
Biedrības „Mārupes uzņēmēji” 

valdes sēdes protokols 

Mārupē, 2013. gada 20. februārī, plkst: 18:00 

Sēdē piedalās: 

Biedrības valdes locekļi: P. Niedre (priekšsēdētājs), P. Pikše, I. Bambīte, U. Bērziņš, S. Jerumanova-Maura 

Biedrības biedri: V. Kalniņš (ALSO), S. Savickis (Versus Grey) 

Viesi: 
Aiga Maļina (RTU studente), Māris Jukumsons-Jukumnieks un Gunta Jukumsone-
Jukumniece (kandidāti uz biedrības koordinatora amatu) 

 

Sēdi vada: P. Pikše 

Sēdi protokolē: Normunds Čiževskis 

Valdes sēdes dienas kārtība: 

1. Kvoruma noteikšana, sēdes vadītāja un protokolētāja iecelšana 

Valdes sēdei ir kvorums, piedalās 5 no pieciem valdes locekļiem. 

Nolēma vienbalsīgi: 

Par sēdes vadītāju tiek ievēlēts P. Pikše, bet par sēdes protokolētāju – N. Čiževskis. 

(PAR: 5, PRET: 0, ATTURĀS: 0) 

2. Izskatāmie jautājumi: 

Jautājums: 
Biedrības darbības nepārtrauktības nodrošināšana 

Ziņotājs: P. Niedre 

Diskusija: 
1) Biedrības inventāra un dokumentācijas pārņemšana no iepriekšējās koordinatores – P. Niedre ziņo, ka ir 
saņēmis no M. Kaisalas visu biedrības dokumentāciju un mobilo telefonu; tehnisku iemeslu dēļ nav izdevies 
saņemt biedrības elektronisko informāciju, kas atrodas M. Kaisalas personīgajā datorā. 
2) Pienākumu sadalījums starp valdes locekļiem līdz jauna koordinatora pieņemšanai darbā: 

 biedrības grāmatvedības dokumenti, rēķinu izrakstīšanas sistēma un mobilais telefons – P. Niedre; 

 e-pasta adrese marupesuznemeji@inbox.lv un elektroniskā sarakste ar biedriem - N. Čiževskis; 

 mājaslapas satura atjaunošana – N. Čiževskis sadarbībā ar mājaslapas uzturētājiem SIA „Ilgvarson”. 
 

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

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Saņemt visus biedrības elektroniskos dokumentus no M. Kaisalas P. Niedre 27.02.2013. 

Pārņemt mājaslapas satura atjaunošanu N. Čiževskis 25.02.2013. 

   

 

Jautājums: 
Koordinatora amata pretendentu atlase, darba sludinājuma saturs, 
termiņi, sludinājuma izplatīšanas kanāli 

Ziņotājs: N. Čiževskis 

Diskusija: 
1) Pārrunas ar koordinatora kandidātiem: 

 M. Jukumsons-Jukumnieks un Gunta Jukumsone-Jukumniece – kandidāti iepazīstina ar sevi, informē, ka 
gaida atbildi no cita potenciāla darba devēja. Valde uzklausa un pieņem zināšanai. 

2) Pieņemts lēmums sagatavot koordinatora darba sludinājumu un izsūtīt visiem biedriem, ievietot biedrības un 
pašvaldības mājaslapās, iespēju robežās – augstskolās. 
 

Lēmums: (PAR: 5, PRET: 0, ATTURĀS: 0) 
Veikt pretendentu meklēšanu un atlasi, uzsvaru liekot uz kandidātu kvalitāti nevis termiņiem. 

Darbības Atbildīgais Termiņš 

mailto:marupesuznemeji@inbox.lv


Sagatavot sludinājuma tekstu un izsūtīt valdes locekļiem komentēšanai N. Čiževskis 21.02.2013. 

Izsūtīt sludinājumu biedriem N. Čiževskis 22.02.2013. 

Izplatīt sludinājumu izmantojot personīgos kontaktus, t.sk. augstskolās 
Valdes locekļi, N. 
Čiževskis, S. 
Savickis 

n/a 

 

Jautājums: 
Kā panākt ierindas biedru aktīvāku iesaisti biedrības darbā? 

Ziņotājs: P. Pikše un V. Kalniņš 

Diskusija: 
V. Kalniņa jautājumi un komentāri par biedrības darbu: 

 kāpēc būt biedrībā? 
S. Savickis un N. Čiževskis – atdeve no biedrības ir tieši proporcionāla paša ieguldījumam. 

 komunikācijas problēmas, biedriem nav informācijas par biedrības darbu;  
N. Čiževskis – jaunajos Iekšējās kārtības noteikumos būs noteikts, ka informācija par plānotajām valdes 
sēdēm, to laiku, vietu un darba kārtību, būs pieejama mājaslapā 24 stundas pirms sēdes. 

 vai ir iespējams izveidot darba grupas par konkrētiem jautājumiem ar konkrētiem koordinatoriem, kurās 
varētu iesaistīties attiecīgo jomu interesenti? 

N. Čiževskis, U. Bērziņš, P. Niedre, S. Savickis – atbalstāma ideja, tomēr iniciatīvai jānāk no biedriem, biedrība 
var nodrošināt informācijas apriti. 

 

Lēmums: (PAR: 5, PRET: 0, ATTURĀS: 0) 
Uzlabot informācijas apmaiņu starp valdi un biedriem. 

