
Biedrības „Mārupes uzņēmēji” 

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

valdes sēdes protokols Nr. 2013-4-1 

Mārupē, 2013. gada 10. aprīlī, plkst: 17:00 

Sēdē piedalās: 

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

Biedrības biedri: P. Niedre (Metāla studija), S. Savickis (Versus Grey), K. Bodnieks (Prolux) 

Viesi: 
N. Kalniņš (Blue Shock Bike), S. Slišāne (LDDK), J. Vjaksa, Reģionālais un 
nodarbinātības koordinators (LDDK), I. Šeršņova (koordinatores kandidāte) 

Sēdi vada: N. Čiževskis 

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 N. Čiževskis, bet par sēdes protokolētāju – N. Čiževskis. 

(PAR: 5, PRET: 0, ATTURĀS: 0) 

2. Izskatāmie jautājumi: 

Jautājums: 
Pārrunas ar LDDK pārstāvjiem par turpmāko sadarbību 

Ziņotājs: dažādi 

Diskusija: 
1) J. Vjaksa informē par LDDK tālākās attīstības plāniem, nākamā plānošanas perioda ES finansējumu, kura 
plānošanā jāiesaistās uzņēmēju biedrībām. 
Pieejamas bezmaksas apmācības uzņēmējiem un ekspertu konsultācijas par darba drošību un aizsardzību. 
LDDK sniedz atbalstu starptautiskās sadarbības attīstībai, t.sk. “ārpus-aploksnes” finansētajiem projektiem. Atsūtīs 
šonedēļ informāciju par pieteikšanās procedūru un piemēriem. 
Aicina sadarboties uzņēmējiem ar pašvaldību attīstības plānu un projektu plānošanai un sniegt priekšlikumus par 
likumdošanas problēmām. 

 

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Jautāt biedriem viedokli par ES atbalsta prioritātēm; LDDK vajag līdz maija 
beigām 

I. Šeršņova 17.04.2013. 

   

 

Jautājums: 
Pārrunas ar Blue Shock Bike pārstāvi par sadarbību e-mobilitātes veicināšanā Mārupes 
novadā 

Ziņotājs: N. Kalniņš 

Diskusija: 
1) N. Kalniņš informē par Blue Shock Bike un e-mobilitātes attīstības tendencēm Latvijā. Blue Shock veido 3 daļas: 
elektro automašīnas, uzlādes stacijas un elektro velosipēdi, kurus ražo Liepājā. Plānots veidot nomas punktus visā 
Baltijā. Informē par elektrovelosipēdu priekšrocībām. Cena 750 – 1000 Ls. Enerģija Ls 0.06/km. Elektrovelosipēdus 
dod uzņēmumiem testēšanai. 
K. Bodnieks – nepieciešama attīstīta veloceliņu infrastruktūra. P. Pikše – būs problēma, jo SM neļauj veidot 
veloceliņus pie valsts autoceļiem. N. Kalniņš – veloceliņam jābūt daļai no autoceļa nevis kopīgam ar gājēju celiņu. 
N. Kalniņš piedāvā elektor velosipēdu testēšanai Domē. 

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

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Noskaidrot iespēju izvietot e-velosipēdu Domes vestibilā P. Pikše, N.Čiževskis 
nākamā valdes 
sēde (turpmāk - 
NVS) 



N. Kalniņš atsūtīs informāciju biedriem par velo un auto testēšanas iespējām N. Čiževskis NVS 

 

Jautājums: 
Pretendentu atlase uz koordinatora amatu 

Ziņotājs: N. Čiževskis 

Diskusija: 
1) N. Čiževskis informē, ka K. Bodnieks, P. Niedre un N. Čiževskis ir noturējuši darba interviju ar kandidāti Ilonu 
Šeršņovu un piedāvā slēgt viņai darba līgumu.  
Valdes locekļi atbalsta darba līguma slēgšanu ar Ilonu Šeršņovu. N. Čiževskis un I. Šeršņova paraksta darba līgumu. 

