
Biedrības „Mārupes uzņēmēji” 

Valdes sēde 

2012.gada 14.marts pl.18:00 

protokols  

 
Sēdē piedalās Biedrības „Mārupes uzņēmēji” valdes locekļi: 

1. Pauls Niedre, Valdes priekšsēdētājs; 

2. Ance Adiene, Valdes loc.; 

3. Uģis Bērziņš, Valdes loc.; 

4. Kārlis Bodnieks, Valdes loc.; 

Sēdi vada: Kārlis Bodnieks 

Sēdi protokolē: Marika Kaisala            

Valdes sēdes dienas kārtība: 

18:00-18:10 Jūrmalas sadarbības līgums un Ķekavas divpusīgais līgums Ance Adiene 

18:10-18:20 Par elektrības problēmām Mārupes novadā, tikšanās ar ”Sadales tīklu” Kārlis Bodnieks 

18:20-18:40 MUB priekšrocības Uģis Bērziņš 

18:40-19:00 Stends - Mārupes nov. Domes telpās Kārlis Bodnieks 

19:00-19:20 Biedrības kopsapulce 28.03.2012. Kārlis Bodnieks 

19:20-19:30 Statuss MUB Kārlis Bodnieks 

19:30-19:40 Nedēļas Jaunumu lapa (e-ziņas) Kārlis Bodnieks 

19:40-20:00 22.03. pl.16:00 iepazīšanās pasākums draugiem.lv Kārlis Bodnieks 

20:00-20:20 Kopsapulces protokoli. Kārlis Bodnieks 

20:20-20:40 Par izsludināto LEADER jaunais uzsaukumu Uģis Bērziņš 

20:40-21:00 Citi aktuālie jautājumi.  

 

Nr. Diskusija, lēmums 

 Tiek piedāvāts apstiprināt dienas darba kārtību. 
Biedri apstiprina dienas kārību. 

1. Jūrmalas sadarbības līgums un Ķekavas divpusīgais līgums 

 A.Adiene uzrunā MUB biedrus par Jūrmalas sadarbības līgumu-šobrīd jānogaida, bet noteikti ir jārealizē, jo 
biedrības biedri ir ieinteresēti sadarbības līguma noslēgšanā ar Mārupes novada Domi. Ķekavas līguma punkti 
varētu būt par pamatu Biedrības Mārupes uzņēmēji līgumam.  

2. Par elektrības problēmām Mārupes novadā  

 Par elektrības problēmām Mārupes novadā tikšanās notika 12.03.2012. ar „Sadales tīklu” atbildīgo pārstāvi. Šajā 
tikšanās piedalījās no Mārupes novada Domes pārstāvis Pēteris Pikše un no SIA „ALSO” Viesturs Kalniņš. 
Latvenergo pārstāvis mutiski atdzīst, ka tiešām Mārupes novadā ir problēmas ar elektroenerģiju. Līdz ar to šis 
jautājums ir pacelts un tiks risināts rakstiskā ceļā. 

3. MUB priekšrocības 

 Kādi ieguvumi kļūstot par MUB biedru? ( šī informācija jāuzrāda www.marupesuznemeji.lv ) 
1. Komunikācija ar pašvaldību, Mārupes domes konsultācijas novada iepirkumu komisijai; 
2. Dalība Mārupes novada lēmumu pieņemšanā, uzņēmēju dalība attīstības plāna izstrādē; 
3. Kopīgas uzņēmēju problēmas konstatēšana un virzība dažādās institūcijās, 
4. Kvalitatīva vietējā darbaspēka atrašana; 
5. Iespēja iegūt izdevīgākas cenas veicot kopīgus iepirkumus; 

http://www.marupesuznemeji.lv/


6. Iespēja saņemt ekspertu padomus un konsultācijas bez maksas (no MUB biedriem); 
7. Savstarpēji draudzīgas cenas/atlaides MUB biedru starpā; 
8. Savstarpējas sadarbības iespējas, izveidojot kopēju Mārupes novada produktu; 
9. Citu biedru lobēšana, padarot MUB par pievilcīgu citiem uzņēmumiem, jo lobēts tiek Mārupes novada 

