
Biedrības „Mārupes uzņēmēji” 

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

valdes sēdes protokols Nr. 2015-12-1 

 

Mārupē, 2015. gada 12. decembrī, plkst: 10:00 

Sēdē piedalās: 

Biedrības valdes locekļi: S. Jeromanova-Maura, I. Ignatenko, N.Čiževskis, S. Savickis, J. Baibakovs 

Biedrības biedri: P. Niedre 

Viesi:  

 

Sēdi vada: S. Jeromanova - Maura 

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 S. Jeromanova - Maura, bet par sēdes protokolētāju – E. Grāve. 

(PAR 5 PRET: 0, ATTURĀS: 0) 

2. Izskatāmie jautājumi: 

 

Jautājums: LEADER projekta iecere Ziņotājs: S. Jeromanova - Maura 

Diskusija: Tika izsūtīts aicinājums biedriem komentēt dalību LEADER projektā, lai būvētu biedrības biroja ēku. 
No biedru puses atsaucība šai idejai nebija. Biedrībai ir nepieciešams 85% līdzfinansējums, tāpēc šobrīd neliekas 
reāli savākt tik lielu pašu finansējumu. Mārupes novada domes attīstības plānā ir paredzēts Tīrainē būvēt 
multifunkcionālu centru, kur paredzētas telpas arī uzņēmēju atbalsta centram. Biroju telpas šobrīd Mārupē ir 
plašāk pieejamas, nekā pavasarī, kad tās tika meklētas biedrības vajadzībām, bet tad jādomā kā segt telpu īres 
izdevumus. S.Savickis ierosina, ka varētu rakstīt projektu, lai segtu biroja telpu īres maksu.  

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

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Janvārī jāliek idejas kopā, lai pieteiktos LEADER soft sadaļas projektiem. 
S. Jeromanova - 

Maura 
11.01.2016. 

 

 

Jautājums: Valdes iekšējā komunikācija Ziņotājs: S. Jeromanova - Maura 

Diskusija: S. Jeromanova – Maura aktualizē iekšējās komunikācijas problēmas, kuras nepieciešams risināt, lai 
uzlabotu valdes sadarbību.  

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

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Uzrunāt iesaistītās puses un, abpusējas piekrišanas gadījumā, organizēt 
mediācijas seansu. 

N. Čiževskis 11.01.2016. 

 

 

 

 

 

 



Jautājums: Pierīgas kompetenču padomes darbība  Ziņotājs:  

Diskusija: Sākotnējie padomes dibināšanas mērķi - Izlīdzināšanas budžets un fondu piesaiste Pierīgas 
uzņēmējiem. S. Savickis piedalījies sanāksmē – šobrīd notiek atbildības sfēru sadalīšana starp dalībniekiem. 
N.Čiževskis norāda, ka būtu nepieciešams uzlabot informācijas apriti. Novadu reģionālās apvienošanas projekts 
uzticēts K. Bodniekam. Nākamā sanāksme 2015. gada 7. janvārī. Šobrīd apstājies izlīdzināšanas budžeta 
jautājums, jo jāgaida jaunas valdības sastādīšana. Par fondu finansējuma piesaisti jautājums ir atvērts. 

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

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Lūgt K. Bodnieku, lai pārsūta aktuālo informāciju uz 
info@marupesuznemeji.lv 

E. Grāve 18.12.2015. 

 

Jautājums: Uzņēmēju Vēstis Ziņotājs: E. Grāve 

Diskusija: Decembra izdevums ir iznācis, notiek izplatīšana. Decembra izdevums bijis veiksmīgs no reklāmu 
izvietošanas viedokļa. Janvārī Uzņēmēju Vēstis neiznāks, jo neiznāks arī Mārupes Vēstis. Janvāra sākumā 
jāizlemj par tēmām februāra izdevumam. Šobrīd ir problēmas ar korektori, jo viņa vēlas atteikties no turpmākās 
sadarbības ar biedrību. 

