
Biedrības „Mārupes uzņēmēji” 

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

valdes sēdes protokols Nr. 2013-6-1 

Mārupē, 2013. gada 19. jūnijā, plkst. 16:30 

Sēdē piedalās: 

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

Biedrības biedri: 
I.Grebska-Lonnberga (Beweship Latvia), P. Niedre (Metāla studija), S.Savickis (Versus 
Grey), U.Bērziņš (Zaļās vides serviss), I.Minajeva (Juridica), K.Bodnieks (Prolux) 

Viesi: J.Endziņš (LTRK) 
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: 
SIA „Beweship Latvia” „BEWE RIX” prezentācija 

Ziņotājs: I.Grebska-
Lonnberga 

Diskusija: 
1) I.Grebska-Lonnberga iepazīstina ar uzņēmuma vēsturi un darbību. Notiek diskusija par uzņēmuma darbību 
traucējošiem un veicinošiem faktoriem. 
 
Lēmums: (PAR: 5, PRET: 0, ATTURĀS: 0) 
Skat. darbību sarakstu. 

Darbības Atbildīgais Termiņš 
   

 

Jautājums: 
Atskaite par iesākto uzdevumu izpildi 

Ziņotājs: Atbildīgie par uzdevumu izpildi 

Uzdevums Atbildīgais Termiņš Piezīmes par izpildi 

Jaunumu vēstules sagatavošana biedrības 
biedriem - izsūtīt biedriem vēstules 1. versiju 

K. Beķeris 
I.Šeršņova 

01.07.2013. 

I.Šeršņova ir sagatavojusi 
nepieciešamo informāciju 
pilotvēstulei, turpina darbu pie 
dizaina un korekcijām.  

Sazināties ar wi-fi iekārtu piegādātājiem un 
noskaidrot izmaksas 

K. Beķeris, 
P. Pikše 

NVS 

Ir izveidota karte ar iespējamiem 
raidītāju atrašanās punktiem. 
P.Pikše izsūtīs karti, K.Beķeris 
noskaidros izmaksas. Jānoskaidro, 
vai darbojas Lattelecom wi-fi 
raidītājs skvērā pie Domes. 

Novada uzņēmēju un biedrības dalībnieku 
aptauja.  I.Šeršņova ir saņēmusi iepriekš 
sagatavotos jautājumus, sagatavos pirmo 
aptaujas versiju un iesūtīs N.Čiževskim. Izsūtīt 
Domes praktikantes prakses darbu pdf 
formātā biedriem. 

I. Šeršņova 
N.Čiževskis 

NVS 

N.Čiževskis turpina papildināt 
aptauju ar MND aktuāliem 
jautājumiem. Nesen notikusi 
aptauja, kurā piedalījās 58 novada 
uzņēmēji.  
 

Noskaidrot biedru piedāvājumu par 
potenciālajiem pakalpojumiem 

I. Šeršņova NVS 
I.Šeršņova gatavo mājaslapā 
pakalpojumu/piedāvājumu sadaļu. 
Mēģinās dabūt 2 piedāvājumus, lai 



var publicēt S.Savicka piedāvājumu 
+  vēl vienu piedāvājumu. Ja 
neizdodas – publicēt S.Savicka 
piedāvājumu 

Noskaidrot, kādas sekas būs biedrībai no 
statusa iegūšanas (grāmatvedības uzskaite, 
atskaites VID, utt.) 

I. Šeršņova NVS 

Pašlaik notiek izmaiņas 
normatīvajos aktos, jāsagaida 
galīgās versijas, lai varētu pieņemt 
lēmumu. 

Sazināties ar L.Rupeiku no Experience Cafe un 
informēt par pieņemto lēmumu. Informēt 
visus biedrus ar uzaicinājuma vēstuli. 

I.Šeršņova 
N.Čiževskis 

NVS 

Pieņemts valdes lēmums noturēt 
biedrības brokastis katra mēneša 1. 
trešdienā, plkst. 9:30. 1. pasākums 
3.jūlijā, plkst. 9:00, jo 10:00 sākas 
seminārs par eiro ieviešanu. 

Izsūtīt biedriem uzaicinājumu uzņemt pie 
sevis paplašinātās valdes sēdes. 

I. Šeršņova NVS 
Uzaicinājumi tiek pievienoti katrai 
biedriem nosūtītajai vēstulei par 
valdes darbu. 

Saņemt no S.Slišānes informāciju par 
iespējamajiem nominētajiem biedriem no 
Mārupes, izveidot nominantu sarakstu no 
biedrības puses 

I.Šeršņova 27.05.2013 IR 

Sagatavot biedriem vēstuli par to, kurš no 
biedriem varētu uzņemt LDDK uz vizīti 

I.Šeršņova 27.05.2013 IR 

Pārrunāt ar biedriem un citiem Mārupes 
uzņēmējiem iespēju pieteikties darba grupām 

I.Šeršņova NVS 

Marketinga grupa ir uzsākusi darbu, 
Infrastruktūras darba grupa ir 
piedalījusies Ūdenssaimniecības 
attīstības projekta vadības grupas 
sēdē. V.Kalniņš iesaka izveidot vēl 
vienu darba grupu darbam ar 
jauniem uzņēmējiem. 

Organizēt galda spēli nākamā 2h semināra 
ietvaros; sazināties ar A.Bondaru par spēles 
aprakstu, noteikt datumu un informēt biedrus 

N.Čiževskis 
I. Šeršņova 

30.05.2013. 

