
Biedrības „Mārupes uzņēmēji” 

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

valdes sēdes protokols Nr. 2016-9-1 

 

Mārupē, 2016. gada 15. septembrī, plkst: 18:00 

Sēdē piedalās: 

Biedrības valdes locekļi: 
E. Sondore (Excellent partner), R. Skujeniece (Madara Cosmetics), J.Baibakovs, N. 
Čiževskis (Bizpro),  

Biedrības biedri: K. Bodnieks (Prolux) 

Viesi: J. Stašāns (Bekker Group) 

 

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 3 no pieciem valdes locekļiem. 

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

(PAR 3 PRET: 0, ATTURĀS: 0) 

2. Izskatāmie jautājumi: 

 

Jautājums: Uzņēmēju Vēstis Ziņotājs: E. Sondore 

Diskusija: Uz valdes sēdi ieradies J. Stašāns, lai informētu par iespējām samazināt izmaksas Uzņēmēju Vēstu 
drukai. Vienīgā iespēja samazināt izmaksas ir izmantot zemākas kvalitātes papīru. Papīra kvalitātes izmaiņas 
nenāku par labu avīzes reputācijai, tāpēc šī iespēja netiek atbalstīta, nolemts turpināt sadarbību ar SIA 
“BEKKER”. E. Grāve informē, ka kļūst aizvien grūtāk atrast biedrus, kuri vēlas sniegt intervijas, jo daudzi jau 
izmantojuši šo iespēju tai skaitā vairākkārt. Oktobra izdevumam pagaidām sarunātas 2 intervijas. R. Skujeniece 
piesaka reklāmas laukumus nākamo trīs mēnešu izdevumos – oktobrī, novembrī un decembrī. J. Baibakovs 
norāda, ka arī ir gatavs izvietot reklāmu, ja kādā no izdevumiem pietrūkst reklāmdevēji. 

Lēmums: (PAR: 3, PRET: 0), ATTURĀS: 0) 

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Turpināt sagatavot oktobra izdevumu. E. Grāve 26.09.2016. 

 

Jautājums: Mārupes uzņēmēju pulkstenis Ziņotājs: J. Baibakovs 

Diskusija: J. Baibakovs informē, ka veicis pārrunas ar pulksteņa izgatavotāju P. Niedri, kurš apgalvo, ka izdarījis 
visu, lai novērstu šos bojājumus – nomainījis pulksteņa stiklu. Pulksteņa mehānisma piegādātājs apliecina, ka no 
viņa puses viss ir veikts korekti. Kā galvenā problemātiskais faktors tiek identificēts elektrības pārtraukums un 
sazemējuma problēmas, nepieciešams piesaistīt elektrības speciālistu. 

Lēmums: (PAR: 3, PRET: 0), ATTURĀS: 0) 

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Piesaistīt kādu elektrības speciālistu, lai konstatētu situāciju. J. Baibakovs 30.09.2016. 

 



 

Jautājums: Jaunais biedrs Ziņotājs: E. Sondore 

Diskusija: Saņemts pieteikums no uzņēmuma SIA “Call me sister”. Uzņēmums pieder divām māsām, no kurām 
viena māsa ir Antra Blūma, kuras uzņēmums “Dārzs zem saules” jau ir biedrības dalībnieks. Uzņēmums SIA “Call 
me sister” piedāvā ziedu pušķus, kompozīcijas no dažādiem materiāliem, vainagus, puķu matu rotas, kā arī 
apmācības floristikā. 

Lēmums: (PAR: 3, PRET: 0), ATTURĀS: 0) 

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Uzņemt biedrībā. Valde 16.09.2016. 

 

 

Jautājums: Uzņēmēju diena 2016 Ziņotājs: E. Sondore 

Diskusija: Tiek izskatīts biedru saraksts, lai saprastu, vai būs vēl kāds dalībnieks Uzņēmēju dienas “Darba biržas” 
sadaļā. Tiek apstiprināts pasākuma budžets. E. Grāve norāda, ka 21.09. jāpasūta stendi, tāpēc dalībnieku 
saraksts līdz tam  pilnībā jāfinalizē. 

Lēmums: (PAR: 3, PRET: 0), ATTURĀS: 0) 

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Turpināt dalībnieku apziņošanu un pasākuma organizēšanu. 
E. Sondore 

E. Grāve 
05.010.2016. 

 

 

 

Jautājums: Riga Comm! Ziņotājs: E. Grāve 

Diskusija: Konference “Riga Comm!” piedāvā sadarbību, nodrošinot biedrības dalībniekiem bezmaksas 
apmeklējuma biļetes, apmaiņā pret informācijas izplatīšanu biedrības mājaslapā un sociālajos tīklos. 

Lēmums: (PAR: 3, PRET: 0), ATTURĀS: 0) 

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Sazināties ar organizatoriem un vienoties par sadarbību. E. Grāve 21.09.2016. 

 

 

Valdes sēdi beidz plkst.:   20.30 

Sēdi vadīja:   E. Sondore 

Sēdi protokolēja:   Elīna Grāve 


