
Biedrības „Mārupes uzņēmēji” 

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

valdes sēdes protokols Nr. 2013-3-4 

Mārupē, 2013. gada 27. martā, plkst: 18:00 

Sēdē piedalās: 

Biedrības valdes locekļi: N. Čiževskis, I. Bambīte, K. Beķeris, L. Krīgere, P. Pikše 

Biedrības biedri: P. Niedre (Metāla studija), V. Kalniņš (ALSO), S. Savickis (Versus Grey) 

Viesi:  

 

Sēdi vada: P. Pikše 

Sēdi protokolē: N. Čiževskis 

Valdes sēdes dienas kārtība: 

1. Kvoruma noteikšana, sēdes vadītāja un protokolētāja iecelšana 

Valdes sēdē piedalās 5 no 5 valdes locekļiem, valdes sēde saskaņā ar statūtu noteikumiem ir lemttiesīga. 

Nolēma vienbalsīgi: 

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

(PAR: 5, PRET: 0, ATTURĀS: 0) 

2. Izskatāmie jautājumi: 

Jautājums: 
Valdes priekšsēdētāja un valdes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas 

Ziņotājs: dažādi 

Diskusija: 
1) P. Pikše un K. Beķeris valdes priekšsēdētāja amatam izvirza N. Čiževski. 
Lēmums: ar balsu vairākumu (PAR: 4, PRET: 0, ATTURĀS: 1) par biedrības valdes priekšsēdētāju tiek ievēlēts 
Normunds Čiževskis (p.k. 240671-10324). 
 
2) K. Beķeris un N. Čiževskis valdes priekšsēdētāja vietnieces amatam izvirza I. Bambīti. 
Lēmums: ar balsu vairākumu (PAR: 4, PRET: 0, ATTURĀS: 1) par biedrības valdes priekšsēdētāja vietnieci tiek 
ievēlēta Inese Bambīte (p.k. 261276-12350). 

 

Darbības Atbildīgais Termiņš 

   

 

Jautājums: 
UR iesniedzamie dokumenti 

Ziņotājs: N. Čiževskis 

Diskusija: 
1) N. Čiževskis ziņo par UR iesniedzamajiem dokumentiem: labotie statūti 2 eksemplāros, biedru sapulces 
protokola izraksts, valdes sēdes protokola izraksts un jaunievēlēto valdes locekļu piekrišanas iesniegumi. 
Jaunievēlētie valdes locekļi paraksta piekrišanas iesniegumus. 
 

Lēmums: (PAR: 5, PRET: 0, ATTURĀS: 0) 
Skat. darbību sarakstu. 

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Iesniegt dokumentus UR N. Čiževskis 04.04.2013. 

 

Jautājums: 
Valdes sēžu grafiks un norises laiks 

Ziņotājs: N. Čiževskis 

Diskusija: 
1) N. Čiževskis piedāvā turpmāk noturēt valdes sēdes trešdienās, darba laikā, tuvākajos mēnešos aptuveni 2 reizes 
mēnesī. Sākot ar vasaru pāriet uz 1 reizi mēnesī. Valdes locekļi informē par sev piemērotākajām nedēļas dienām 
valdes sēžu noturēšanai. Par piemērotāko dienu tiek atzīta trešdiena, pēc nepieciešamības noturot sēdes 
plkst. 9:00 vai plkst. 16:30. 



 

Lēmums: (PAR: 5, PRET: 0, ATTURĀS: 0) 
Skat. darbību sarakstu. 

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Noteikt nākamo valdes sēdes datumu un laicīgi informēt par to biedrību N. Čiževskis 02.04.2013. 

 

Jautājums: 
Pretendentu atlase uz koordinatora amatu 

Ziņotājs: N. Čiževskis 

Diskusija: 
1) N. Čiževskis informē par saņemtajiem deviņiem pieteikumiem un kandidātu CV novērtēšanas rezultātiem. 
Piedāvā aicināt pretendentus uz intervijām saņemtā novērtējuma secībā, sākot ar augstāko. 
 

Lēmums: (PAR: 5, PRET: 0, ATTURĀS: 0) 
Skat. darbību sarakstu. 

