
Biedrības „Mārupes uzņēmēji” 

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

valdes sēdes protokols Nr. 2016-7-1 

 

Mārupē, 2016. gada 6.jūlijā, plkst: 18:00 

Sēdē piedalās: 

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

Biedrības biedri: K.Bodnieks (Prolux), S. Jeromanova-Maura (SilJa), I. Jasinskis (Elgust),  

Viesi:  

 

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: Uzņēmēju dienas Ziņotājs: E. Sondore 

Diskusija: Uzņēmēju dienu plānots rīkot 14. oktobrī NA studijas telpās. Pasākumam finansiālu, informatīvu un 
organizatorisku atbalstu sniegs Mārupes novada Dome. Pasākums plānots 3 daļās: 1. Darba birža – uzņēmumi 
prezentē pieejamās vakances, Mārupes iedzīvotājiem iespēja atrast darbu un uzzināt par darba iespējām 
novadā; 2. Tikšanās ar plaši pazīstamu uzņēmēju, šobrīd iecerēts uzrunāt Uldi Pīlēnu; 3. Neformālas sarunas un 
pasākuma noslēgums. Paralēli norisēm NA studijā, tiks organizētas ekskursijas uz uzņēmumiem, lai Mārupes 
vidusskolas vecāko klašu audzēkņi varētu uzzināt par karjeras iespējām Mārupes uzņēmumos, šobrīd 
ekskursijām piekrituši Lidosta “Rīga”, SilJa, MADARA Cosmetics. R. Skujeniece ierosina, ka varētu uzņemties 
koordinēt darba biržas daļu, kā arī sagatavot jautājumus uzņēmējam, kas uzstāsies 2. daļā.  

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

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Uzrunāt NA studiju par sadarbības iespējām un uzrunāt U. Pīlēnu par iespēju 
uzstāties pasākuma ietvaros, kā arī turpināt sarunas ar MND. 

E. Sondore 25.07.2016. 

Sagatavot atbildīgo sarakstu un laika grafiku. E. Sondore 18.07.2016. 

 

Jautājums: Uzņēmēju vasaras neformālais pasākums Ziņotājs: E. Sondore 

Diskusija:  Plānots 13.08. organizēt pasākumu pie I. Jasinska atpūtas teritorijā “JIP Mārupīte”. Pasākums sākums 
17.00 ierašanās ar otrām pusītēm, groziņiem un nelieliem ziedojumiem. R. Skujeniece ierosina, ka varētu 
sarunāt jauniešus no improvizācijas teātra, lai novada iepazīšanās un saliedēšanās spēles. I. Jasinskis būs 
sagatavojis soļanku. Papildus būs iespēja spēlēt volejbolu, futbolu, makšķerēt, iet pirtī, pieejamas arī telts 
vietas. Par samaksu 10 eiro varēs izmantot veikbordu, ūdensmotociklu un turbīndēli. R. Skujeniece ierosina, ka 
vajadzētu noorganizēt kādu sagaidīšanas dzērienu. 

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

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Izziņot pasākumu un organizēt pieteikšanos. E. Grāve 07.07.2016. 

Organizēt pasākumu. 
E. Sondore 

E. Grāve 
I. Jasinskis 

25.07.2016. 



 

 

 

 

 

Jautājums: Velostacijas projekta realizēšana Ziņotājs: E. Sondore 

Diskusija: E. Kundziņš, kurš ir atbildīgs par šī projekta realizāciju nav ieradies uz valdes sēdi, bet nodevis 
informāciju, ka šobrīd jāgaida saskaņojums no Lattecom, jo vietā, kur paredzēts novietot velostaciju atrodas 
Lattelecom kabelis. Projekts ir izstrādāts un pati velostacija ir uzstādīšanas gatavībā. Jāgaida saskaņojumi, lai 
varētu sākt uzstādīšanas darbus. 

Lēmums: (PAR: 4, PRET: 0), ATTURĀS: 0) 

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Turpināt virzīt projektu, lai uzstādītu velostaciju. Ē. Kundziņš 25.07.2016. 

 

Jautājums: Mājaslapa un epasti Ziņotājs: J. Baibakovs 

Diskusija: Atradis uzņēmumu, kas nodarbojas ar biedrības mājaslapas un e-pastu pārcelšanu uz servera, kur 
tālāk būs iespējams veikt nepieciešamās darbības, ali izveidotu jaunus e-pastus biedrības valdei. 

Lēmums: (PAR: 4, PRET: 0), ATTURĀS: 0) 

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Pabeigt elektronisko datu pārnešanas procesu, izveidot valdei 
personalizētas e-pasta adreses. 

J. Baibakovs 01.08.2016. 

 

 

Valdes sēdi beidz plkst.:   20.10 

Sēdi vadīja:   E. Sondore 

Sēdi protokolēja:   Elīna Grāve 


