte informē valdi, ka ir jānoorganizē MUB „Mārupes uzņēmēju dienas”

4. Biedrības bukletu izveide

M.Kaisala informē, ka ir jāizveido bukleti. Jāsagatavo vēlamā informācija.

5. E- ziņas (Jaunumi)

Koordinatorei uzdevums nosūtīt e-ziņas biedrības biediem 
1. Drīzumā durvis vērs BALTIJAS RAŽOTĀJU CENTRS Rīgā, K.Ulmaņa gatvē 114
(bijušais tirdzniecības centrs CENTREX)Vietu skaits ir ierobežots, tādēļ izvēlies sev labāko 



tirdzniecības vietu jau tūlīt.
sk.- http://www.marupesuznemeji.lv/download/BRC_piedavajums_klientiem1.pdf
2.LDDK par nodokļiem.
sk.http://www.marupesuznemeji.lv/download/seminari/07.06.2012_tiksanas_ar_FM_11.06_nodokli.pdf
3.LDDK darba aizsardzība.
sk.- http://www.marupesuznemeji.lv/download/seminari/07.06.2012_darba_aizsardziba.pdf
4. Biedrība "Mārupes uzņēmēji" dod iespēju bez maksas reklamēties saviem biedriem Mārupes novada 
Domē uz sagatavotā biedrības stendā. Reklāmas formāts ir A4- vertikāli vai A5-horizontāli.
Iesniegt uz e- pastu: marupesuznemeji@inbox.lv
5. Ņemot vērā biedru vēlmi reklamēties web lapā www.marupesuznemeji.lv ir noteikta cena izvietojot 
BANERI (nedēļa 5,00 LVL ar PVN) Sk. http://www.marupesuznemeji.lv/
6.Pieredzes apmaiņas brauciens uz LIETUVU .19.07.- 20.07.2012.
Ārvalstu prakses izpētes ietvaros, notiks pieredzes apmaiņas brauciens uz Lietuvu, kas tiks organizēts 
sadarbībā ar “Lietuvas Biznesa darba devēja konfederāciju” (http://www.lvdk.eu). Tā būs iespēja 
dalībniekiem klātienē tikties un iegūt praktiskas zināšanas un labās prakses piemērus par Lietuvas 
nevalstisko organizāciju, īpaši Lietuvas darba devēju organizācijas, iespējām piedalīties lēmumu 
pieņemšanas procesā un politikas veidošanā.
7. Notiks seminārs – Smadzeņu vētra par biedrības attīstību 13. jūnijā. 
sk.- http://www.marupesuznemeji.lv/download/seminari/13062012_iecava.pdf 

6. Sadarbības līgums ar Mārupes novada domi.

P.Pikše informē, ka šis sadarbības līgums tiks noslēgts ar Mārupes novada domi.

7. Tikšanās Ķekavas novada Uzņēmēju padomi un ar Latvijas Darba devēju konfederācijas Biedru attiecību 
vadītāju E.Alksni
Plānotā tikšanās ar Ķekavas novada Uzņēmēju padomi un ar Latvijas Darba devēju konfederācijas 
Biedru attiecību vadītāju E.Alksni notika. Tika pārrunāti aktuālākie jaunumi un sadarbības iespējas.

8. Citi aktuālie jautājumi

13. jūnijā notiks pirmais biedrības attīstības plānošana seminārs– smadzeņu vētra „Radoša domāšana 
uzņēmējiem” 

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