Seminārs – spēle notiks 27. jūnijā 
Hotel Māra telpās. Pašlaik 
pieteikušies 3 dalībnieki; N.Čiževskis 
aicina visus valdes locekļus un 
aktīvistus piedalīties. 

Viedokļa sagatavošana par sabiedrisko 
organizāciju atbrīvošanu no biedru naudas 

N.Čiževskis NVS 

N.Čiževskis piedāvā nākamajā 
kopsapulcē noteikt dalības maksu 
sabiedriskajām organizācijām LVL10 
gadā, un piešķirt tiesības valdei 
atbrīvot pilnībā vai daļēji biedru no 
gada maksas par materiālu 
ieguldījumu biedrības darbā. 
Dalībniekiem nav vienota viedokļa, 
jāturpina diskusija. 

Sertifikātu sagatavošana „Expierence Cafe” I.Šeršņova NVS IR 
Kopīga pasākuma vietas meklēšana, vietas pie 
zirgu staļļa apmeklēšana 

I.Bambīte NVS IR, pasākums tiek plānots 26. jūlijā. 

 

Jautājums: 
Valdes lēmumi par biedru sastāva izmaiņām 

Ziņotājs: N.Čiževskis 

Diskusija: 
1) P.Niedre ir sazinājies ar E.Kelli no Baltic Expo Centre; viņam nav pārliecības vai uzņēmums turpinās darbību 
Mārupes novadā un lūdz atlikt jautājumu uz diviem mēnešiem, lai varētu pieņemt lēmumu. 
2) Mārupes BMX klubs nav nomaksājis biedru naudu statūtos noteiktajā termiņā un ir rakstiski informējis, ka 
nevēlas to darīt; 
3) Saņemts iesniegums no SIA Ilgvarson par izstāšanos no biedrības sakarā ar uzņēmuma likvidāciju; 
4) Joprojām nav saņemts iesniegums par iestāšanos no „Tavs koka nams” par spīti I.Šeršņovas atgādinājumiem; 
5) SIA „Rolling” ir uzaicināta iestāties biedrībā; pašlaik tiek saskaņota N.Čiževska un vizīte uzņēmumā, lai 
iepazīstinātu ar biedrības darbu. 



 
Balsošanā piedalās 3 no 5 valdes locekļiem. Ir kvorums. 
Pieņemti šādi lēmumi (PAR: 3, PRET: 0, ATTURĀS: 0) 
1) Baltic Expo Centre -  biedram lēmums par dalību biedrībā ir jāpieņem 2 mēnešu laikā, t.i. līdz 19.augustam. 
2) Mārupes BMX klubs – izslēgt no biedrības saskaņā ar statūtu 4.3.2. punktu par biedru naudas ikgadējā rēķina 
apmaksas kavēšanu par vairāk kā 30 dienām. 
3) Ilgvarson – pieņemt biedra iesniegumu par izstāšanos no biedrības saskaņā ar statūtu 4.3.1. punktu. 
4) Uzdot valdes priekšsēdētājam un koordinatorei informēt biedrus par valdes lēmumu. 

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Informēt minētos biedrus par valdes lēmumiem 
N.Čiževskis 
I.Šeršņova 

25.06.2013. 

Tikties ar SIA Rolling vadību, lai pārrunātu dalību biedrībā 
K.Bodnieks 
N.Čizevskis 
I.Šeršņova 

NVS 

 

Jautājums: 
Biedrības sociālās atbildības politika 

Ziņotājs: N. Čiževskis 

Diskusija: 
1) N.Čiževskis informē par izstrādāto biedrības sociālās atbildības politiku un aicina valdi to apstiprināt. 
2)  

Lēmums: (PAR: 3, PRET: 0, ATTURĀS: 0) 
Apstiprināt biedrības sociālās atbildības politiku. 

Darbības Atbildīgais Termiņš 
Ievietot biedrības sociālās atbildības politiku biedrības mājaslapā un izsūtīt 

visiem biedriem. 
I.Šeršņova 26.06.2013. 

   

 

Jautājums: 
LTRK valdes priekšsēdētāja J.Endziņa uzruna un diskusija par sadarbību starp LTRK un 
biedrību 

Ziņotājs: J.Endziņš 

Diskusija: 
1) J.Endziņš informē par LTRK darbību un uzaicina biedrību iestāties LTRK uz savstarpēji pieņemamiem 
noteikumiem. 
Lēmums: (PAR: 3, PRET: 0, ATTURĀS: 0) 
Skat. darbību sarakstu. 

Darbības Atbildīgais Termiņš 
Precizēt sadarbības noteikumus un sagatavot viedokli valdes lēmuma 
pieņemšanai nākamajā valdes sēdē 

N.Čiževskis 
S.Savickis 

NVS 

 

Jautājums: 
Citi jautājumi 

Ziņotājs: dažādi 

1)  1) Atskats uz LDDK vizīti Mārupē 
2) N.Čiževskis informē par LDDK vizītes gaitu un izsaka pateicību P.Pikšem, I.Šeršņovai, I.Grebskai-Lonnbergai un 

V.Kalniņam par aktīvo dalību vizītē un tās organizēšanā. 
Darbības Atbildīgais Termiņš 

   
 

Valdes sēdi beidz plkst. 20:24 

 

Sēdes vadītājs:   Normunds Čiževskis 

Protokolētājs:   Normunds Čiževskis 

 