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Uzaicināt uz intervijām pirmajā aprīļa nedēļā trīs līdz četrus visaugstāk 
novērtētos kandidātus 

N. Čiževskis 02.04.2013. 

 

Jautājums: 
Atskaite par iesākto uzdevumu izpildi 

Ziņotājs: Atbildīgie par uzdevumu izpildi 

Darbības Atbildīgais Termiņš Piezīmes par izpildi 

E-pasta template izpēte un sagatavošana K. Beķeris - 

Nav klāt, atlikt uz 13.03.2013., 
13.03.2013. nav klāt, atlikt uz laiku 
pēc kopsapulces, izveidot 
„newsletter” sastādīšanas sistēmu 
pēc tam, kad veikta e-pasta migrācija 
uz savu domēnu. 

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

K. Beķeris 10.04.2013 
Nav klāt, atlikt uz 13.03., 13.03.2013. 
nav klāt, atlikt uz laiku pēc 
kopsapulces 

Atrast piemērotas dizaina „tēmas” un 
atjaunot mājaslapas dizainu 

K. Beķeris - 

Pirms „tēmas” nomaiņas veikt pilnu 
„back-up”, atlikt uz laiku pēc 
kopsapulces; primārais – sakārtot 
tehniskos jautājumus 

Turpināt sadarbību ar Blue Shock Bike, 
aktivizējot to pēc kopsapulces 

N. Čiževskis  - 
Uzaicināt N. Kalniņu uz nākamo 
valdes sēdi 

Aicināt biedrus ierobežot reklāmas izmēru līdz 
A5 un izvietošanu līdz 1 nedēļai (termiņš vēl 
jāprecizē), reklāmas iesūta vai nodod 
koordinatoram, bet paši nelīmē. 

Koordinators -  

Turpināt Zoho CRM testēšanu un pielāgošanu 
biedrības vajadzībām; iepazīties ar Alamora 
programmu 

N. Čiževskis  10.04.2013. 
Alamora ir grāmatvedības 
programma, nav klientu attiecību 
vadības iespēju 

Izpētīt Eiropas Pilsoņu gada Nacionālās 
alianses mērķu atbilstību biedrības mērķiem 
un rekomendēt tālāko rīcību 

N. Čiževskis - 

Neredzam pienesumu biedrībai, 
jākoncentrējas uz sadarbību ar 
organizācijām, kuru mērķi ir 
saskanīgāki ar mūsu 

Veikt biedru aptauju par interesējošām 
tēmām un informēt LDDK 

N. Čiževskis - 
Kad LDDK sazinās, aicināt atsūtīt 
informāciju, kuru varam pārsūtīt 
biedriem 

Lemt par biedrības pārstāvi Memoranda 
padomes sēdēs 

valde - 
Pašlaik nav aktuāli, ja Memoranda 
padome aktivizēsies – iesaistīties 

 

Jautājums: 
Citi jautājumi 

Ziņotājs: dažādi 

Diskusija: 
1) P. Pikše informē par Domes saņemto Latvijas Valsts ceļu atbildi par P132 ceļa remontu. 



P. Pikše sagatavos fotoattēlus un tekstu rakstam un/vai vēstulei atbildīgajām ietādēm. 
 
2) V. Kalniņš iesaka izveidot mājaslapā atsevišķu sadaļu, lai veicinātu biedrības dalībnieku iesaisti un savstarpējo 
komunikāciju darba grupu. Sadaļai jābūt bloga tipa, ar komentāriem un pieejamai visiem apmeklētājiem, lai 
veicinu plašāku mājaslapas apmeklētību. 
N. Čiževskis sazināsies ar I. Kraftu, lai precizētu esošās mājaslapas tehniskās iespējas, attiecībā uz komentāru 
sistēmas ieviešanu. 
 
3) K. Beķeris – vajadzētu attīstīt wi-fi Mārupē. Lai noskaidrotu izmaksas, nepieciešams Mārupes novada karte ar 
pārraides punktu vēlamajām vietām. 

Lēmums: (PAR: 5, PRET: 0, ATTURĀS: 0) 
Skat. darbību sarakstu. 

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Sagatavot fotoattēlus un tekstu rakstam un/vai vēstulei atbildīgajām 
iestādēm 

P. Pikše 10.04.2013. 

Sazināsies ar I. Kraftu, lai precizētu esošās mājaslapas tehniskās iespējas N. Čiževskis 10.04.2013. 

Uzsākt darbu pie iespējamo Wi-fi apraides punktu noteikšanas un 
atzīmēšanas novada kartē; nākamais solis – sazināties ar iekārtu 
piegādātājiem un noskaidrot izmaksas 

K. Beķeris, 
P. Pikše 

10.04.2013. 

 

Valdes sēdi beidz plkst. 20:14  

 

Sēdes vadītājs:   Pēteris Pikše 

Protokolētājs:   Normunds Čiževskis 


