
Biedrības „Mārupes uzņēmēji” 

Valdes sēde 

2012.gada 26.aprīlis pl.18:00 

protokols  

 
Sēdē piedalās Biedrības „Mārupes uzņēmēji” valdes locekļi un biedri: 

1.Pauls Niedre, valdes priekšs. 

2. Inese Bambīte, Valdes loc.;  

3. Uģis Bērziņš, Valdes loc.; 

4.Andris Bondars, Valdes loc.; 

5.Pēteris Pikše, Valdes loc., 

6. Silvestrs Savickis, biedrs; 

7.Ivars Krafts, biedrs.          

Sēdi vada: Pēteris Pikše 

Sēdi protokolē: Marika Kaisala            

Valdes sēdes dienas kārtība: 

18:00-18:20 Aktuālā attīstības plāna izstrāde 
 

Pēteris Pikše 

18:20-18:30 Sabiedriskā labuma statuss – „Sabiedriskā labuma organizāciju likums” Pēteris Pikše 

18:30-18:50 Ziņojums par izsūtītiem rēķiniem Pauls Niedre 

18:50-19:00 Ziņojums par Uzņēmuma Reģistra atbildi Pauls Niedre 

19:00-19:10 E- ziņas (jaunumi) Marika Kaisala 

19:10-19:15 Mārupes novada Domē - stends Pēteris Pikše 

19:15-19:20 Vizītkartes Marika Kaisala 

19:20-19:35 Mārupes novadā - „Bērnu svētki” 27.05.2012. Inese Bambīte 

19:35-19:50 WEB lapas uzlabošana Silvestrs Savickis 
Ivars Krafts 

19:50-20:00 Citi aktuālie jautājumi  

 

Nr. Diskusija, lēmums 

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

1. Aktuālā attīstības plāna izstrāde 

 P.Pikše uzrunā MUB biedrus par to, ka tika Mārupes novada Domē ievērtēti uzņēmēju anketēšanas priekšlikumi 
anketās. 

2. Sabiedriskā labuma statuss – “Sabiedriskā labuma organizāciju likums” 

 Valde iepazīstas atkārtoti ar likumu: 17.12.2009. likums "Grozījumi Sabiedriskā labuma organizāciju likumā" ("LV", 205 
(4191), 30.12.2009.) *stājas spēkā 01.01.2010.+. http://www.likumi.lv/doc.php?id=90822 

3. Ziņojums par izsūtītiem rēķiniem 

 P.Niedre informē valdi par pašreizējo situāciju 2011.gada biedru izsūtītiem rēķiniem un to apmaksu. Valde izlemj, ka 
no SIA „Vērsis Ro” 2012.gadā neiekasēt biedra naudu. Jo lielu palīdzību sniedza 21.04.2012. (Lielā talkā) BMX trases 
sakopšanā. Vienbalsīgi izlemts 5 – PAR. 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=90822


4. Ziņojums par Uzņēmuma Reģistra atbildi 

 P.Niedre informē par Lēmumu 19.04.2012. „Par izmaiņu ierakstīšanas biedrību un nodibinājumu reģistra atlikšanu”. 
Kas tika noraidīts iesniegtais 28.03.2012. Uzņēmuma Reģistrs lūdz novērst trūkumus un atkārtoti iesniegt līdz 
18.06.2012. 

5. E- ziņas (Jaunumi) 

 Valde nolemj informēt 27.04.2012. MUB biedrus uz e-pastiem par esošajiem jaunumiem: 
1) Biedrība "Mārupes uzņēmēji" dod iespēju reklamēties bezmaksas biedriem Mārupes novada Domē uz sagatavotā 
biedrības stenda. Sk. pielikumā stendu. 
Reklāmas formāts ir A4- vertikāli. Iesniegt uz e-pastu: marupesuznemeji@inbox.lv 
2) Biedrība "Mārupes uzņēmēji" vēlas pateikt lielu paldies tiem kas ieradās Lielajā Talkā 21.04.2012. BMX trasē. 
sk. http://www.marupesuznemeji.lv/par-biedribu/galerija/21042012-talka/  
3) Informācijai, no 1.jūlija š.g. Mārupes novadā būs jauns atkrituma apsaimniekotājs 
 SIA "EKO Rīga". 

6.  Mārupes novada Domē - stends 

 Stends tika uzstādīts 25.04.2012. Valde nolemj dod iespēju reklamēties bezmaksas biedriem Mārupes novada Domē 
uz sagatavotā biedrības stenda. Reklāmas formāts pagaidām būs A4 vertikāli. Ja būs liels pieprasījums, reklāmas 
formāts tiks samazināts uz A5. 

7. Vizītkartes 

 Valde lūdz, P. Niedrem sagatavot valdes locekļu vizītkartes izcenojumus un maketus. 

8. Mārupes novadā - „Bērnu svētki” 27.05.2012. 

 I.Bambīte informē valdi par pasākumu kas notiks Mārupes novadā 27.05.2012. „Bērnu svētki”  
Valde nolemj šajos svētkos piedalīties.  
Sagatavojot pārsteigumus Mārupes novada bērniem, kas apmeklēs šos svētkus. 

9. WEB lapas uzlabošana. 

 Valde uzklausa viedokli S.Savicka un I.Krafta un izlemj uzlabot savā mājas lapā: www.marupesuznemeji.lv. Kontaktus, 
norādīt turpmāk vienā valodā latviešu. Rekvizītus pārnest uz beigām, zem kontakta informācijas. Sludinājuma sadaļu 
pārtaisīt pārskatāmāk. Forumu slēgt. Mārupes uzņēmēji nosaukumu zem kuras sadaļas ir biedri pārdēvēt šo sadaļu 
par Biedri. Jaunumus pārdēvēt par Semināra sadaļu. 
 Baneri sākt piedāvāt MUB biedriem. 

10. Citi aktuālie jautājumi. 

 1)Pieredzes apmaiņas brauciens uz LIETUVU (26.-27.04. 12.) tika atcelta. (informē- Jūrmalas uzņēmumu Biedrība). 
2)Valde nolemj MUB mērķus sagatavot uz valdes sēdi līdz 09.05.2012. 

 
Sapulci vadīja:  ______________________ vārds, uzvārds 

Protokolists:  ______________________vārds, uzvārds 

 

http://www.marupesuznemeji.lv/par-biedribu/galerija/21042012-talka/
http://www.marupesuznemeji.lv/

