
Biedrības „Mārupes uzņēmēji” 

valdes sēdes protokols 

 

Mārupē, 2013. gada 13. martā, plkst: 18:00 

Sēdē piedalās: 

Biedrības valdes locekļi: P. Pikše I. Bambīte, S. Jeromanova-Maura 

Biedrības biedri: N. Čiževskis (Bizpro), V. Kalniņš (ALSO) 

Viesi:  

 

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 3 no pieciem valdes locekļiem. 

Nolēma vienbalsīgi: 

Par sēdes vadītāju tiek ievēlēts P. Pikše, 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 

Gatavot prezentāciju par 2012. gada 
rezultātiem, papildināt ar jauno biedru 
skaitu, ar valdes sēžu skaitu, sagatavot 
prezentāciju 

P. Niedre 13.03.2013. 
06.03.2013. ir uzmetums; 
13.03.2013. nav klāt 

Koordinēt ar grāmatvedi gada pārskata 
pabeigšanu līdz 27.02.2013. 

P. Niedre 27.02.2013. 

06.03.2013. ir uzmetums; 
13.03.2013. P.Niedre rakstiski 
informē, ka ir nodoti grāmatvedim 
95% dokumentācijas 

Nodot gada pārskatu revidentiem A. Āķim 
un J. Bušam 

P. Niedre 06.03.2013. 
NAV, 13.03.2013. P.Niedre rakstiski 
informē, ka nodos gada pārskatu 
revidentiem tiklīdz būs sagatavots 

E-pasta template izpēte un sagatavošana K. Beķeris 06.03.2013 
Nav klāt, atlikt uz 13.03.2013., 
13.03.2013. nav klāt, atlikt uz laiku 
pēc kopsapulces 

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

U. Bērziņš 06.03.2013 
Nav klāt, atlikt uz 13.03., 
13.03.2013. nav klāt, atlikt uz laiku 
pēc kopsapulces 

Atrast piemērotas dizaina „tēmas” un 
atjaunot mājaslapas dizainu 

N. Čiževskis 20.03.2013. 
Pirms „tēmas” nomaiņas veikt pilnu 
„back-up”, atlikt uz laiku pēc 
kopsapulces 

Statūtu labojumi – SLO statusa iegūšanai 
nepieciešamie papildinājumi  

U. Bērziņš 06.03.2013 
Nav klāt, līdz 13.03.2013., IR atsūtīti 
elektroniski 

Iekļaut IKN iespēju apmaksāt biedru naudas 
rēķinus 2 daļās 

N. Čiževskis 13.03.2013. IR 

Uzaicināt Juridicas pārstāvi uz nākamo 
valdes sēdi 

P. Niedre 13.03.2013. 
Juridicas pārstāvei nav iespējas 
konkrētajā laikā piedalīties. 

Ēdināšana - runāt ar potenciālajiem 
ēdinātājiem par uzkodām kopsapulcei  

I. Bambīte 13.03.2013. IR 



Aptaujas anketa – ja varam paspēt to 
izveidot, tad darām 

U. Bērziņš 13.03.2013. 
Nav klāt; aptaujas anketu 
neveidosim 

Sagatavot atbildes tekstu par NIP un nosūtīt 
Domei 

N.Čiževskis, 
S.Savickis 

07.03.2013. IR 

Informēt Blue Shock Bike par biedrības 
atbalstu 

N.Čiževskis 13.03.2013 IR 

 

Jautājums:  
Biedru izslēgšanas jautājuma izskatīšana (Jauna Vide.lv, LEC Travel, INCH, RA5) 

Ziņotājs: N. Čiževskis 

Diskusija: 
N. Čiževskis informē par iemesliem minēto biedru atskaitīšanai no biedrības: 

 Jauna Vide.lv – biedra statusam neatbilstoša rīcība; 

 LEC Travel un INCH – nav laikā apmaksāts ikgadējais rēķins 

 RA5 – uzņēmums ir pārcēlis savu saimniecisko darbību prom no Mārupes novada un nevēlas turpināt 
darbību biedrībā 

Lēmums: (PAR: 3, PRET: 0, ATTURĀS: 0) 
Izslēgt minētos biedrus no biedrības. 

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Elektroniski informēt biedrus par izslēgšanu N.Čiževskis 20.03.2013. 

