
Biedrības „Mārupes uzņēmēji”
Valdes sēde

2012.gada 23.maijs pl.18:00
protokols 

Sēdē piedalās Biedrības „Mārupes uzņēmēji” valdes locekļi un biedrības biedrs:
1. Inese Bambīte, Valdes loc.;
2.Andris Bondars, Valdes loc.;
3.Pēteris Pikše, Valdes loc.;
4.Silvestrs Savickis, biedrs SIA "Versus Grey".
Sēdi vada: Pēteris Pikše
Sēdi protokolē: Marika Kaisala

Valdes sēdes dienas kārtība:
18:00-18:10 “Sabiedriskā labuma organizāciju likums” Pēteris Pikše
18:10-18:15 Mārupes novadā - Bērnu un jauniešu svētki „Ar vasaru saujā” 

Jaunmārupē 27.05.2012.
Ineses Bambīte

18:15-18:20 Raksts laikrakstā „Mārupes Vēstis” Pēteris Pikše

18:20-18:25 Ziņojums par Uzņēmuma Reģistru, vai novērsti trūkumi ko lūdz 
Uzņēmuma Reģistrs?

Marika Kaisala

18:25-18:30 E- ziņas (Jaunumi) Marika Kaisala
18:30-18:35 2012. g. sertifikātu noformēšana? Inese Bambīte
18:35-18:40 Par baneri kas tiek gatavos uz Bērnu un jauniešu svētkiem

„Ar vasaru saujā” Jaunmārupē 27.05.2012.
Pēteris Pikše

18:40-18:45 Jūrmalas Uzņēmuma biedrība (JUB) organizē pieredzes apmaiņas 
brauciens uz RĒZEKNI 16 dalībnieki + SEMINĀRS par inovācijām kā 
jaunu domāšanas veidu un dzinējspēku ekonomiskai izaugsmei.

Marika Kaisala

18:45- 18:50 Ar Ķekavas novada uzņēmēju padomi plānota tikšanās. Pēteris Pikše
18:50- 19:00 Citi aktuālie jautājumi

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

1. Sabiedriskā labuma statuss – “Sabiedriskā labuma organizāciju likums”
P.Pikše informē biedrus par Sabiedriskā labuma statuss.
 Valde izlemj, ka šo jautājumu sakārto valdes loc. A.Bondars. 

2. Mārupes novadā - Bērnu un jauniešu svētki „Ar vasaru saujā” Jaunmārupē 27.05.2012.
Valde izlemj, lai bērnus iepriecinātu jāiegādājas saldumi 10 LVL robežās.

3. Raksts laikrakstā „Mārupes Vēstis”
P.Pikše  informē  biedrus  par  sagatavoto  biedrības  biedra  S.Savicka  rakstu,  laikrakstam  „Mārupes 
Vēstis” par biedrību „Mārupes uzņēmēji”. 
Koordinatorei uzdevums pārsūtīt laikrakstam „Mārupes Vēstis”.

4. Ziņojums par Uzņēmuma Reģistru, vai novērsti trūkumi ko lūdz Uzņēmuma Reģistrs?
M.Kaisala informē, ka ir nosūtīts precizēšana SIA„Auditorfirma "Inspekcija AMJ"

5. E- ziņas (Jaunumi)
Koordinatorei uzdevums nosūtīt e-ziņas biedrības biediem 25.05.2012.
Biedrība  "Mārupes  uzņēmēji"  piedalās  šajos  svētkos  dāvājot  bērniem  piepūšamo  atrakciju  un 
saldumus.
Mīļi laipni gaidīti ar saviem bērniem! 
27.maijā Bērnu un jauniešu svētki "Ar vasaru saujā "Jaunmārupē
Plkst. 10.00 pulcējamies pie Mārupes Mūzikas un mākslas skolas
Plkst. 10.30 svētku gājiens pa Mazcenu aleju
no 11.00 pie ūdenstorņa



 Mārupes novada izglītības iestāžu un viesmākslinieku svētku koncerts
 Valsts Policijas specvienības "Alfa" cīņas paņēmienu paraugdemonstrējumi un citi pārsteigumi
 "Pasaku nams" radošā komanda ar dažādām atrakcijām un izklaidēm
 izjādes ar zirgiem, karuseļi un piepūšamās atrakcijas

Plkst. 12.00 skeitborda, bmx un triāla paraugdemonstrējumi skeitborda laukumā
Plkst. 14.00 Lietuvas cirks "Arino"
Plkst. 15.00 uzstājas grupa "Musiqq"

6. 2012. g. sertifikātu noformēšana?
I.Bambīte informē par 2012. g. sertifikātu noformēšanu.
Valde izlemj 3-PAR, ka 2012. g. sertifikātus turpmāk noformēt rāmīšos, lai jaunais biedrs var pielikt 
pie sienas un tā būs sava veida Biedrībai „Mārupes uzņēmēji” reklāma.

7. Par baneri kas tiek gatavos uz Bērnu un jauniešu svētkiem
„Ar vasaru saujā” Jaunmārupē 27.05.2012.
Valde izlemj, ka banera makets 1m*1.5m, horizontāli. Norādot biedrības nosaukumu, kā ir norādīts 
vizītkartēs. Pieturēties pie viena stila. 
Norādīt www.marupesuznemeji.lv

8. Jūrmalas Uzņēmuma biedrība (JUB) organizē pieredzes apmaiņas braucienu uz RĒZEKNI 16 
dalībnieki + SEMINĀRS par inovācijām kā jaunu domāšanas veidu un dzinējspēku ekonomiskai 
izaugsmei.
Aicina piedalīties Jūrmalas, Mārupes un Rīgas Uzņēmēju biedrību pārstāvjus divu dienu pieredzes 
apmaiņas brauciena uz Rēzekni no š.g. 31.maija līdz 1.jūnijam.
Brauciena mērķis: iepazīšanās ar Latgales reģiona nevalstisko organizāciju – darba devēju organizāciju 
savstarpējās sadarbības pieredzi un labās prakses piemēriem lēmumu pieņemšanas procesā un politikas 
veidošanā.
Pieredzes apmaiņas brauciena ietvaros paredzēts :

 31.maijā tikšanās ar Rēzeknes uzņēmējiem;
 1.jūnijā  dienas radošā NEdarbnīca uzņēmēju konkurētspējas stiprināšanai „Lai ko tu domā, 

domā CITĀDI!”
9. Ar Ķekavas novada uzņēmēju padomi plānota tikšanās.

Biedrība „Mārupes uzņēmēji” plāno tikšanās 06.06.2012. ar Ķekavas novada uzņēmēju padomi.
10. Citi aktuālie jautājumi

Ieplānot no nākamajām biedrības sapulcēm uzaicināt BA “Turības” uzņēmējdarbības dekāni Vitu 
Zariņu. Ideja ir pastāstīt par augstskolas sadarbības iespējām ar uzņēmējiem, kā arī piedāvāt 
studentiem prakses vietas. 

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


