
Biedrības „Mārupes uzņēmēji” 

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

valdes sēdes protokols Nr. 2016-5-1 

 

Mārupē, 2016. gada 12.maijā, plkst: 17:00 

Sēdē piedalās: 

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

Biedrības biedri: 
K.Bodnieks (Prolux), I. Jasinskis (Elgust), N. Čiževskis (Bizpro), S. Savickis (Sensum), 
E. Ozoliņa (Rolling) 

Viesi: Ģirts Vinters (AgroCredit Latvia) 

 

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 5 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: Jauns pietiekums biedra statusam Ziņotājs: E. Sondore 

Diskusija: Notiek iepazīšanās ar potenciālo biedrības dalībnieku - SIA “AgroCredit Latvia”. Uzņēmumu pārstāv 
valdes priekšsēdētājs Ģirts Vinters. Uzņēmums darbojas jau 5 gadus, finansē lauksaimniekus, sezonas laikā 
atbalsts izmaksu pozīcijām (pārsvarā atbalsts graudkopības nozarei), kad notiek ražas novākšana, tad nauda tiek 
atgriezta, uzņēmums palīdz atrast arī graudu uzpircējus. Procentu likmes ir pielīdzināmas banku izsniegto 
kredītu procentu likmēm. Saistība ar Mārupi – abi īpašnieki dzīvo Mārupē, birojs atrodas Mārupē, K. Ulmaņa 
gatvē 119. No dalības biedrībā sagaida – iespēju iesaistīties novada aktivitātēs, kontaktu loka paplašināšanu, 
obligāciju pārdošanas iespējas. 

Lēmums: (PAR: 5, PRET: 0), ATTURĀS: 0) 

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Uzņemt biedrībā. Valde 12.05.2016. 

 

Jautājums: Konsultatīvās padomes Mārupes novada Domē (Tūrisms, 
Izglītība, Sports) 

Ziņotājs: E. Sondore 

Diskusija: Valdes locekļi individuāli piesakās dalībai konsultatīvajās padomēs. E. Sondore aicina iepazīties ar 
izskatāmajiem jautājumiem un sagatavoties attiecīgajām sanāksmēm. 

Lēmums: (PAR: 5, PRET: 0), ATTURĀS: 0) 

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Sagatavoties konsultatīvo padomju sanāksmēm, informēt par aktualitātēm. Valde 01.06.2016. 

 

 

 

 

 



Jautājums: SLO situācija pēc 12.05 sēdes VID Ziņotājs: E. Sondore 

Diskusija: 12.05. biedrības pārstāvjiem bija jāierodas VID uz Sabiedriskā labuma organizācijas statusa komisijas 
sēdi, lai pamatotu ziedošanas mērķu paplašināšanas nepieciešamību. Kurā tika noskaidrots, ja nauda tiek 
ziedota citai organizācijai vai personai, tad tā ir labdarība. Izņemot gadījumu, ja nauda tiek pārskaitīta kādai 
citai SLO organizācijai, tad abu organizāciju mērķiem ir jāsakrīt. Ierosinājums veidot atsevišķu bankas kontu, 
caur kuru notiek visi SLO norēķini. 

Lēmums: (PAR: 5, PRET: 0), ATTURĀS: 0) 

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Izveidot jaunu bankas kontu SLO darbībām. 
L. Putniņa 
E. Sondore 

31.05.2016. 

 

Jautājums: Lēmumu sagatavošana, pieņemšana par SMU 
apbalvošanu 

Ziņotājs: E. Sondore 

Diskusija: 12.05. Mārupes vidusskolā notika skolēnu mācību uzņēmumu apbalvošana. Žūrijas sastāvā piedalījās 
Silva Jeromanova-Maura (SilJa), Evita Sondore (Excellent partner),  Jānis Keišs (Beweship), Normunds Čiževskis 
(Bizpro), Silvestrs Savickis (Sensum). 1. vietu un 200 eiro  ieguva SMU “ChargeUS”, kuri izstrādājuši bezvadu 
lādētāju mobilajiem telefoniem, 2. vietu un 150 eiro ieguva SMU “SYZYGY”, kuri ir izdomājuši un izgatavojuši 
grāmatu vākus ar spilvena funkciju, 3. vietu un 100 eiro ieguva SMU “Billows”, kuri ražoja vannas bumbas. E. 
Sondore norāda, ka nepieciešams sagatavot valdes lēmumu par naudas balvu piešķiršanu, J. Baibakovs piekrīt 
to sagatavot. 

Lēmums: (PAR: 5, PRET: 0), ATTURĀS: 0) 

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Sagatavot lēmumu par līdzekļu piešķiršanu. J. Baibakovs 27.05.2016. 

Pārskaitīt naudas balvas skolēniem. 
L. Putniņa 
E. Sondore 

31.05.2016. 