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Nodrošināt to, ka informācija par nākamo valdes sēdi ir publicēta mājaslapā 
vismaz 24 stundas pirms sēdes 

N. Čiževskis / 
nākotnē: 
koordinators 

26.02.2013. 
/beztermiņa 

Nodrošināt informatīvo atbalstu biedru iniciatīvām par darba grupu izveidi Koordinators beztermiņa 

   

 

Jautājums: 
Biedrības 2013. gada budžets 

Ziņotājs: N. Čiževskis 

Diskusija: 
Izmaksas: 

 koordinatora darba alga/slodze – algai jāsastāv no fiksētās un mainīgās daļas; otrā ir atkarīga no darba 
rezultātiem (semināru pārdošanas un jaunu biedru piesaistes) 

Ieņēmumi: 

 biedru naudas apjoms – S. Savickis iesaka noteikt diferencētu biedru naudas apjoma atkarībā no 
uzņēmuma izmēra 

 

Lēmums: (PAR: 5, PRET: 0, ATTURĀS: 0) 
Izstrādāt budžeta izdevumu daļas prognozi, atkarībā no tās noteikt nepieciešamo biedru naudas apmēru. 

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Izstrādāt priekšlikumu par diferencēto biedru naudu: apmēri un 
piemērošanas kritēriji 

S. Savickis 27.02.2013. 

Izstrādāt budžeta izdevumu daļas prognozi N. Čiževskis 27.02.2013. 

   

 

Jautājums: 
Kopsapulces darba kārtība un organizatoriskie jautājumi 

Ziņotājs: N. Čiževskis 

Diskusija: 
Darba kārtības papildinājumi: 

 2013. gada budžeta apstiprināšana; 

 jaunas revīzijas komisijas ievēlēšana; 

 iekšējās kārtības noteikumu apstiprināšana. 



Organizatoriskie jautājumi: 

 noteikt ziņotāju par 2012. gada rezultātiem – P. Niedre; 

 kurš gatavo prezentāciju par 2012. gada rezultātiem – P. Niedre; 

 vai ir saņemta 2012. gada bilance un PZA – P. Niedre informē, ka gada pārskats būs sagatavots nedēļas 
laikā, t.i. līdz 27.02.2013. 

 kad un kā revīzijas komisija tiks iepazīstināta ar 2012. gada pārskatu? – P. Niedre nodos sagatavoto 
pārskatu biedrības revidentam A. Āķim. 

 

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

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Gatavot prezentāciju par 2012. gada rezultātiem P. Niedre 13.03.2013. 

Koordinēt ar grāmatvedi gada pārskata pabeigšanu līdz 27.02.2013. P. Niedre 27.02.2013. 

Nodot gada pārskatu revidentam A. Āķim P. Niedre 06.03.2013. 

 

Jautājums: 
Biedrības reakcija uz publiski izskanējušo negatīvo informāciju par 
biedrības biedru SIA „Jauna Vide.lv”. 

Ziņotājs: N. Čiževskis, S. Savickis 

Diskusija: 

 lēmums – uzaicināt SIA „Jauna Vide.lv” pārstāvi uz valdes sēdi, lai dotu iespēju izteikt savu viedokli; 

 lēmuma publiska paziņošana – sagatavot paziņojumu mājaslapai par SIA „Jauna Vide.lv” darbības 
izskatīšanas uzsākšanu. 

 

Lēmums: (PAR: 5, PRET: 0, ATTURĀS: 0) 
Uzaicināt SIA „Jauna Vide.lv” pārstāvi uz nākamo valdes sēdi un sniegt publisku paziņojumu. 

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Sagatavot uzaicinājuma vēstuli SIA „Jauna Vide.lv” N. Čiževskis 22.02.2013. 

Sagatavot paziņojumu izvietošanai mājaslapā S. Savickis 22.02.2013. 

   

 

Jautājums: 
Projekta iesniegšana LEADER programmā 

Ziņotājs: U. Bērziņš 

Diskusija: 
Ņemot vērā nepieciešamību uzlabot Mārupes novada iedzīvotāju informētību par novada uzņēmējiem un to 
piedāvātajiem produktiem/pakalpojumiem, biedrība apsver iespēju izveidot attiecīgu Interneta portālu. 
Jāizmanto iespēju piesaistīt LEADER programmas atbalstu Interneta portāla izveidei un nepieciešamā IT 
aprīkojuma iegādei. 
 

Lēmums: (PAR: 5, PRET: 0, ATTURĀS: 0) 
Sagatavot un iesniegt projekta iesniegumu LEADER programmā. 

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Sagatavot un iesniegt projekta iesniegumu LEADER programmā U. Bērziņš 21.03.2013. 

   

   

 

Jautājums: 
Citi jautājumi 

Ziņotājs: P. Pikše, P. Niedre 

Diskusija: 

 RTU studentes pētījums par uzņēmējiem Mārupē; 
RTU studente Aiga Maļina ir noslēgusi prakses līgumu ar Mārupes Domi, kuras laikā izstrādās pētījumu 
maģistra darbam par Mārupes novada uzņēmējdarbības vidi. Pieņemts lēmums atbalstīt pētījuma izstrāde, 
aicinot A. Maļinu sadarboties ar biedrību un Domes uzņēmējdarbības attīstības speciālistu. 

 15.03. Ķekavas uzņēmēju balle – P. Niedre informē par saņemto uzaicinājumu un precizēs datumu, jo 
iespējams, ka pasākums notiks 08.03.2013. Valde pieņem zināšanai. 



 15.03. Babītes biedrības sadraudzības pasākums  – P. Niedre informē par saņemto uzaicinājumu, valde 
pieņem zināšanai. 

 

Lēmums: (PAR: 5, PRET: 0, ATTURĀS: 0) 
Pieņemt minēto informāciju zināšanai. 

Darbības Atbildīgais Termiņš 

   

 

Valdes sēdi beidz plkst: 20:50.  

Sēdi vadīja:   P. Pikše 

Sēdi protokolēja:   N. Čiževskis 


