
Biedrības „Mārupes uzņēmēji” 

Valdes sēde 

2012.gada 07.marts pl.18:00 

protokols  

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. Ivars Krafts „Ilgvarson” 

Sēdi vada: Kārlis Bodnieks 

Sēdi protokolē: Marika Kaisala          

  

Valdes sēdes dienas kārtība: 

18:00-18:10 Aptaujas anketas rezultāti  Uģis Bērziņš 

18:10-18:20 Par elektrības problēmām Mārupes novadā  Kārlis Bodnieks 

18:20-18:30 Grāmatvedības un revidentu statuss Kārlis Bodnieks 

18:30-18:40 2012.gada biedru naudas rēķinu izrakstīšana un izsūtīšana Kārlis Bodnieks 

18:40-19:00 Par izsludinātiem konkursiem „ LEADER” projektiem Uģis Bērziņš 

19:00-19:20 Ieteikumi par apmeklētajiem semināriem Ance Adiena 

20:00-20:20 Web labas uzlabošana Marika Kaisala 

20:20-21:00 Biedrības kopsapulce 28.03.2012. Kārlis Bodnieks 

21:00-22:00 Dažādi aktuālie jautājumi  

 

Nr. Diskusija, lēmums 

 Tiek piedāvāts apstiprināt dienas darba kārtību. 
Biedri un uzaicinātais viesis apstiprina dienas kārību. 
 

1. Aptaujas anketas rezultāti  

 U.Bērziņš informē biedrus par aptaujas anketu rezultātiem kas tika nosūtīti elektroniski 70 
respondentiem uz e-pastiem. Uz doto brīdi 23 respondenti ir atbildējuši uz aptaujas anketām. 
Aptaujas anketa jāizvieto www.marupesuznemeji.lv.  
 

2. Par elektrības problēmām Mārupes novadā. 

 K.Bodnieks informē, ka aktuālāko informāciju par elektrības problēmām Mārupes novadā, no 

http://www.marupesuznemeji.lv/


pašreizējās aptaujas anketas nosūtīt SIA „Also” Viesturam Kalniņam, lai šo informācija var sniegt 
tiekoties ar Sadales tīklu.  
 

3. Grāmatvedības un revidentu statuss 

 Koordinatoram uzdevums sazvanīties ar grāmatvedi un precizēt: 

 Vai vajag reprezentācijas aktu formu?  

 Kādus protokolus vai atzinumus nepieciešams sagatavot un parakstīt gada pārskata un 
biedrības gada kopsapulces sakarā? 

 Vai biedrības revidents (saskaņā ar statūtiem) sniedz atsevišķu atzinumu vai tikai 
parakstās kopā ar valdes priekšsēdētāju uz bilances? 
 

4. 2012.biedru naudas rēķinu izrakstīšana un izsūtīšana 

 Līdz 28.03.12. sagatavot rēķinus biedriem. (2012.gada biedra nauda). 
 

5. Par Biedrības „LEADER” izsludinātiem konkursiem  

 U.Bērziņš informē biedrus par iespējām piedalīties jaunās kārtas uzsaukumā LEADER projektos: 
1)Biedrība "Pierīgas partnerība" izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4. 
kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma "Vietējās attīstības 
stratēģijas" ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai. 
2)Biedrība "Pierīgas partnerība" izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas III 
kārtu Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.-2013.gadam 
pasākuma "Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana" ietvaros apstiprinātās Vietējās attīstības 
stratēģijas ieviešanai. 
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2012.gada 10.aprīļa līdz 2012.gada 10.maijam. 
Valdes locekļi izlemj, ka sagatavo vienu pieteikumu uz projektu. 
 

6. Ieteikumi par apmeklētajiem semināriem 

 1)„Komunikācijas prasmju pilnveidošanu un mūsdienu tehnoloģiju pielietojums interešu 
pārstāvībā” 29.02.12. A. Adiena informē, ka šajā seminārā bija iespēja iegūt informāciju par web 
lapas un mūsdienu tehnoloģijas pielietojumu. 
2)LIAA sadarbībā ar Enterprise Europe Network, un SWEDBANK organizēto semināru 
„Biznesa iespējas Benelux valstīs: Beļģijā un Nīderlandē” 28.02.12. M.Kaisala informē, ka šajā 
seminārā varēja gūt pieredzi un aicinājumu par biznesa iespējām Benelux valstīs. 
 

7. Web labas uzlabošana 

 M.Kaisala uzrunā biedrus par web lapas uzlabošanu. Sagatavot sludinājuma linkus, kurus var 
izsūtīt ik nedēļu, biedriem par aktuālākajiem jaunumiem. 
www.marupesuznemeji.lv Baners ne biedriem- 50,00Ls, biedriem -20,00Ls jaunajiem biedriem ir 
iespēja 1 mēn. par brīvu. 
Izveidot web lapā linku, kādēļ jākļūst par Biedru „Mārupes Uzņēmēji”. 
 

8. Biedrības kopsapulce 28.03.2012. 

 Koordinatoram sagatavot prezentāciju uz biedru kopsapulci. 
Kopsapulces dienas kārtība:  
17:15 Dalībnieka ierašanās un reģistrēšanās 
17:30 Biedrības „Mārupes uzņēmēji” kopsapulces atklāšana 
17:35 Biedrības „Mārupes uzņēmēji” atskats uz 2011. gadā paveikto, informācija par biedrības 

http://www.marupesuznemeji.lv/


biedriem, aptaujas anketas kopsavilkums 
18:00 Revīzijas komisijas atzinums 
18:05 Biedrības „Mārupes uzņēmēji” 2012.gada valdes locekļu ievēlēšana 
18:30 Jautājumi & diskusijas 
19:00 Kafijas/tējas pauze, neformālas sarunas 
19:30 Dalībnieku došanās mājās 
 

9. Dažādi aktuālie jautājumi 

 Mārupes novada Domes telpā 1 st. ir pieejams biedrībai „Mārupes Uzņēmēji” savs sludinājuma 
stends, izmērs (1000x800mm). 
 

 
Sapulci vadīja:  ______________________ vārds, uzvārds 

Protokolists:  ______________________vārds, uzvārds 

 


