
Biedrības „Mārupes uzņēmēji” 

vienotais reģ.Nr. 50008177971, juridiskā adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167, Latvija 

valdes sēdes protokols Nr. 2016-11-1 

 

Mārupē, 2016. gada 5. novembrī, plkst: 10:00 

Sēdē piedalās: 

Biedrības valdes locekļi: E. Sondore (Excellent partner), R. Skujeniece (Madara Cosmetics), J.Baibakovs,  

Biedrības biedri: J. Stašāns (Bekker Group), J. Goveiko (Medialead group) 

Viesi: U. Viļums (Medsports) 

 

Sēdi vada: E. Sondore 

Sēdi protokolē: E. Grāve 

Valdes sēdes dienas kārtība: 

1. Kvoruma noteikšana, sēdes vadītāja un protokolētāja iecelšana 

Valdes sēdei ir kvorums, piedalās 3 no pieciem valdes locekļiem. 

Par sēdes vadītāju tiek ievēlēta E. Sondore, bet par sēdes protokolētāju – E. Grāve. 

(PAR 3 PRET: 0, ATTURĀS: 0) 

2. Izskatāmie jautājumi: 

 

Jautājums: Jaunais biedrs Ziņotājs: E. Sondore 

Diskusija: Ar sevi iepazīstina U. Viļums, kurš pārstāv SIA “Medsports” - fizioterapijas centrs, kas atrodas 160 
kv.m plašajās telpās, Mārupē, Lielā iela 19-2A. Uzņēmums nodrošina fizioterapijas pakalpojumus, masāžas un 
ārstu konsultācijas. Iespējams izmantot pakalpojumus ar apdrošināšanas polisēm. Nodarbības var apmeklēt 6 
cilvēki vienlaicīgi. Uzņēmums vēlas daudz plašāk iesaistīt Mārupes iedzīvotājus un biedrību redz kā platformu, 
lai veicinātu šo iesaisti. R. Skujeniece ierosina, ka uzņēmums varētu sagatavot tematiskus ikmēneša rakstus, 
kurus izvietot “Uzņēmēju Vēstīs” ar ieteikumiem veselīgam dzīvesveidam.  

Lēmums: (PAR: 3, PRET: 0), ATTURĀS: 0) 

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Uzņemt biedrībā. Valde 06.10.2016. 

 

Jautājums: Uzņēmēju Vēstis Ziņotājs: E. Sondore 

Diskusija: J. Goveiko izskatījis Uzņēmēju Vēstu prezentāciju un sagatavojis labojumus, kā arī izstrādājis 
priekšlikumus izdevuma jaunās koncepcijas iedzīvināšanai. E. Sondore norāda, ka izdevuma paplašināšana vēl 
jāizvērtē un koncepcijas apstiprināšanai jāorganizē atsevišķa sanāksme. E. Grāve norāda, ka nepieciešams 
vienoties par decembra izdevuma saturu, jo jau jāsāk sagatavošana. Tiek nolemts veidot šādu saturu – Fokusā 
par biedrības paveikto gada griezumā, intervijas ar SIA “Medsports” pārstāvjiem un Mārupes novada Domes 
vadību, informēšana par R. Kalniņas kā mārupietes iniciatīvu organizējot Ziemassvētku labdarības akciju. 

Lēmums: (PAR: 3, PRET: 0), ATTURĀS: 0) 

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Izlabot un papildināt Uzņēmēju Vēstu prezentāciju reklāmdevējiem. R. Skujeniece 16.11.2016. 

Sagatavot priekšlikumu reklāmas rakstu izmaksām. J. Goveiko 16.11.2016. 

Sagatavot papildinājumu reklāmas izcenojuma lapai un papildināt to. Ē. Kundziņš 16.11.2016. 

Uzsākt decembra izdevuma sagatavošanu. E. Grāve 08.11.2016. 

Organizēt nākamo “Uzņēmēju Vēstu” stratēģiskās plānošanas sanāksmi. E. Sondore 15.11.2016. 

 



 

 

Jautājums: Pasākumi novembrī Ziņotājs: E. Sondore 

Diskusija: Iecere rīkot ekskursiju uz SIA “MADARA Cosmetics”, R. Skujeniece informē, ka tas ir iespējams, tiek 
nolemts rīkot ekskursiju 29.11. plkst. 17.00. E. Grāve informē, ka saņemts priekšlikums no Turības Business HUB 
par kontaktu biržas pasākuma rīkošanu 24.11. plkst.17.30. Tiek nolemts rīkot 8. decembrī plkst. 15.00 semināru 
“Par 2h zinošāks” sakarā ar jaunā valsts budžeta pieņemšanu un jaunajiem regulējumiem, kas attiecas uz 
grāmatvežiem, kā semināra vadītāja jāuzrunā V. Ločmele. 

Lēmums: (PAR: 3, PRET: 0), ATTURĀS: 0) 

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Sagatavot informāciju par ekskursiju un kontaktu biržas pasākumu Business 
HUB un izsūtīt aicinājumu pieteikties. 

E. Grāve 10.11.2016. 

Organizēt ekskursiju SIA “MADARA Cosmetics” telpās. R. Skujeniece 29.11.2016. 

Sagatavot informāciju par semināru un atrast telpas tā norisei. E. Grāve 09.11.2016. 

 

Jautājums: Izpilddirektores prombūtne Ziņotājs: E. Grāve 

Diskusija: Ņemot vērā, ka E. Grāve atradīsies atvaļinājumā 15.11.- 02.12.2016., tāpēc ir vairāki svarīgi 
pienākumi, kurus nepieciešams deleģēt valdes locekļiem. Biedrības telefons tiks pāradresēts E. Sondorei, e-
pasta uzraudzību piekrīt veikt J. Baibakovs, sociālo tīklu pārvaldība tiek deleģēta S. Savickim, bet mājaslapas 
satura papildināšana tiks lūgta N. Čizevskim. Izpilddirektores prombūtnes laikā nepieciešams izsludināt 
uzņēmēju brokastis – e-pastā, soc.tīkols kā arī sarunāt norises vietu kafejnīcā “Bulka”. 

