
Biedrības „Mārupes uzņēmēji” 

Valdes sēde 

2012.gada 11.jūlijs pl.18:00 

protokols  

 
Sēdē piedalās Biedrības „Mārupes uzņēmēji” valdes locekļi un  biedrības biedrs: 

1.Pauls Niedre priekšsēdētājs; 

2.Inese Bambīte, Valdes loc.; 

3.Pēteris Pikše, Valdes loc.; 

4.Uģis Bērziņš, Valdes loc.; 

5. Silvestrs Savickis, biedrs, SIA „ "Versus Grey"       

Sēdi vada: Pēteris Pikše 

Sēdi protokolē: Marika Kaisala           

Valdes sēdes dienas kārtība: 

18:00-18:20 Biedru iesniegumu un rēķinu sagatavošana Inese Bambīte 

18:20-18:45 „Mārupes uzņēmēju diena - 2012” - 22.09.2012. Inese Bambīte 

18:45-18:50 Web lapā aktualizēt sadaļu – „Par biedrību” Marika Kaisala 

18:50-19:00 Sadarbības līguma ar Mārupes novada Domi - Precizēšana Uģis Bērziņš 

19:00-19:30 Mārupes uzņēmēju biedrības- Buklets Silvestrs Savickis 

19:30-19:35 E- ziņas (Jaunumi) Marika Kaisala 

19:50-20:20 Biedrības „Mārupes uzņēmēji” pusgada sapulce 31.07.2012. Inese Bambīte 

20:20-20:50 Aptaujas anketas jautājumi Inese Bambīte 

20:50-20:55 Jūrmalas uzņēmēju biedrība aicina uz apmaiņas braucienu Lietuvu (Klaipēdu) 19.07.-
20.07.2012. 

Marika Kaisala 

20: 55-21:00 Citi aktuālie jautājumi  

 

Nr. Diskusija, lēmums 

 Tiek piedāvāts apstiprināt dienas darba kārtību. 
Valdes loc., un biedrības biedrs apstiprina dienas kārību. 

1. Biedru iesniegumu un rēķinu sagatavošana 

 I.Bambīte informē valdi par neizsūtītiem rēķiniem. 
Koordinatorei dots uzdevums apzvanīt biedrus, kuri nav saņēmuši rēķinus. 

2. „Mārupes uzņēmēju diena - 2012”- 22.09.2012. 

 Valde nolemj, ka „Mārupes uzņēmēju diena - 2012” būs sestdienā 22.09.2012. Ar Mārupes Kultūras nama direktori 
I.Dūdumu saskaņots. Šobrīd valde izstrādā dienas programmu. 

3. Web lapā aktualizēt sadaļu – „Par biedrību” 
 Valde nolemj, papildināt sadaļu „Par biedrību” ar teikumu „Biedrība „Mārupes uzņēmēji” ir 2011. gadā dibināta 

sabiedriska organizācija, kuras mērķis ir veicināt sociāli ekonomisko aktivitāti, uzņēmējdarbības un vides attīstību 
Mārupes novadā. Biedrība šobrīd apvieno aptuveni 50 komersantus– gan mazos un vidējos, gan lielos uzņēmējus, un 
to skaits nemitīgi aug.” 

4. Mārupes uzņēmēju biedrības- Buklets 

 Biedrs S. Savickis prezentē Mārupes uzņēmēju biedrības- Buklets. 



Valde nolemj, ka jāprecizē biedrības kontakti un logo 

5. E- ziņas (jaunumi) 

 E-ziņās nosūtīt par Biedrības „Mārupes uzņēmēji” pusgada sapulci un semināru 31.07.2012.  

6. Sadarbības līguma ar Mārupes novada Domi - Precizēšana  

 Valde nolemj lūgt padomu par divpusējo sadarbības līgumu Mārupes novada Domes juristam. 

7. Biedrības „Mārupes uzņēmēji” pusgada sapulce un seminārs 31.07.2012. 

 Koordinatore sagatavo darba kārtību un izsūta biedriem e-ziņās. 

8. Aptaujas anketas jautājumi 

 Valde izlemj, ka U.Bērziņš apkopo uz nākamo valdes sēdi aptaujas anketas jautājumus. 

9. Jūrmalas uzņēmēju biedrība aicina uz apmaiņas braucienu Lietuvu (Klaipēdu) 19.07.-20.07.2012. 

 Jūrmalas uzņēmēju biedrība aicina visus biedrus interesentus uz apmaiņas braucienu Lietuvu (Klaipēdu) 19.07.-
20.07.2012. Pieteikties uz e-pastu: marupesuznemeji@inbox.lv 

10. Citi aktuālie jautājumi 

 Biedrs K.Bodnieks sagatavoja Biedrībai „Mārupes uzņēmēji” kārtības rullis. Valde izlemj uz nākamo valdes sēdi 
paaicināt un kopīgi izanalizēt pa punktiem šo kartības rulli. 

 
Sapulci vadīja:  ______________________ vārds, uzvārds 

Protokolists:  ______________________vārds, uzvārds 

 