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

Darbības Atbildīgais Termiņš 

   

 

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, PageZone nav 
sakontaktējams, ja līdz NVS nesanāk, 
lemt par domēna pārcelšanu uz citu 
hostinga kompāniju 

Turpināt sadarbību ar Blue Shock Bike, 
aktivizējot to pēc kopsapulces, uzaicināt N. 
Kalniņu uz nākamo valdes sēdi 

N. Čiževskis  - IR 

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

I. Šeršņova NVS  

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

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

Sagatavot Excel failu rēķinu izrakstīšanas 
termiņu uzskaitei 

K. Beķeris NVS  

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 

Iesniegt UR dokumentus par jauno valdi un 
statūtu grozījumiem 

N. Čiževskis 04.04.2013. IR, UR lēmums būs 12.04. 

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

N. Čiževskis 02.04.2013. IR, darba intervija noturēta 08.04. 

Sagatavot fotoattēlus un tekstu rakstam 
un/vai vēstulei atbildīgajām iestādēm 

P. Pikše 10.04.2013. 
P. Pikše turpinās darbu pie materiālu 
gatavošanas 

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

N. Čiževskis 10.04.2013. IR, komentāri strādā 

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. Atlikt uz NVS 

Organizēt biedru aptauju, sagatavot K. Bodnieks, I. NVS  



jautājumus balstoties uz iepriekšējā gada 
aptauju + domāt jaunus 

Šeršņova 

 

Jautājums: 
Biedrības pakalpojumu attīstīšana 

Ziņotājs: S. Savickis 

Diskusija: 
1) S. Savickis – biedrībai nepieciešams izveidot pakalpojumu klāstu, pārdošanai biedriem un citiem. 
 

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

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Noskaidrot biedru piedāvājumu par potenciālajiem pakalpojumiem I. Šeršņova NVS 

 

Jautājums: 
Citi jautājumi 

Ziņotājs: dažādi 

Diskusija: 
1) biedrības dalība Lielajā talkā 
P.Pikše informē, ka pašvaldības objekti ir “izķerti”. Jāmeklē biedrībai, jautājot biedriem, savs objekts. P. Pikše 
piedāvā veikt apzaļumošanu Vecozolos. 
 
2) biedrības reprezentācijas līdzekļi (vizītkartes, pildspalvas, piezīmju bloknoti) 
 
3) K. Bodnieks informē par iespējamu biedrības dalībnieku datu bāzes nesankcionēta izmantošanu. N. Čiževskis 
izsaka viedokli, ka biedru e-pasta adreses visdrīzāk ir paņemtas no biedrības mājaslapas. 
 
4) N. Čiževskis informē, ka nākamais raksts Mārupes vēstīm jāiesniedz līdz 15. aprīlim. 
 
5) Lisabonas pašvaldības pārstāvju vizīte 16. maijā. Īsi jāprezentē uzņēmējdarbības vide novadā un jānodibina 
kontakti. Būs vizīte lidostā, Sabiedrībā Mārupe. 
 
6) P. Pikše informē par grozījumiem Valsts kadastra likumā. Sūtīt uz biedrības e-pastu. 
 
7) N. Čiževskis informē, ka ir saņemts MND iepirkumu plāns, kurš jāizsūta biedriem, un jāpanāk, lai turpmāk 
informācija par MND plānotajiem iepirkumiem tiktu saņemta regulāri. 
 
8) P. Pikše un N. Čiževskis informē, ka 11.04. MND tiks izveidots uzņēmējdarbības speciālista štata vieta, kuru 
aizņems biedrības valdes izvirzītais pretendents N. Čiževskis. 
 
9) P132 ceļa stāvoklis – P. Pikše turpinās saraksti SM un LVC, uzsverot novada ieguldījumu valsts budžetā. 
 

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

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Aptaujāt biedrus par iespējamo talkas vietu I. Šeršņova 17.04.2013. 

Gatavot valdei vizītkartes I. Šeršņova NVS 

Noskaidrot, cik liels raksts nepieciešams Mārupes vēstīm, gatavos I. 
Šeršņova 

N. Čiževskis, I. 
Šeršņova 

15.04.2013. 

Nosūtīt grozījumus Valsts kadastra likumā uz biedrības e-pastu P. Pikše  

Izsūtīt biedriem MND iepirkumu plānu N. Čiževskis 11.04.2013. 

 

Valdes sēdi beidz plkst. 20.11  

 

Sēdes vadītājs:   Normunds Čiževskis 

Protokolētājs:   Normunds Čiževskis 