 

Jautājums: 
Koordinatora atlase: saņemto pieteikumu izskatīšana, interviju laika noteikšana 

Ziņotājs: N.Čiževskis 

Diskusija: 
N. Čiževskis informē, ka līdz 12/03 ir saņemti 7 kandidātu pieteikumi. 
 

Lēmums: (PAR: 3, PRET: 0, ATTURĀS: 0) 
Uzticēt kandidātu intervēšanu un atlasi jaunajai valdei, kuru ievēlēs kopsapulcē 21.03.2013. 

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Informēt kandidātus, ka jaunā valde aicinās uz intervijām pēc ievēlēšanas N. Čiževskis 20.03.2013. 

   

 

Jautājums: 
Biedrības statūtu labojumi un iekšējās kārtības noteikumi 

Ziņotājs: N.Čiževskis 

Diskusija: 
N. Čiževskis informē par labojumiem statūtos un iekšējo kārtības noteikumu izstrādi, un aicina valdi apstiprināt 
galīgo versiju prezentēšanai kopsapulcē. 
 

Lēmums: (PAR: 3, PRET: 0, ATTURĀS: 0) 
Apstiprināt statūtu un IKN uzmetumu un virzīt apstiprināšanai kopsapulcē. 

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Izsūtīt biedriem statūtu un IKN uzmetumu N. Čiževskis 20.03.2013. 

   

 

Jautājums: 
Citi jautājumi 

Ziņotājs: dažādi 

Diskusija: 
1) Sadarbība ar e-mobilitātes attīstītājiem (Blue Shock Bike); 
N. Čiževskis informē, ka ir sazinājies ar Blue Shock Bike pārstāvi, kurš piedāvā izveidot Mārupes novadā 
pilotprojektu e-mobilitātes veicināšanai. 
 
2) Dalībnieku datu bāzes modernizēšana; 
N. Čiževskis informē, ka izvērtē iespējas pārnest biedru datu bāzi no MS Excel uz on-line CRM (klientu attiecību 
vadības) programmu; pašlaik notiek Zoho CRM testēšana. 
 



3) Biedrības stends Domē (reklāmu izmērs un piestiprināšanas veids) 
N. Čiževskis informē, ka interese par biedrības stendu Domes ēkā ir tik liela, ka nepietiek vietas. Jāpieņem lēmums 
par to, kādu un cik lielu informāciju biedrības dalībnieki uz tā drīkst izvietot. 
 
4) Daugavas ielas seguma kvalitāte 
V. Kalniņš aicina rīko publiskas akcijas, lai pievērstu Satiksmes ministrijas un sabiedrības uzmanību Daugavas ielas 
seguma kritiskajam stāvoklim. S.Jeromanova-Maura iesaka izvirzīt šo jautājumu kopsapulcē un izveidot darba 
grupu akcijas organizēšanai. Rakstīt vēstuli SM un citām organizācijām prasot atļauju rīkot protesta akciju. 
 
5) Tehniskās iespējas izveidot biedru forumu esošajā mājaslapā. 
N.Čiževskis – jānoskaidro. Ja nav iespējams un forums ir nepieciešams, ir iemesls modernizēt lapu, lai radītu tādu 
iespēju. 
 
6) Kopsapulces organizatoriskie jautājumi 
Apzvanīšana – sadalīt valdes locekļiem pa 10 biedriem katram apzvanīšanai. 
Balsošanas biļetenu kaste – P. Pikše. 

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

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Turpināt sadarbību ar Blue Shock Bike, aktivizējot to pēc kopsapulces N. Čiževskis  - 

Kopsapulcē aicināt biedrus ierobežot reklāmas izmēru līdz A5 un 
izvietošanu līdz 1 mēnesim 

P. Pikše 21.03.2013. 

Izsūtīt apzvanāmo biedru sarakstu valdes locekļiem N. Čiževskis 15.03.2013. 

Kopsapulcē apzināt biedru viedokli par publisku protestu rīkošanu pret 
Daugavas ielas seguma kritisko stāvokli 

 21.03.2013. 

Izsūtīt biedriem statūtus, IKN un darba kārtības gala versiju N. Čiževskis 20.03.2013. 

Turpināt Zoho CRM testēšanu un pielāgošanu biedrības vajadzībām N. Čiževskis  - 

 

Valdes sēdi beidz plkst: 19:30 

Sēdi vadīja:   Pēteris Pikše 

Sēdi protokolēja:   Normunds Čiževskis 