pakalpojums/produkts; 
10. Biedrības mājas lapā ir iespēja izvietot informāciju par savu produktu/pakalpojumu 
11. Iespēja reklamēt savu pakalpojumu/produktu caur MUB iespējām (www, stendi, prese) 
12. Tiek organizēti semināri par uzņēmējiem aktuālām jomām 
13. Bērnu nodarbinātības nodrošināšana vasaras periodā; 
14. Iespēja izveidot struktūru jaunajiem uzņēmējiem, 
15. Kopīgu atpūtas pasākumu, sacensību u.c. kultūras pasākumu rīkošana; 
16. Iespēja ziedot novada labdarības pasākumiem. 

4. Stends - Mārupes nov. Domes telpās. 

 Stends ir jānoformē ar MUB logo un pilnu nosaukumu. Apzinātas 3 tipogrāfijas. Sagaidīt pārējās tipogrāfijas 
izcenojumus un jāsagatavo makets līdz 28.03.2012. 

5. Nedēļas Jaunumu lapa (e-ziņas) 

 Nedēļas jaunumus izveidot pārskatāmā formātā ar linkiem un biedrības biedriem izsūtīt pirmo jaunumus. Tas 
varētu izskatīties šādi: 
Biedrība "Mārupes uzņēmēji" nāk ar savām pirmajām e-ziņām.  
Vispirms par biedrības aktualitātēm- 28. martā rīkojam biedrības 
kopsapulci. Par to lasiet: 
http://www.marupesuznemeji.lv/par-biedribu/kopsapulce-2012/  
Lūdzu ieplānojiet laiku! 
Bet nedēļu agrāk vēl viens pasākums- mūsu kolēģiem- draugiem.lv- 
sālsmaizes pasākums. Sīkāk sk. šeit: 
http://www.marupesuznemeji.lv/2012/03/15/draugiem-lv-salsmaize/  
Trešais jaunums šai reizei- lūdzu, sāciet gatavot savu veiksmes 
stāstus, lai varam Mārupei un pasaulei pastāstīt par to, ko Mārupes 
uzņēmēji var paveikt. Savus aprakstus (līdz 3000 zīmēm, ieteicams, Word 
formātā) un bildes iesūtiet uz marupesuznemeji@inbox.lv  
Ceturtā ziņa tuvākais seminārs notiks 27.03.12. Pilnu semināra plānu skatīt šeit: 
http://www.marupesuznemeji.lv/2012/02/24/seminaru-plans-2012-gadam/  

6. 22.03. pl.16:00 iepazīšanās pasākums draugiem.lv 

 Šo iepazīšanos pasākumu ielikt jaunumos (e-ziņās) 

7. Kopsapulces protokoli. 

 Jāsazinās ar grāmatvedi. Par kopsapulces protokoliem un statuss, bilancēm un pārējiem dok.  

8. Par izsludināto LEADER jauno uzsaukumu 

 U.Bērziņš informē par sagatavotiem mērķiem LEADER projektā. Biedri iesaka, ka jāveic nekavējoties aptaujas 
anketa.  

9. Citi aktuālie jautājumi. 

 Biedrības valdes locekļi izlemj - Mārupes Mākslas Mājai atcelt gada maksu par ieguldījumu biedrības labā. 
Wess Motors ir sazinājies ar MUB un vēlējās noskaidrot par iespējām, uzdāvināt spēļu laukumiņu – bērnudārzam. 
Šis jautājums tiek risināts. 
Biedrība izlemj, ka kopsapulce (28.03.12.)ir jāmaina telpas uz kafejnīcu „Pie Ivetas”, jo paredz, ka Mārupes novada 
Domes 1. stāva hallē nebūs visiem biedrības biedriem un uzaicinātiem viesiem vietas. 
Jāsagatavo prezentācija par visiem biedrības biedriem līdz 24.03.2012. 

 
Sapulci vadīja:  ______________________ vārds, uzvārds 

Protokolists:  ______________________vārds, uzvārds 
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