 

Jautājums: Sporta spēles. Formas. Dalībnieku skaits Ziņotājs: E. Sondore 

Diskusija: Formas ir sagatavošanas procesā, jāpasūta pēc iespējas ātrāk. Plānots formas un sponsoru banerus 
pasūtīt tipogrāfijā “Abi 2”. Plānots, ka biedrības komandas dalībniekiem nebūs jāmaksā dalības maksa, jo to 
nosegs sponsoru nauda. Izveidota sadarbība ar uzņēmumu “Smalkais stils”, kuri nodrošinās galdus un krēslus. E. 
Sondore informē, ka biedrības komanda būs skaisti apģērbta un biedrības apmetnes vieta būs ērti un 
pamanāmi noformēta. R. Skujeniece jautā, vai iespējams pievienoties šis pasākumam, pat ja nesporto. S. 
Savickis norāda, ka gaidīti ir visi biedrības dalībnieki, tikai iepriekš būtu vēlams pietikt savu ierašanos. 

Lēmums: (PAR: 5, PRET: 0), ATTURĀS: 0) 

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Turpināt sagatavošanās procesu Uzņēmēju sporta spēlēm. 
E. Sondore 
S. Savickis 

09.06.2016. 

 

Jautājums: UV Fokuss Ziņotājs: E. Sondore 

Diskusija: E. Sondore norāda, ka sadaļu “Fokusā” turpmāk rakstīs S. Savickis, kurš norāda, ka nepieciešams 
veidot redkolēģiju, kuras sastāvā ir valdes locekļi. R. Skujeniece un E. Sondore piesakās darbam redkolēģijā 
kopā ar S. Savicki.   E. Kundziņš pabeidzis sagatavot jauno cenu lapu. Nepieciešams izvērtēt kā turpmāk tiks 
piemērotas atlaides tiem uzņēmumiem, kuri kopš 2016. gada sākuma jau uzkrājuši kādu noteiktu atlaides 
apjomu. 

Lēmums: (PAR: 5, PRET: 0), ATTURĀS: 0) 

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Uzsākt jūnija izdevuma sagatavošanu. 
E. Sondore 

R. Skujeniece 
S. Savickis 

16.05.2016. 

Izvērtēt kā piemērojamas atlaides pēc jaunās sistēmas esošajiem 
reklāmdevējiem. 

L. Putniņa 
E. Grāve 

01.06.2016. 

 

 



Jautājums: “Latvijas labākais tirgotājs 2016″ Ziņotājs: E. Sondore 

Diskusija: MND atsūtījusi aicinājumu ieteikt Latvijas labākos tirgotāju dažādām nominācijām. Valde lemj, ka 
izvirzīti tiks tikai biedrības dalības uzņēmumi. Priekšlikumi jāiesniedz līdz 15. augustam. E. Sondore ierosina, ka 
vajadzētu aicināt biedrības dalībniekus izteikt viedokli. 

Lēmums: (PAR: 5, PRET: 0), ATTURĀS: 0) 

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Izsūtīt biedriem nolikumu un aicinājumu iesniegt priekšlikumus. E. Grāve 16.05.2016. 

 

Jautājums: Dalības maksa semināru apmeklētajiem – ne biedrības 
biedriem. 

Ziņotājs: E. Sondore 

Diskusija: Ņemot vērā to, ka uz biedrības organizētajiem semināriem piesakās cilvēki, kuri nav biedrības 
dalībniekiem, bet nereti vietu skaits ir ierobežots, tad turpmāk tiek noteikta - prioritāte biedrības dalībniekiem 
neatkarīgi no pieteikšanās laika. Savukārt tiem, kuri nav biedrības dalībnieki katru reizi tiks nolemta konkrēta 
dalības maksa par semināra apmeklēšanu, arī gadījumos, ja biedrības biedriem seminārs būs bezmaksas. 

Lēmums: (PAR: 5, PRET: 0), ATTURĀS: 0) 

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Organizēt nākamo semināru ciklā “Par 2h zinošāks”. E. Grāve 18.05.2016. 

 

Jautājums: E-pasti Ziņotājs: E. Sondore 

Diskusija: J. Baibakovs ierosina, ka e-pastu varētu reģistrēt jebkurā sistēmā, bet nodrošināt, ka adreses būs 
@marupesuznemeji.lv, kur visi e-pasti tiks automātiski pārsūtīti uz citas sistēmas e-pastu. R. Skujeniece norāda, 
ka vajadzētu tomēr jaunā vietā izveidot e-pasta pastkastes.  

Lēmums: (PAR: 5, PRET: 0), ATTURĀS: 0) 

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Noskaidrot izmaksas jaunu e-pastu izveidei. J. Baibakovs 01.06.2016. 

 

Jautājums: Biedrības prezentdāvanas – bloknota izvēle Ziņotājs: E. Sondore 

Diskusija: E. Sondore lūgusi SIA “airPrint” piedāvāt bloknotu variantus. Šobrīd izvēlēts pelēkais dizains, 
ierosinājums biedrības rekvizītus likt uz pēdējās lapas, nevis katrā lapā. Izmaksas - 351,14 eiro par 200 gab. Tiek 
izteikts ierosinājums, ka aizmugurē varētu izvietot “airPrint” logo, tādējādi aicinot piešķirt atlaidi drukas 
izmaksām. 

