
Biedrības „Mārupes uzņēmēji” 

Valdes sēde 

2012.gada 09.maijs pl.18:00 

protokols  

 
Sēdē piedalās Biedrības „Mārupes uzņēmēji” valdes locekļi: 

 1. Inese Bambīte, Valdes loc.;         

 2.Andris Bondars, Valdes loc.;         

 3.Pēteris Pikše, Valdes loc..         

Sēdi vada: Pēteris Pikše 

Sēdi protokolē: Marika Kaisala          

  

Valdes sēdes dienas kārtība: 

18:00-18:10 Mārupes novadā - „Bērnu svētki” 27.05.2012. Ineses Bambīte 

18:10-18:15 Tikšanās ar Mārupes Novada Domes vadību un deputātiem Pēteris Pikše 

18:15-18:20 Ziņojums par izsūtītiem rēķiniem Pēteris Pikše 

18:20-18:25 Mārupes novada Domē - stends  Marika Kaisala 

18:25-18:30 E- ziņas (Jaunumi) Marika Kaisala 

18:30-18:35 Baners web lapā Pēteris Pikše 

18:35-18:40 Vizītkartes Marika Kaisala 

18:40-18:45 Mārupes novada ilgtermiņa attīstības stratēģija 2013 – 
2026.gadam 

Pēteris Pikše 

18:45-18:50 Uzņēmēju aptaujas anketa   Pēteris Pikše 

 Ķekavas novada uzņēmēju padomes (ĶNUP)par plānoto 
tikšanos maija mēnesī. 

Pēteris Pikše 

18:50-19:00 Citi aktuālie jautājumi  

 

Nr. Diskusija, lēmums 

 Tiek piedāvāts apstiprināt dienas darba kārtību. 
Valdes loc. apstiprina dienas kārību. 

1. Mārupes novadā - „Bērnu svētki” 27.05.2012. 

 I.Bambīte uzrunā MUB biedrus par to, ka jāpiedalās „Bērnu svētkos” kas notiks 27.05.2012. 
Valde izlemj piedalīties šajos svētkos. 

2. Tikšanās ar Mārupes Novada Domes vadību un deputātiem 

 Tikšanās notiks 16.05.2012. pl.15:00 ar Mārupes Novada Domes vadību un deputātiem. Tiks 
aicināti uz šo tikšanos arī biedrības biedri. Aicinājums biedriem ir jāizsūta koord. ar e-ziņām. 



3. Ziņojums par izsūtītiem rēķiniem 

 P.Pikše informē, ka rēķini ir nosūtīti 2012. gada biedriem. 

4. Mārupes novada Domē - stends 

 M.Kaisala informē, ka Mārupes novada Domē – stends ir aizpildīts ar biedrības biedru reklāmām 

5. E- ziņas (Jaunumi) 

 Valde nolemj informēt 11.05.2012. MUB biedrus uz e-pastiem par esošajiem jaunumiem: 
1.Mārupes novada ilgtermiņa attīstības stratēģija 2013 – 2026.gadam. Par uzņēmēju aptauju un 
informēšanu saistībā ar attīstības plāna izstrādi. 
Informējam par tuvākajiem forumu norises laikiem novada ciemos: 

 Skultē – 14.maijā, plkst. 19.00-21.00, Skultes sākumskolā, Skultes ielā 25 

 Jaunmārupē – 17.maijā, plkst. 19.00-21.00, Jaunmārupes sākumskolā, Mazcenu alejā 4 

 Tīrainē – 21.maijā, plkst. 19.00-21.00, Mārupes pamatskolā, Viskalnu ielā 7 

 Mārupē – 24.maijā, plkst. 19.00-21.00, Mārupes novada Domē, Daugavas ielā 29. 
2.Biedrība „Mārupes uzņēmēji” noorganizējusi biedrības biedriem tikšanos ar Mārupes Novada 
Domes vadību un deputātiem 16. maijā, plkst. 15.00, Mārupes novada Domē, Daugavas ielā 29. 
Būs iespēja uzdod savus interesējošos jautājumus. 
3. 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 
4. 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/ 
5.Piedāvājam Jums nedēļas nogalē no 11-13.maijā Babītē Trenču Ozoli 2 Rīgas –Liepājas šos. 
7.km kopā ar ģimeni apmeklēt sacensības jāšanas sportā, šķēršļu pārvarēšanā "Baltic cup 2012"! 
Pasākuma laikā būs iespēja ne tikai jautri un interesanti pavadīt brīvdienas, bet arī redzēt 
Manitou teleskopiskā iekrāvēja demonstrāciju. Ieeja bezmaksas.  Vairāk informāciju sk. 
pielikumā. 

6. Baners web lapā 

 Valde ņem vērā biedru vēlmi reklamēties web lapā www.marupesuznemeji.lv. Izlemj, ka 
noteiktā cena izvietojot BANERI (nedēļa 5,00 LVL ar PVN). 

7. Vizītkartes 

 Valdei un koordinatorei ir sagatavotas vizītkartes. 

8. Mārupes novada ilgtermiņa attīstības stratēģija 2013 – 2026.gadam 

 Valde izlemj biedrības biedrus informēt par Mārupes novada ilgtermiņa attīstības stratēģiju 
2013 – 2026.gadam. Par uzņēmēju aptauju un informēšanu saistībā ar attīstības plāna izstrādi. 
Nosūtot šo informāciju e-ziņās 11.05.2012. 
 Forumu norises laikiem novada ciemos notiks: 

 Skultē – 14.maijā, plkst. 19.00-21.00, Skultes sākumskolā, Skultes ielā 25 

 Jaunmārupē – 17.maijā, plkst. 19.00-21.00, Jaunmārupes sākumskolā, Mazcenu alejā 4 

 Tīrainē – 21.maijā, plkst. 19.00-21.00, Mārupes pamatskolā, Viskalnu ielā 7 

 Mārupē – 24.maijā, plkst. 19.00-21.00, Mārupes novada Domē, Daugavas ielā 29. 

9. Uzņēmēju aptaujas anketa  

 P.Pikše informē valdi, ka ir bijusi ļoti maza atsauksmes no uzņēmēju puses par „Uzņēmuma 
aptaujas anketi”. Valde izlemj nosūtīt atgādinājumu biedrības biedriem par uzņēmuma aptaujas 
anketi, ka ir dota nedēļas pagarinājums. 
 

http://mail.inbox.lv/horde/imp/compose.php?to=mailto%3amarupesuznemeji%40inbox.lv
http://www.marupesuznemeji.lv/
http://www.marupesuznemeji.lv/
http://www.marupesuznemeji.lv/


10. Ķekavas novada uzņēmēju padomes (ĶNUP)par plānoto tikšanos maija mēnesī. 

 Valde izlemj tikties 30.05.2012. pl.18:00 ar Ķekavas novada uzņēmēju padomi. 

11. Citi aktuālie jautājumi. 

 1)Sabiedrības labuma statusus pārrunāt valdes sēdē 16.05.2012. 
2)Valde nolemj MUB mērķus sagatavot uz valdes sēdi līdz 16.05.2012. 

 
Sapulci vadīja:  ______________________ vārds, uzvārds 

Protokolists:  ______________________vārds, uzvārds 

 


