
Biedrības „Mārupes uzņēmēji” 

Valdes sēde 

2012.gada 28.jūnijs pl.18:00 

protokols  

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

1.Pauls Niedre, Valdes priekšsēdētājs; 

2. Inese Bambīte, Valdes loc.; 

3.Uģis Bērziņš, Valdes loc.; 

4.Pēteris Pikše, Valdes loc.; 

5. Erlens Kelle, biedrs, „Baltic Expo Centre” SIA; 

6.Juris Goveiko, biedrs, „Medialead group”SIA; 

7. Mārtiņš Bojārs, Mārupes novada domes priekšsēdētājs.      

Sēdi vada: Pēteris Pikše 

Sēdi protokolē: Marika Kaisala           

Valdes sēdes dienas kārtība: 

18:00-18:20 Mārupes novada domes priekšsēdētāja M.Bojāra ziņojums par atkritumu izvešanas 
jauniem noteikumiem. 

Mārtiņš Bojārs 

18:20-18:35 SIA „Kelle Expo” Erlens Kelle 

18:35-18:50 Biedrības „Mārupes uzņēmēji” Bukleta izstrāde Marika Kaisala 

18:50-19:00 Jaunu biedru piesaiste Pauls Niedre 

19:00-19:10 Biedrības „Mārupes uzņēmēji” pusgada sapulce Marika Kaisala 

19:10-19:15 Izstrādāt iekšējos noteikumus Pēteris Pikše 

19:15-19:30 Biedru rēķinu apmaksa, biedru apzvanīšana par rēķinu apmaksu, kontrole, termiņi. Pēteris Pikše 

19:30-19:40 „Mārupes uzņēmēju diena”- 21.09.- 22.09.2012. Inese Bambīte 

19:40- 19:50 Mārupes domes un uzņēmēju sadarbības līgums Pēteris Pikše 

19:50- 20:00 Citi aktuālie jautājumi  

Nr. Diskusija, lēmums 

 Tiek piedāvāts apstiprināt dienas darba kārtību. 
Valdes loc., biedrības biedri un uzaicinātie viesi apstiprina dienas kārību. 

1. Mārupes novada domes priekšsēdētāja M.Bojāra ziņojums par atkritumu izvešanas jauniem noteikumiem. 

 Mārupes novada domes priekšsēdētāja M.Bojārs informē valdes locekļus un biedrības biedrus par Mārupes novada 
atkrituma SIA „EKO Rīga” izvešanas noteikumiem. Aicina visus Mārupes novada iedzīvotājus un uzņēmējus sekot 
jaunākai informācijai www.marupe.lv un griezties SIA „EKO Rīga” 

2. SIA „Kelle Expo” 

 Valdes priekšsēdētājs Erlens Kelle stādās priekšā un prezentē par uzņēmumu SIA „Kelle Expo” un žurnālu „Ražots 
Latvijā” 

3. Biedrības „Mārupes uzņēmēji” Bukleta izstrāde  

 M.Kaisala informē, ka bukleta izstrādi gatavo biedrības biedrs Silvestrs Savickis un biedrības valdes locekle Inese 
Bambīte 

4. Jaunu biedru piesaiste 

 Valde izlemj, ka ir jāizstrādā datu bāze ar jauniem pagaidām ar nepiesaistītiem biedriem. 

http://www.marupe.lv/


5. Biedrības „Mārupes uzņēmēji” pusgada sapulce  

 P.Pikše noprecizēs vai 1. augustā ir brīvas telpas Mārupes novada domē, lai biedrība var noorganizēt pusgada 
kopsapulci. 

6. Izstrādāt iekšējos noteikumus  

 Valde izlemj paskatīties sākotnējo kārtības rulli. 

7. Biedru rēķinu apmaksa, biedru apzvanīšana par rēķinu apmaksu, kontrole, termiņi. 

 Valde izlemj, ka koordinatorei M. Kaisalai jāsagatavo visu biedrības biedru jaunu, pārskatāmu tabulu. 

8. „Mārupes uzņēmēju diena 2012”- 21.09.- 22.09.2012. 

 Valde izlemj, ka jāsagatavo dienas kārtība. 

9. Divpusējais sadarbības līgums ar Mārupes novada domi 

 Valdes locekļi tiekas Mārupes novada domē š.g. 4. jūlijā ar Mārupes novada domes priekšsēdētāju M.Bojāru un 
Mārupes novada domes izpilddirektoru I. Punculi saistībā par divpusējo sadarbības līgumu. 

10. Citi aktuālie jautājumi 

  JUB aicina visus interesentus apmaiņas braucienā uz Lietuvu kas notiks 19.07.-20.07.2012. 
 

 
Sapulci vadīja:  ______________________ vārds, uzvārds 

Protokolists:  ______________________vārds, uzvārds 

 