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

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Uzsākt februāra izdevuma sagatavošanu. E. Grāve 11.01.2015. 

 

 

Jautājums: Biedru un sadarbības partneru sveikšana Ziemassvētkos Ziņotājs: S. Jeromanova-Maura 

Diskusija: Biedrības dalībnieki tiks apsveikti personīgi. Citas biedrības un sadarbības partneri tiks apsveikti, 
izsūtot apsveikumus pa pastu. E. Grāve norāda, ka nepieciešams izskatīt apsveicamo sarakstu.  

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

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Sagatavot apsveikumus biedru sveikšanai, izsūtīt apsveikumus pa pastu. E.Grāve/I.Igatenko 18.12.2015. 

Izvadāt apsveikumus un personīgi apsveikt biedrus. Valde 24.12.2015. 

Izvietot apsveikumu mājaslapā un sociālajos tīklos. E. Grāve 19.12.2015. 

 

 

 

 

Jautājums: Labdarības pasākumi Ziemassvētkos no biedrības Ziņotājs: S. Jeromanova - Maura 

Diskusija:  S. Jeromanova - Maura jautā, kādas būs biedrības aktivitātes labdarības kontekstā. Tiek izteikts 
priekšlikums noskaidrot, kāds šobrīd ir SMU piedāvājums, iespējams kaut kas no piedāvājuma ir piemērots 
Ziemassvētku dāvanu iegādei. Uzņēmēju balles sakarā būtu iespējams izveidot sadarbību ar Mārupes Mūzikas 
un mākslas skolu, tieši jauno talantu atbalstīšanas kontekstā –muzikāli priekšnesumi un mākslas darbi izsolei. 

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

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Noskaidrot, kāda varētu būt potenciālā sadarbība ar SMU un Mārupes 
mūzikas un mākslas skolu. 

E. Grāve 28.12.2015. 



 

 

 

 

 

Jautājums: Jaungada balle – scenārijs, ielūgumi, dalības maksa Ziņotājs: I. Ignatenko 

Diskusija: Dome uzaicināta atbalstīt pasākuma programmu, lai segtu programmas nodrošinājuma (mākslinieku) 
izmaksas. Par ēdināšanu ir saņemti vairāki piedāvājumi – šobrīd notiek izvērtēšana. Par nominācijām – Lursoft 
uzrunās N. Čiževskis, Pierīgas partnerību, LTRK, Ekonomikas ministriju uzrunās S.Jeromanova-Maura. Biedrības 
iekšienē tiks veikta biedru aptauja par populārākajiem uzņēmumiem biedrībā. Aptauja tiks izsūtīta janvāra 
sākumā.  S. Jeromanova – Maura ierosina, ka varētu godināt biedrus, kuri pēdējā gada laikā biedrības labā 
veikuši kādus nozīmīgus darbus. Bezmaksas ielūgumi ballē tiks piešķirti tiem, kas apbalvos uzņēmumus.  Dalības 
maksa visiem tiks noteikta 25 eiro apmērā. Janvāra sākumā jāorganizē sanāksme par balles organizatoriakajiem 
jautājumiem. 

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

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Sazināties ar Lursoft par uzņēmēju apbalvošanu. N. Čiževskis 28.12.2015. 

Sazināties ar Pierīgas partnerību, LTRK, Ekonomikas ministriju  par uzņēmēju 
apbalvošanu. 

S. Jeromanova- 
Maura 

28.12.2015. 

Turpināt balles organizēšanu. I.Ignateko 04.01.2016. 

Izsūtīt biedriem informāciju par balli un aicinājumu apmeklēt. E. Grāve 16.12.2015. 

Jautājums:  Janvāra pasākumi Ziņotājs:  

Diskusija: “Par 2h zinošāks” janvārī nenotiks, jo šobrīd ir pārāk piesātināts pasākumu grafiks. Neformālā 
tikšanās janvārī jāorganizē ar M. Olti, kura kandidatūru izvirzīja A. Jušēns.  

