
Biedrības „Mārupes uzņēmēji” 

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

valdes sēdes protokols Nr. 2016-6-1 

 

Mārupē, 2016. gada 9.jūnijā, plkst: 18:00 

Sēdē piedalās: 

Biedrības valdes locekļi: 
E.Sondore (Excellent Partner), R.Skujeniece (MADARA Cosmetics), Ē.Kundziņš 
(KALO Būve), Svetlana Avene-Aveniņa (Kreiss) 

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

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 4 no pieciem valdes locekļiem. 

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

(PAR 5 PRET: 0, ATTURĀS: 0) 

2. Izskatāmie jautājumi: 

 

Jautājums: Uzņēmēju sporta spēles Ziņotājs: E. Sondore 

Diskusija: Biedrības dalībai Uzņēmēju sporta spēlēs viss ir sagatavots – gan formas, gan apmetnes vietas 
iekārtojums ir pasūtīts un tiks nodrošināts. Biedrību pārstāvēs aptuveni 60 cilvēku liela komanda, lielākā cilvēku 
grupa no SIA “Termex”. SIA “Metāla studija” sagatavo rāmjus, kur izvietot sponsoru banerus, kuri pēc spēlēm 
paliks biedrības īpašumā. 

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

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Pārstāvēt biedrību sporta spēlēs. Biedri 11.06.2016. 

 

Jautājums: Uzņēmēju Vēstis Ziņotājs: E. Sondore 

Diskusija:  Biedrības dalībnieks SIA “airPrint” pēkšņi pārtraucis darbību, tāpēc steidzamības kārtā atrasts cits 
drukas uzņēmums SIA “Bekker group”, kas nodrošinās jūnija izdevuma druku. E. Sondore veiks pārrunas arī ar 
citiem uzņēmumiem, lai atrastu izdevīgāko piedāvājumu avīzes drukai un noslēgtu līgumu vismaz uz vienu 
gadu, lai šāda situācija nākotnē neatkārtotos. Mārupes novada Dome negaidīti paziņojusi, ka “Mārupes Vēstis” 
iznāks arī jūlijā (iepriekšējos 2 gadus jūlijā izdevums nav iznācis, tāpēc nav ieplānots arī šobrīd), bet augustā 
neiznāks. Tiek nolemts izdot arī “Uzņēmēju Vēstis”, sadaļā “fokusā” informācija par uzņēmēju sporta spēlēm un 
jāmēģina vienoties par intervijām un ar reklāmdevējiem, lai avīze tiktu pilnībā aizpildīta. 

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

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Steidzamības kārtā uzsākt jūlija izdevuma sagatavošanu. E. Grāve 10.06.2016. 

Veikt pārrunas ar iespējamiem sadarbības partneriem UV drukas 
nodrošināšanai. 

E. Sondore 25.07.2016. 

 

 

 



 

 

Jautājums: LMT projekta realizēšana Ziņotājs: E. Sondore 

Diskusija: Biedrības iesniegtais projekts LMT projektu konkursā ticis atbalstīts ar 2000 eiro finansējumu 
Velostacijas izveidei pie Mārupes vidusskolas. Kopējā vērtējumā biedrība publiskajā balsojumā ierindojusies 2. 
vietā. Tagad jāsāk organizēt praktiskās lietas – vietas atrašana, saskaņošana ar Mārupes novada Domi. Kad 
Velostacija būs izveidota, jāorganizē atklāšanas pasākums, pieaicinot LMT un Mārupes novada Domes 
pārstāvjus, pievienot pie Velostacijas plāksnīti ar biedrības logotipu. 

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

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Sazināties ar Domi un Mārupes vidusskolu, uzsākt projekta realizāciju. Ē. Kundziņš 30.06.2016. 

 

Jautājums: Atbalsts bērnu projektam Ziņotājs:  

Diskusija: Biedrība “Mārupes radošā laboratorija” organizē Mārupē bērnu vasaras nometni, kurai lūdz finansiālu 
atbalstu 150 eiro apmērā, lai nodrošinātu bērniem Zoo dārza apmeklējumu. K. Bodnieks norāda, ka šāds 
projekts neatbilst biedrības atbalstāmo projektu nolikumam. 

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

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Atbildēt biedrībai “Mārupes radošā laboratorija”, ka šis projekts neatbilst 
biedrības “Mārupes uzņēmēji” atbalstāmo projektu koncepcijai. 

E. Sondore 14.06.2016. 

 

Jautājums: Pasākumi vasarā Ziņotājs: E. Sondore 

Diskusija: Vasarā tiek samazināts pasākumu skaits, jo daudzi biedrības dalībnieki atrodas atvaļinājumā. R. 
Skujeniece ziņo, ka nav izdevies atrast nevienu pretendentu, kuru varētu uzaicināt jūnijā uz neformālo tikšanos. 
E. Grāve ierosina, ka varētu jūlijā organizēt ekskursiju uz Nacionālo Mākslas muzeju gida pavadībā, ideja tiek 
atbalstīta. Jūlijā netiks rīkots seminārs “Par 2h zinošāks” un arī neformālā tikšanās, bet notiks valdes sēde un 
uzņēmēju brokastis. Nākamais pasākums, kas paredzēts visiem biedrības dalībniekiem būs neformālais 
pasākums 13. augustā. 

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

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Organizēt un izziņot pasākumus. E. Grāve 01.07.2016. 

 

Jautājums: Biedrības pulkstenis Ziņotājs: K. Bodnieks 

Diskusija: K. Bodnieks norāda, ka pulkstenis jau kādu laiku nedarbojas. E. Grāve apstiprina, ka saņem sūdzības 
no biedriem, jo pulkstenis regulāri stāv vai rāda nepareizu laiku, P. Niedre ir informēts. E. Sondore ziņo, ka 
pulksteņa mehānisms tiks demontēts un labots, jo temperatūras svārstību rezultātā, rādītāji deformējas un tas 
izraisa mehānisma darbības traucējums. 

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

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Sazināties ar P. Niedri, lai noskaidrotu, kad tiks novērstas tehniskās 
nepilnības. 

E. Sondore 
 

21.06.2016. 

 

Jautājums: Biedrības blociņi Ziņotājs: E. Sondore 

Diskusija: E. Sondore informē, ka SIA “airPrint” par spīti tam, ka uzņēmuma darbība tiek pārtraukta , solījis 
izgatavot pasūtītos blociņus ar biedrības logotipu. Pasūtījuma izmaksas 340 eiro +PVN par 200 blociņiem. 

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

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Ziņot, kad pasūtījums izpildīts 
E. Sondore 

 
30.06.2016. 

 

 



Jautājums: Tikšanās ar Mārupes novada Domes vadību Ziņotājs: E. Sondore 

Diskusija: 8. Jūnijā aizvadīta tikšanās ar Mārupes novada Domes vadību. Galvenie jautājumi bija par Mārupes 
novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes nolikuma izstrādi un Uzņēmēju dienu norisi 
Mārupē, kas plānotas septembra beigās vai oktobra sākumā. 
Lēmums: (PAR:4, PRET: 0), ATTURĀS: 0) 

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Uzsākt Uzņēmēju dienas organizēšanu 
Valde 

E. Grāve 
 

25.07.2016. 

 

 

Valdes sēdi beidz plkst.:   19.00 

Sēdi vadīja:   E. Sondore 

Sēdi protokolēja:   Elīna Grāve 


