
Biedrības „Mārupes uzņēmēji” 

valdes sēdes protokols 

 

Mārupē, 2013. gada 06. martā, plkst: 18:00 

Sēdē piedalās: 

Biedrības valdes locekļi: P. Niedre (priekšsēdētājs), I. Bambīte, S. Jeromanova-Maura 

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

Viesi:  

 

Sēdi vada: P. Niedre 

Sēdi protokolē: Normunds Čiževskis 

Valdes sēdes dienas kārtība: 

1. Kvoruma noteikšana, sēdes vadītāja un protokolētāja iecelšana 

Valdes sēdei ir kvorums, piedalās 3 no pieciem valdes locekļiem. 

Nolēma vienbalsīgi: 

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

(PAR: 3, PRET: 0, ATTURĀS: 0) 

2. Izskatāmie jautājumi: 

Jautājums: 
Atskaite par iesākto uzdevumu izpildi 

Ziņotājs: Atbildīgie par uzdevumu izpildi 

Darbības Atbildīgais Termiņš Piezīmes par izpildi 

Saņemt visus biedrības elektroniskos 
dokumentus no M. Kaisalas 

P. Niedre 27.02.2013. IR 

Izplatīt sludinājumu izmantojot personīgos 
kontaktus, t.sk. augstskolās 

Valdes locekļi, N. 
Čiževskis, S. 
Savickis 

n/a IR 

Izstrādāt priekšlikumu par diferencēto biedru 
naudu: apmēri un piemērošanas kritēriji 

S. Savickis 27.02.2013. 

S.Savickis atsauc priekšlikumu, jo 
biedrības pašreizējais pakalpojumu 
grozs ir nepilnīgs un tam 
nepieciešami papildinājumi un 
uzlabojumi. Minētā iemesla dēļ nav 
iespējams piedāvāt plašāku 
pakalpojumu klāstu lielākiem 
uzņēmumiem, attiecīgi prasot par to 
lielāku biedra naudas samaksu. 

Gatavot prezentāciju par 2012. gada 
rezultātiem 

P. Niedre 13.03.2013. 06.03.2013. ir uzmetums 

Koordinēt ar grāmatvedi gada pārskata 
pabeigšanu līdz 27.02.2013. 

P. Niedre 27.02.2013. 06.03.2013. ir uzmetums 

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

E-pasta template izpēte un sagatavošana K. Beķeris 06.03.2013 Nav klāt, atlikt uz 13.03. 

Sazināties ar hostinga kompāniju par iespēju 
pāriet uz e-pastu ar savu domēnu 

U. Bērziņš 06.03.2013 Nav klāt, atlikt uz 13.03. 

Atrast piemērotas dizaina „tēmas” un atjaunot 
mājaslapas dizainu 

N. Čiževskis 20.03.2013. 
Pirms „tēmas” nomaiņas veikt pilnu 
„back-up” 

Sazināties ar potenciālajiem biedriem, kuri ir 
iekļautu biedrības datu bāzē, un neaktīvajiem 
biedriem, lai noskaidrotu nākotnes plānus. 

N. Čiževskis 06.03.2013. 

IR veikta sazināšanās ar neaktīvajiem 
biedriem, darbs ar potenciālajiem 
kandidātiem jāatstāj jaunā 
koordinatora ziņā 



Statūtu labojumi – SLO statusa iegūšanai 
nepieciešamie papildinājumi  

U. Bērziņš 06.03.2013 
Nav klāt, līdz 13.03. atsūtīt 
elektroniski 

Citi labojumi, t.sk. par biedru izslēgšanas 
kārtību 

K. Bodnieks, 
N.Čiževskis 

06.03.2013 IR 

 

Jautājums:  
SIA “Jauna vide.lv” rīcības izvērtēšana 

Ziņotājs: SIA „Jauna vide.lv” pārstāvis 

Diskusija: 
Nav ieradies pārstāvis. 

Lēmums: (PAR: 3, PRET: 0, ATTURĀS: 0) 
Nākamajā valdes sēdē pieņemt lēmumu par turpmāko rīcību. 

Darbības Atbildīgais Termiņš 

   

 

Jautājums: 
Biedrības statūtu labojumi un iekšējās kārtības noteikumi 

Ziņotājs: N.Čiževskis 

Diskusija: 
N. Čiževskis informē par plānotajiem labojumiem statūtos un iekšējo kārtības noteikumu izstrādi. 
 

