
Biedrības „Mārupes uzņēmēji” 

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

valdes sēdes protokols Nr. 2016-1-1 

 

Mārupē, 2016. gada 13. janvārī, plkst: 18:00 

Sēdē piedalās: 

Biedrības valdes locekļi: 
S. Jeromanova-Maura (SilJa), S. Savickis (Sensum), I.Ignateko (Rev.eko), 
J.Baibakovs 

Biedrības biedri: K. Ezeriņa, K. Bodnieks 

Viesi: S. Mihējeva 

 

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 4 no pieciem valdes locekļiem. 

Par sēdes vadītāju tiek ievēlēta S. Jeromanova-Maura, bet par sēdes protokolētāju – E. Grāve. 

(PAR 4 PRET: 0, ATTURĀS: 0) 

2. Izskatāmie jautājumi: 

 

Jautājums: Jaunais biedrs Ziņotājs: S. Mihējeva 

Diskusija:  Uz sanāksmi ieradusies SIA “Bērnu attīstības centra SAULESPUĶE” valdes priekšsēdētāja Sanita 
Mihējeva, lai pastāstītu par uzņēmumu un vēmi iestāties biedrībā. “SAULESPUĶE” ir bērnudārzs, kas atrodas 
Rīgā, Meža ielā 4a.  Privātajā pirmsskolas izglītības iestādē “SAULESPUĶE” mācās bērni vecumā no 1,5 līdz 7 
gadiem. Ikdienā, tiek izmantotas klasiskās un alternatīvās (M. Montessori, Valdorfa) pedagoģijas metodes. 
Bērnudārzu „Saulespuķe” apmeklē bērni, kuri runā dažādās sarunvalodās, tāpēc skolotāji pārzina svešvalodas, 
kas  veicina multikulturālu vidi un palīdz bērniem vieglāk iejusties un kontaktēties. Šobrīd bērnudārzā mācās 30 
bērni. Skolotāji palīdz bērnos atklāt stiprās puses un talantus, izglītojot harmoniskas, zinošas, radošas un 
patstāvīgas personības, kas spēj optimāli adaptēties mūsdienu strauji mainīgajā pasaulē. Pirmsskola sadarbojas 
ar pašvaldībām, tādējādi vecākiem ir iespēja saņemt līdzfinansējumu. Bērnudārzs piedāvā vietas arī bērniem no 
Mārupes. Biedrībā vēlas iestāties, jo S. Mihēveja ir mārupiete un vēlas iesaistīties novada aktivitātēs ar 
biedrības palīdzību. 
Lēmums: (PAR: 4, PRET: 0), ATTURĀS: 0) 

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Uzņemt biedrībā SIA “Bērnu attīstības centra SAULESPUĶE. Valde 14.01.2016. 

 

Jautājums: Uzņēmēju balle Ziņotājs: I. Ignatenko 

Diskusija: Šobrīd pieteikušies 115 cilvēki uz šādu skaitu arī pasūtīta ēdināšana. Notikusi tikšanās ar vakara 
vadītāju, scenārijs sagatavots, notiek pēdējie balles sagatavošanas darbi. S. Jeromanova- Maura sarunājusi 
sagaidīšanas dzērienus no biedrības dalībnieka HOP vīniem. I. Ignatenko norāda, ka par vakara vadītāja un 
muzikanti rēķinus apmaksās Mārupes novada Dome un rēķinos jānorāda Domes rekvizīti. 

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

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Turpināt balles sagatavošanas darbus. 
I.Ignatenko 

E. Grāve 
15.01.2016. 

 

 



Jautājums: Uzņēmēju Vēstis februārī Ziņotājs: S. Jeromanova-Maura 

Diskusija:  Uzņēmēju Vēstu iznākšanas datums vēl nav zināms, bet jau šobrīd jāuzsāk izdevuma sagatavošana. 
Aktuāls jautājums ir korektores atrašana, jo iepriekšējā korektore ir atteikusi sadarbību. Pēc tēmu saraksta 
nākamajā izdevumā vajadzētu apskatīt servisa tēmu, bet jāvadās  pēc biedru vēlmēm izvietot intervijas. 
Piesakās K. Ezeriņa ar interviju par SIA “Meliorators J” jaunumiem. K. Ezeriņa arī ierosina, ka nākotnē varētu 
atspoguļot izdevumā uzņēmēju sadarbību ar izglītības iestādēm un skolēnu atbalstīšanu. K. Bodnieks norāda, ka 
avīzē noteikti jāizvieto informācija par kopsapulces tuvošanos, kura plānota martā. 

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

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Uzsākt februāra izdevuma sagatavošanu. E. Grāve 01.02.2016. 

 

Jautājums: Gatavošanās biedrības kopsapulcei Ziņotājs: S. Jeromanova-Maura 

Diskusija: Pēc sākotnēji sagatavotā  valdes darbības gada plāna kopsapulce ieplānota 11. martā. S. Jeromanova-
Maura atzīmē, ka biedrībai 2016. gadā aprit 5 gadi, tāpēc šo notikumu vajadzētu arī atzīmēt un ņemot vērā, ka 
vērienīga balle jau tiek organizēta janvārī, tad martā rīkot lielas svinības nav paredzēts. Jubilejas atzīmēšanu 
iespējams apvienot ar kopsapulci, piemēram,  rīkojot to pie biedrības dalībnieka Best Western Hotel “Māra” un 
pēc oficiālās daļas noorganizējot nelielas svinības ar dzērieniem un uzkodām. S. Jeromanova-Maura ierosina, ka 
katram valdes loceklim vajadzētu sagatavot prezentāciju un informēt biedrus par gada laikā paveikto. 