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

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Sazināties ar A. Jušēnu, lai noskaidrotu vai M.Olte jau ir uzrunāts. E. Grāve 29.12.2015. 

Jautājums:  Erasmus+ pasākums Ziņotājs: S. Jeromanova-Maura 

Diskusija: Šobrīd notiek projekta sagatavošana un tas atrodas ir informācijas apkopošanas stadijā. Primāri 
ieinteresētie projekta realizācijā ir uzņēmumi, kuri gribētu nodrošināt prakses iespējas ar ilgtermiņa sadarbības 
veidošanas iespējām. S. Jeromanovas – Mauras iecere dalībai Erasmus+ programmā ir personāla apmācību 
organizēšana dažādās sfērās.  

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

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Turpināt informēt par projekta aktualitātēm. 
S. Jeromanova – 
Maura 

21.01.2016. 



 

 

 

Valdes sēdi beidz plkst.: 12.00 

Sēdi vadīja:   Silva Jeromanova-Maura 

Sēdi protokolēja:   Elīna Grāve 

Jautājums:  LDDK aicinājums iestāties Ziņotājs: N.Čiževskis 

Diskusija: No LDDK puses saņemts aicinājums iestāties. Vispirms jāizvērtē konkrēti kāds būs biedrības ieguvums 
no dalības šajā organizācijā, lai pieņemtu lēmumu par iestāšanos. 

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

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Noskaidrot kādi ir ieguvumi no dalības LDDK un iespēju samazināt biedrības 
iestāšanās un gada maksu. 

N. Čiževskis 08.01.2016. 

Jautājums:  J. Baibakova tikšanās ar L. Ādamsoni Ziņotājs: J. Baibakovs 

Diskusija: Seminārs “Uzņēmēj, sakārto papīrus” tiks organizēts 18.02.2016. sadarbībā ar Mārupes novada Domi. 
J. Baibakovs ticies ar L. Ādamsoni , lai vienotos par semināra norisi. Tikšanās laikā J. Baibakovs uzzinājis par LIAA  
datu bāzi, kur atzīmēti visi nekustamo īpašumu piedāvājumi  investoriem – pārdošanai, telpu īrei un citām 
darbībām. J. Baibakovs uzskata, ka varētu kopā ar MND apgūt šo datu bāzi. 

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

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Turpināt sadarbībā ar L.Ādamsoni organizēt semināru. Noskaidrot plašāku 
informāciju par LIAA datu bāzi. 

J. Baibakovs 11.01.2016. 

Jautājums:  Mediācija Ziņotājs: S. Jeromanova-Maura 

Diskusija: N. Čiževskis izsūtījis valdei savu priekšlikumu par jaunu biedrības pakalpojumu - mediācijas 
pakalpojumu sniegšanu, tai skaitā izmaiņu veikšanu mājaslapas sadaļu izkārtojumā. Iecere ir praktizēt mediāciju 
kā biedrības pievienotās vērtības pakalpojumu. S. Jeromanova – Maura ierosina, ka nepieciešams izstrādāt 
modeli kā tas praktiski strādās – procentuāla samaksa biedrībai un atlaides. Par mājaslapas sadaļu pārkārtošanu 
ir šāds priekšlikums - UZNĒMĒJU KONGRESS 2014 sadaļa jāizņem ārā - divas jaunas sadaļas – PAKALPOJUMI, 
UZŅĒMĒJU VĒSTIS. 

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

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Izstrādāt koncepciju biedrības pakalpojumu piedāvājumam. N. Čiževskis 08.01.2015. 

Izsūtīt biedriem aicinājumu biedriem sniegt savus pakalpojumus E.Grāve 11.01.2015. 

Veikt izmaiņas mājaslapā 
N.Čiževskis / E. 
Grāve 

06.01.2016. 