Lēmums: (PAR: 3, PRET: 0, ATTURĀS: 0) 
Paredzēt IKN iespēju apmaksāt rēķinus 2 daļās. 

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Iekļaut IKN iespēju apmaksāt biedru naudas rēķinus 2 daļās N. Čiževskis 13.03.2013. 

   

   

 

Jautājums: 
Kopsapulces organizatoriskie jautājumi 

Ziņotājs: N.Čiževskis 

Diskusija: 
N. Čiževskis informē, ka līdz 07/03 ir jāizsūta biedrības dalībniekiem e-pastus ar uzaicinājumu ierasties uz 
kopsapulci. Informācija par kopsapulces laiku un vietu ir ievietota biedrības mājaslapā jau 14. februārī. 
Biedriem izsūtāmie dokumenti: darba kārtība, 2013. gada prioritātes, statūti, iekšējās kārtības noteikumi, 2012. 
gada pārskats, 2013. gada budžets. 
Vai iekļaujam darba kārtībā anketu? 

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

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Uzaicināt Juridicas pārstāvi uz nākamo valdes sēdi P. Niedre 13.03.2013. 

Ēdināšana - runāt ar biedru, Neriņa, par barošanu.  I. Bambīte 13.03.2013. 

Aptaujas anketa – ja varam paspēt to izveidot, tad darām U. Bērziņš 13.03.2013. 

 

Jautājums: 
Citi jautājumi. 

Ziņotājs: dažādi 

Diskusija: 
1) Biedru datu bāzes atjaunošana; 
N. Čiževskis informē, ka ir izsūtīti e-pasti LEC un INCH par turpmāko dalību biedrībā. 
 
2) Mārupes Domes aicinājums izteikt viedokli par dokumentu „Nacionālās industriālās politikas 
pamatnostādnes 2013.-2020.gadam”; 
N. Čiževskis – LPS viedoklis, ka NIP iekļautie finanšu pieejamības uzlabošanas instrumenti (riska kapitāls un 
garantijas) nav pietiekami, ir atbalstāms. Minētiem finanšu instrumentiem ir ierobežota ietekme, ņemot vērā 
gan to specifiku, gan atvēlēto finanšu apjomu. S. Jeromanova-Maura – apmācības izmaksas uz vienu apmācīto ir 
ļoti augstas un nav redzama ilgstpēja. 
 



3) Koordinatora atlases gaita; 
N. Čiževskis informē, ka ir saņemti divu pretendentu pieteikumi. Termiņš ir 12. marts. 
 
4) Mājaslapas tehniskās problēmas; 
N. Čiževskis informē par vizuālām problēmām mājaslapas Biedri sadaļā. 
 
5) Informācija par elektrovelosipēdu ražotāju un iespēju attīstīt e-mobilitāti Mārupes novadā 
N. Čiževskis informē par saņemto informāciju par e-velosipēdu ražošanas uzsākšanu Liepājā. Biedrība ir gatava 
atbalstīt elektro-transporta infrastruktūras attīstību novadā. 
 
6) Atskaite par 2012. gadu 
Papildināt ar jauno biedru skaitu, ar valdes sēžu skaitu, sagatavot prezentāciju 
 
7) Biedru naudas paaugstināšana 
Valde piedāvā pacelt biedru naudu uz LVL 60. 

Lēmums: (PAR: 3, PRET: 0, ATTURĀS: 0) 
Skat. darbību sarakstu. 

Darbības Atbildīgais Termiņš 

13.03.2013 izskatīt un izslēgt neaktīvos biedrus  13.03.2013 

Sagatavot atbildes tekstu par NIP un nosūtīt Domei 
N.Čiževskis, 
S.Savickis 

07.03.2013. 

Papildināt ar jauno biedru skaitu, ar valdes sēžu skaitu, sagatavot 
prezentāciju 

P.Niedre 13.03.2013. 

Informēt Blue Shock Bike par biedrības atbalstu N.Čiževskis 13.03.2013 

 

Valdes sēdi beidz plkst: 20:50 

Sēdi vadīja:   Pauls Niedre 

Sēdi protokolēja:   Normunds Čiževskis 