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

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Noskaidrot vai telpas pieejamas 11.03.2016. E. Grāve 22.01.2016. 

Sākt gatavoties kopsapulcei. Valde 10.02.2016. 

 

 

 

 

Jautājums: Pierīgas reģionālās padomes situācija Ziņotājs: S. Jeromanova-Maura 

Diskusija:  Šobrīd notikusi pārstāvju maiņa, sākotnēji no biedrībām padomē pārsvarā piedalījās priekšsēdētāji, 
tagad deleģēti citi pārstāvji. 13.01.2016. notika padomes sanāksme, kur piedalījās VARAM pārstāve Ilona 
Raugze, jo tika spriests par UIN pārdali, lai pašvaldības būtu ieinteresētas uzņēmējdarbības vides attīstīšanā. 
Kopējā summa, kuru paredzēts sadalīt pašvaldībām ir 10 miljoni eiro. Ja padome spēs sagatavot nepieciešamo 
informāciju, tad VARAM apgalvo, ka iespējams to iekļaut valdības deklarācijā. Padomei jāsagatavo  iesniegumu, 
kur nepieciešami uzņēmēju paraksti, lai apliecinātu šīs prasības nozīmīgumu. Ja šīs izmaiņas izdosies realizēt, 
tad likums stāsies spēkā no 2017. gada. Otrs nozīmīgs darbs pie kura strādā padome ir Eiropas fondu naudas 
apgūšanas iespējas. 

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

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Turpināt darbību Pierīgas reģionālajā padomē un informēt biedrību par 
notikumu gaitu. 

K. Bodnieks 10.02.2016. 

 

Jautājums: Neformālās tikšanās – janvāris, februāris, marts Ziņotājs: S. Jeromanova-Maura 

Diskusija: Janvārī tika iepriekš nolemts ieturēt pauzi un neorganizēt neformālo tikšanos. Februārī un martā 
jāorganizē pa vienai tikšanās reizei katrā mēnesī kā iepriekš. 

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

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Noskaidrot no A. Jušēna, kad iespējams organizēt tikšanos ar M. Olti. E. Grāve 22.01.2015. 

 

Jautājums: Par 2 h zinošāks gala versija Ziņotājs: S. Jeromanova-Maura 

Diskusija: Kā ļoti laba prakse tiek atzīmētā iepriekš realizētā prakse, kad seminārus vada biedrības dalībnieki. K. 
Bodnieks norāda, ka vajag stimulēt biedru prasmes un izveidot tādu kā mācību platformu. Tiek nolemts turpināt 
piesaistīt biedrus kā lektorus semināru ciklā “Par 2h zinošāks”. Kā nākamais lektors varētu uzstāties valdes 



loceklis J. Baibakovs par tēmu “reiterisms”. 

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

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Organizēt semināru februārī ar J. Baibakovu kā lektoru. E. Grāve 26.02.2016. 

 

 

 

Jautājums: Projekti 2016. gadam Ziņotājs: S. Jeromanova-Maura 

Diskusija: LEADER soft sadaļā iespējams iesniegt projektu par mācību organizēšanu, konsultāciju organizēšanu 
un dažāda veida izglītošanos. S. Savickis informē, ka Erasmus+ projekts, kurā viņš piedalās šobrīd ir 
sagatavošanas procesā. Katram projektā iesaistītajam pārstāvim savā valstī bija jānoorganizē pētījums par 
karjeras attīstības iespējām. Pētījums šobrīd ir sagatavots un informācija nodota Rumānijas pārstāvjiem, kuri 
apkopos informāciju un sagatavos projektu iesniegšanai, lai saņemu finansējumu tā realizēšanai. 

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

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Informēt interesentus par aktualitātēm Erasmus + projektu sakarā. 
S. Jeromanova-

Maura 
26.01.2016. 

 

 

Jautājums: Tikšanās ar lidostas valdi Ziņotājs: S. Jeromanova-Maura 

Diskusija: Lidostas pārstāvji 18.01. ziņos, kad iespējams organizēt tikšanos, lai prezentētu biedrībai un Mārupes 
novada Domes pārstāvjiem lidostas attīstības plānu. Šobrīd plānots, ka tikšanās varētu notikt 11. februārī darba 
laikā, lidostas telpās. 

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

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Izsludināt tikšanos lidostā, kad būs zināms konkrēts datums un laiks. E. Grāve 25.01.2016. 

 

 

Jautājums: Biedru saraksta pārskatīšana Ziņotājs: E. Grāve 

Diskusija: Sakarā ar to, ka biedrības grāmatvede l. Putniņa ir lūgusi atjaunot biedru sarakstu, tad nepieciešams 
izskatīt un secināt, kurus biedrus jāizslēdz un jāņem ārā no biedru saraksta. Tiek konstatēts, ka jāsazinās ar 
tiem, kuri nav apmaksājuši rēķinus un jānoskaidro kāpēc apmaksa netiek veikta. Ja  kāds vēlas izstāties, tad tam 
nepieciešams rakstisks apliecinājums. 

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

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Nosūtīt informāciju par neapmaksātajiem rēķiniem J. Baibakovam. E. Grāve 22.01.2016. 

Sakārtot biedru sarakstu, konstatējot, kuri biedri jāizslēdz. J. Baibakovs 29.01.2016. 

 

Valdes sēdi beidz plkst.:   19.33 

Sēdi vadīja:   S. Jeromanova-Maura 

Sēdi protokolēja:   Elīna Grāve 