Lēmums: (PAR: 5, PRET: 0), ATTURĀS: 0) 

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Pasūtīt 200 gab. E. Sonodre 01.06.2016. 

 

Jautājums: Jūnijs – neformālā tikšanās Ziņotājs: E. Sondore 

Diskusija: Šobrīd pasākuma “Neformālā tikšanās” ietvaros 30.05. notiks ekskursija uz Latvijas Nacionālo 
bibliotēku, par kuru ir liela interese biedru vidū. E. Sondore norāda, ka vajadzētu organizēt nākamo neformālo 
tikšanos jūnijā, nedēļā no 13. -17.06. R. Skujeniece uzņemas noskaidrot, kādas ir iespējas organizēt šo tikšanos. 

Lēmums: (PAR: 5, PRET: 0), ATTURĀS: 0) 

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Informēt par neformālās tikšanās organizēšanas iespējām. R. Skujeniece 01.06.2016. 

 

 

Jautājums: LEADER biedrības potenciālais projekts Ziņotājs: E. Sondore 

Diskusija: E. Sondore un S. Savickis viesojās Pierīgas partnerības birojā, lai uzzinātu, kādas ir iespējas iesniegt 
projektu. S. Savickis bija sagatavojis projektu, bet šobrīd iespējams saņemt atbalstu tikai dažādu taustāmu lietu 
iegādei. Nākamajam plānošanas periodam (rudenī) iespējams iesniegt projektu biroja telpas aprīkojumam.  

Lēmums: (PAR: 5, PRET: 0), ATTURĀS: 0) 

Darbības Atbildīgais Termiņš 



Sekot līdzi projektu iesniegšanas termiņiem, lai sagatavotu projektu. E. Sondore 01.07.2016. 

 

 

Jautājums: Konkurss “Zelta āboliņš” Ziņotājs: E. Sondore 

Diskusija: 08.05. aizvadīts, konkurss “Zelta āboliņš”, kurā tika piešķirtas naudas balvas talantīgākajiem 
jauniešiem no biedrības labdarības mērķiem paredzētājiem līdzekļiem. Biedrību pasākumā pārstāvēja S. 
Jeromanova-Maura. 

Lēmums: (PAR: 5, PRET: 0), ATTURĀS: 0) 

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Sagatavot lēmumu par līdzekļu piešķiršanu balvu fondam. J. Baibakovs 16.05.2016. 

 

Jautājums: LMT projekts Ziņotājs: E. Sondore 

Diskusija: Biedrības iesniegtais projekts par velostacijas izveidi šobrīd ir pieejams publiskai balsošanai, kura 
noslēgsies 26.05. Šobrīd projekts ir 2. Vietā, tomēr jāturpina aktīvi balsot, jo arī citiem projektiem ir daudz 
aktīvu atbalstītāju. 

Lēmums: (PAR: 5, PRET: 0), ATTURĀS: 0) 

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Aktivizēt balsošanu e-pastā biedriem un sociālajos tīklos. E. Grāve 26.05.2016. 

 

Jautājums: Mārupes skrējiens Ziņotājs: E. Sondore 

Diskusija: 29.05. notiks “Mārupes skrējiens”, uzņēmums “Madara Cosmetics” ir gatavi pasniegt kādu specbalvu, 
“Rev.eko” arī vēlas pasniegt specbalvu. S. Savickis ierosina, ka vajadzētu organizēt biedrības komandu dalībai.  

Lēmums: (PAR: 5, PRET: 0), ATTURĀS: 0) 

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Sazināties ar organizatoriem un noskaidrot par balvu piešķiršanas iespējām. E. Sondore 19.05.2016. 

 

 

Jautājums: Pierīgas padome Ziņotājs: K. Bodnieks 

Diskusija: K. Bodnieks informē par aktualitātēm Pierīgas uzņēmēju padomē. Nākamais Vislatvijas reģionālo 
uzņēmēju kongress notiks Salaspilī 2016. gada rudenī. Kongresa organizatori vēlas konsultēties ar biedrību 
“Mārupes uzņēmēji” organizatoriskajos jautājumos. Uz nākamo Pierīgas uzņēmēju padomes sēdi ieradīsies 
Ministru kabineta pārstāvis, lai informētu, kā biedrības var izmantot noslēgto sadarbības memorandu. 
Galvenais notikums – atkārtotas tikšanās organizēšana ar Nilu Ušakovu, bet lai tā notiktu, nepieciešams 
sagatavot jautājumus, kas aktuāli Pierīgas uzņēmējiem. K. Bodnieks 12.05. piedalījies Ēnu ekonomikas 
apkarošanas konferencē, pārsūtīs konferences kopsavilkumu., lai E. Grāve pārsūtītu visiem biedriem. 

Lēmums: (PAR: 5, PRET: 0), ATTURĀS: 0) 

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Izsūtīt biedriem, lai iesūta priekšlikumus sanāksmei ar Rīgas Domes mēru, 
Nilu Ušakovu. 

E. Grāve 13.05.2016. 

 

 

Valdes sēdi beidz plkst.:   18.50 

Sēdi vadīja:   E. Sondore 

Sēdi protokolēja:   Elīna Grāve 