Lēmums: (PAR: 3, PRET: 0), ATTURĀS: 0) 

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Periodā 15.12.-02.12. atbildēt uz pāradresētā biedrības telefona zvaniem. E. Sondore 15.11.2016. 

Periodā 15.12.-02.12. pārbaudīt biedrības e-pastu, sniegt atbildes un 
rīkoties saskaņā ar saņemto informāciju. 

J. Baibakovs 15.11.2016. 

Periodā 15.12.-02.12. Izvietot informāciju biedrības mājaslapā, ja būs šāda 
nepieciešamība. 

N. Čiževskis 15.11.2016. 

Periodā 15.12.-02.12. Izvietot informāciju biedrības sociālo tīklu kontos, ja 
būs šāda nepieciešamība. 

S. Savickis 15.11.2016. 

Izsludināt uzņēmēju brokastis un pieteikšanos, sazināties ar norises vietu. 
J. Baibakovs 
R. Skujenice 
S. Savickis 

30.11.2016. 

 

Jautājums: Ziemassvētku apsveikumi Ziņotājs: E. Sondore 

Diskusija: Nepieciešams sagatavot Ziemassvētku apsveikuma kartītes, kuras visiem valdes locekļiem jānogādā 
biedriem personīgi. Tiek izvērsa diskusija par to, ka papildus kartītei nepieciešama arī kāda neliela dāvaniņa. 
J.Stašāns izsaka priekšlikumu par apdrukātu kartona svečturīti, E.Grāve ierosina, ka vajadzētu izvērtēt Mārupes 
mājražotāju piedāvājumu kā arī sazināties ar Mārupes vidusskolu, lai noskaidrotu vai SMU programmas 
dalībniekiem varētu būt kāds piemērots piedāvājums.   

Lēmums: (PAR: 3, PRET: 0), ATTURĀS: 0) 

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Izdomāt kartītes dizainu un saturu, atsūtīt valdei priekšlikumus. S. Avene-Aveniņa 21.11.2016. 

Sazināties ar Mārupes vidusskolu, lai noskaidrotu vai kāds no SMU varētu 
piedāvāt biedrībai savu produkciju Ziemassvētku dāvanu vajadzībām. 

E. Grāve 11.11.2016. 

Sazināties ar mājražotāju biedrību “Radīts Mārupē”, lai noskaidrotu, vai ir 
kāds aktuāls piedāvājums.  

E. Sondore 21.11.2016. 

 

 



Jautājums: Jaungada balle Ziņotājs: E. Sondore 

Diskusija: E. Sondore ir pieteikusi Mārupes kultūras nama zāli 13. janvārī, piektdienā. E. Grāve iesaka uz balli 
sarunāt arī DJ Ringoldu. Balles organizēšanai noteikti jāpiesaista arī citi biedri, kuri vēlas iesaistīties. Tiek 
nolemts, ka 13.12. restorānā “Hercogs” notiks valdes locekļu vakariņas, kur tiks spriests par diplomu 
piešķiršanas nepieciešamību balles ietvaros, izvērtējot biedru aktivitāti. Tiek nolemts, ka dalības maksa par balli 
varētu palikt iepriekšējā gada līmenī – 25 eiro, bet, protams, jāvērtē arī izmaksas, kas noteikt galējo balles 
dalības maksu. Programmas sakarā tiek ierosināts sazināties ar M. Grigali par vakara vadīšanu, ar V. Lapčenoku 
par muzikālo daļu dejām un  priekšnesumiem jānoskaidro, kāda pieejamība ir grupai “Ilga” un jauniešiem no 
improvizācijas teātra. R. Skujeniece ierosina, ka uzņēmumiem varētu piedāvāt komplektu kā balles ietvaros 
svinēt kolektīva svētkus - īpašs galda noformējums ar uzņēmuma simboliku vai korporatīvajām krāsām, iespēja 
pasūtīt īpašu kūku un atskaņot uzņēmumam nozīmīgu dziesmu ar pieteikumu. 

Lēmums: (PAR: 3, PRET: 0), ATTURĀS: 0) 

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Noskaidrot vai zāle būs pieejama 13.01.2017., rezervēt. E. Sondore 07.11.2016. 

Sazināties ar V. Lapčenoku, M.Grigali un grupu “Ilga”, noskaidrot pieejamību E. Grāve 09.11.2016. 

Noskaidrot improvizācijas teātra pārstāvju pieejamību un izmaksas. R. Skujeniece 10.11.2016. 

 

Jautājums: SLO statuss Ziņotājs: J. Baibakovs 

Diskusija: Nepieciešams aktualizēt SLO statusu un aicināt uzņēmējus ziedot, jo tuvojas gada beigas. J. Goveiko 
ierosina, ka varētu atsūtīt tabulu, kas palīdz aprēķināt iespējamo ziedojamo summu. J. Baibakovs norāda, ka 
nepieciešams atvērt atsevišķu kontu SLO darbībām. 

Lēmums: (PAR: 3, PRET: 0), ATTURĀS: 0) 

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Nosūtīt aprēķina tabulu. J. Goveiko 07.11.2016. 

Atvērt atsevišķu bankas kontu. 
J. Baibakovs 
E. Sondore 

10.11.2016. 

 

 

Valdes sēdi beidz plkst.:   12.05 

Sēdi vadīja:   E. Sondore 

Sēdi protokolēja:   Elīna Grāve 


