
Biedrības „Mārupes uzņēmēji” 

Valdes sēde 

2012.gada 10.oktobris pl.18:00 

protokols  

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

1.Inese Bambīte, Valdes loc.; 

2. Uģis Bērziņš, Valdes loc.; 

3. Silva Jeromanova-Maura, Valdes loc.; 

4. Pēteris Pikše, Valdes loc.; 

5. Silvestrs Savickis, Biedrs, SIA „Versus Grey”; 

6.Normunds Čiževskis, Biedrs, SIA „Biz pro”; 

7.Kārlis Bodnieks, Biedrs, SIA „Prolux”; 

8. Viesturs Kalniņš, Biedrs, SIA „Also”.         

Sēdi vada: Inese Bambīte 

Sēdi protokolē: Marika Kaisala           

Valdes sēdes dienas kārtība: 

18:00- 18:30  Sabiedriskās labuma organizācija Uģis Bērziņš 

18:30- 19:00  Memoranda padomes sēde Marika Kaisala 

19:00- 19:10 Iesniegums Mārupes novada Domei par „„Mārupes uzņēmēji” aicina 
pakalpojumu biznesa attīstību un pakalpojumu eksportu noteikt par 
prioritātēm” 

Silvestrs Savickis 

19:10- 20:00 Citi jautājumi Marika Kaisala 

 

Nr. Diskusija, lēmums 

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

1. Sabiedriskās labuma organizācija 

 U.Bērziņš informē, par Sabiedriskās labuma organizācija kādi būtu būtiski jautājumi jāiekļauj, lai piešķirtu sabiedriskā 
labuma organizācijas statusu. 

2. Memoranda padomes sēde 

 M.Kaisla informē, ka 17.10.2012. pl.11:00 notiks Memoranda padomes sēde. 
Valde izlemj, ka Viesturs Kalniņš turpmāk ir pilnvarotā persona, lai pārstāvētu Memoranda padomes sēdās kā Biedrību 
„Mārupes uzņēmēji”  
PAR – 4, PRET -0.  
Valde vienbalsīgi nolemj, ka V.Kalniņš ir pilnvarotā persona. 

3. Iesniegums Mārupes novada Domei par „„Mārupes uzņēmēji” aicina pakalpojumu biznesa attīstību un pakalpojumu 
eksportu noteikt par prioritātēm”; 

 S.Savickis informē, par „„Mārupes uzņēmēji” aicina pakalpojumu biznesa attīstību un pakalpojumu eksportu noteikt 
par prioritātēm” 

 
Pakalpojumu biznesa attīstībai un pakalpojumu eksportam vajadzētu kļūt par uzņēmējdarbības attīstības prioritātēm 
Mārupes novadā, secinājusi biedrība „Mārupes uzņēmēji”. Biedrība ir apkopojusi uzņēmēju viedokļus un formulējusi 



priekšlikumus par uzņēmējdarbības attīstību Mārupes novadā. Aizvadītās nedēļas nogalē priekšlikumi ir iesniegti 
Mārupes novada domes priekšsēdētājam Mārtiņam Bojāram.  
„Acīmredzami, ka saglabāt novadu kā pievilcīgu dzīves vietu novada iedzīvotājiem un vienlaicīgi attīstīt 
uzņēmējdarbību, ir iespējams tikai realizējot saprātīgu novada attīstības politiku. Uzņēmējdarbības attīstībai ir 
jānosaka skaidras prioritātes un mūsuprāt tām ir jābūt saudzīgām gan pret vidi, gan iedzīvotājiem. Augstas kvalitātes 
pakalpojumu sniegšana Mārupes un Pierīgas reģiona (Daugavas kreisā krasta) iedzīvotājiem, kā arī pakalpojumu 
eksporta attīstība izmantojot Starptautiskās lidostas Rīga atrašanos novadā, atbilst abiem pieminētajiem kritērijiem” 
uzskata Pauls Niedre, biedrības „Mārupes uzņēmēji” valdes priekšsēdētājs. 
Vienlaicīgi Mārupes novadam ir jābūt ekonomiski konkurētspējīgam valsts un starptautiskā kontekstā. Tāpēc īpaša 
uzmanība ir jāvelta novada mārketingam. Videi draudzīga mobilitāte un Mārupes, kā e-novada attīstība, būtu divas 
nišas, ko Mārupe varētu veicināt kā sava mārketinga galvenos elementus, uzskata biedrība „Mārupes uzņēmēji”. 
Mārupes uzņēmējdarbības perspektīvu formulēšana aizsākās „Mārupes uzņēmēju dienas 2012” ietvaros notikušajā 
konferencē „Uzņēmējdarbība Mārupē – perspektīvas un izaicinājumi”, kas notika š.g. 22. septembrī. Konferencē bija 
pulcējušies vairāk kā pussimts biedrības „Mārupes uzņēmēji” dalībnieki, citi Pierīgas reģionu uzņēmēji, novada domes 
deputāti, t.sk. domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs. Biedrība apņēmās apkopot uzņēmēju priekšlikumus un iesniegt 
tos novada domei, tādejādi palīdzot tai stratēģisko un teritoriālās plānošanas dokumentu izstrādē, kas pašlaik ir 
pašvaldības darba kārtībā. 
 
Ar visu dokumentu kopumā var iepazīties: 
http://www.marupesuznemeji.lv/download/Secinajumi_Uznemejdarbibas_perspektiva_Marupe_102012.pdf 

Valde nolemj šo dokumentu iesniegt Mārupes novada Domē. 

PAR – 4, PRET -0. 

Valde vienbalsīgi apstiprina iesniegt Mārupes novada Domē. 

4. Citi jautājumi 

 -M. Kaisala iepazīstina ar iesūtīto e-pastu no Jaunmārupes jauniešu jauktā kora "Universum" diriģents Rihards Rudzītis 
par projekta atbalstu. 
Kas nepieciešams šī gada decembrī koris "Universum" gatavojas uzvest mūziklu, kas domāts Mārupes novada bērniem 
kopā ar vecākiem. Šim projektam nepieciešams veidot fonogrammas, tērpus, skatuves noformējumu, aksesuārus utt. 
Valde lūdz koordinatorei atbildēt uz šo e-pastu, ka mūsu biedrība „Mārupes uzņēmēji” ir bezpeļņas organizācija ara 
ierobežotu budžetu un skaidri noteiktām tā izlietošanas prioritātēm. 
Šī gada budžetā atlikušie, labdarībai paredzētie līdzekļi tiks izlietoti Rūķu pasākumiem, kuru ietveros sasniedz palīdzību 
novada maznodrošinātajām ģimenēm.  
Tādēļ nevarēsim sniegt finansiālu atbalstu Jūsu minētajam mērķim.  
-P. Pikše informē par Sadarbību ar Baltkrieviju. Valde nolemj noskaidrot vairāk informācijas līdz nākamai valdes sēdei. 

 
Sapulci vadīja:  ______________________ vārds, uzvārds 

Protokolists:  ______________________vārds, uzvārds 

 

http://www.marupesuznemeji.lv/download/Secinajumi_Uznemejdarbibas_perspektiva_Marupe_102012.pdf

