
Biedrības „Mārupes uzņēmēji” 

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

valdes sēdes protokols Nr. 2013-8-1 

Mārupē, 2013. gada 14. augustā, plkst. 18:00 

Sēdē piedalās: 

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

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

Viesi: E. Alksne (Rīgas uzņēmēju biedrība) 

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: 
Doka Latvia prezentācija 

Ziņotājs: J.Osītis 

Diskusija: 
Doka Latvia pārstāvis J.Osītis iepazīstina ar uzņēmuma darbību un produkciju. 

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

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Pieņemt zināšanai.   

 

Jautājums: 
Tikšanās ar Rīgas uzņēmēju biedrības prezidenti Edīti Alksni 

Ziņotājs: E.Alksne 

Diskusija: 
1) E.Alksne nodod Uzņēmēju sporta spēlēs iegūto kausu par III vietu un izcīnītos diplomus. Aicina aktīvāk 
piedalīties NVO Memoranda darbā, informē par savu darbību MVU padomē pie Ekonomikas ministrijas. Latvijā tiek 
veidots jauna uzņēmēju intereses pārstāvoša organizācija MVU forums (organizē E.Egle), 16.novembrī plānots 
pasākums “Atbalsti mazo!”. RUB plāno stāties LTRK uz 1. gada atvieglinātajiem noteikumiem. E.Alksne aicina 
attīstīt reģionālo uzņēmēju sadarbība. 

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

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Pieņemt zināšanai.   

 

Jautājums: 
Jaunu biedru uzņemšana 

Ziņotājs: N.Čiževskis 

Diskusija: 
1) N.Čiževskis informē, ka ir saņemts iestāšanās iesniegums no SIA „Daugavas kruīzs”. Iestāšanas un gada maksa 
vēl nav samaksātas. 
2) N.Čiževskis informē, ka SIA „Experience Cafe” ir pārtraukusi darbību; tās vietā biedrībā ir SIA „32.augusts”. 
3) Anita Kārkliņa SIA “Brei”, grib stāties biedrībā un kandidēt uz koordinatora amatu. 

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



Darbības Atbildīgais Termiņš 

Saņemt iestāšanās iesniegumu no „32.augusts” un iekļaut jaunos rekvizītus 
visos biedrības reģistros 

N.Čiževskis NVS 

Uzturēt kontaktu ar SIA „Brei” I.Bambīte  

 

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  

Turpinās darbs pie dizaina un 
korekcijām. 
14.08. Atlikt, līdz tiek atrasts jauns 
koordinators. 

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. 
14.08. Ir problēmas ar nolūkoto 
pašvaldības zemes gabalu 
iznomāšanu, jo tie ir iesaistīti ES 
projektos. Wi-fi raidītāju 
uzstādīšanu varētu uzņemties MND. 

Novada uzņēmēju un biedrības dalībnieku 
aptauja.  

N.Čiževskis NVS 

N.Čiževskis turpina papildināt 
aptauju ar MND aktuāliem 
jautājumiem. Nesen notikusi 
aptauja, kurā piedalījās 58 novada 
uzņēmēji. 
14.08. MND aptauja nav aktuāla, jo 
pēdējo 2,5 gadu laikā ir notikušas 3 
aptaujas ar praktiski identiskie 
secinājumiem. 

Noskaidrot biedru piedāvājumu par 
potenciālajiem pakalpojumiem 

Koordinators NVS 

Mājaslapā tiek gatavota 
pakalpojumu/piedāvājumu sadaļa. 
Iesākumā publicēt S.Savicka 
piedāvājumu. 
14.08. Atlikt, līdz tiek atrasts jauns 
koordinators. 

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

L.Krīgere NVS 

Pašlaik notiek izmaiņas 
normatīvajos aktos, jāsagaida 
galīgās versijas, lai varētu pieņemt 
lēmumu. 
14.08. SLO statuss ir instruments 
nevis pašmērķis. Kamēr nav skaidrs 
pielietojums, neieviešam. 

Pārrunāt ar biedriem un citiem Mārupes 
uzņēmējiem iespēju pieteikties darba grupām 

N.Čiževskis NVS 

Marketinga grupa ir uzsākusi darbu, 
Infrastruktūras darba grupa ir 
piedalījusies Ūdenssaimniecības 
attīstības projekta vadības grupas 
sēdē.  
14.08. Izveidot darba grupu darbam 
ar jauniem uzņēmējiem MND 
mentoringa sistēmas ietvaros. 

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 „32. augusts” N.Čiževskis NVS  

Baltic Expo Centre -  biedram lēmums par 
dalību biedrībā ir jāpieņem 2 mēnešu laikā, t.i. 
līdz 19.augustam. 

N.Čiževskis 19.08. 

14.08. I.Bambīte sazināsies ar 
E.Kelli. Ja līdz 19.08. nav saņemts 
maksājums – pieņemt valdes 
lēmumu par izslēgšanu. 

Tikties ar SIA Rolling vadību, lai pārrunātu 
dalību biedrībā 

K.Bodnieks 
N.Čizevskis 

16.08. Tikšanās ir plānota 20.08. 

Ievietot biedrības sociālās atbildības politiku 
biedrības mājaslapā un izsūtīt visiem biedriem 

N.Čiževskis  IR 

 

Jautājums: 
Biedrības koordinatora atlase 

Ziņotājs: N. Čiževskis 

Diskusija: 
1) N.Čiževskis informē, ka 13.08. darba sludinājumi ir izsūtīti biedriem un ievietoti biedrības mājaslapā un sociālajos 

tīklos. Līdz 14.08. ir saņemti 3 pieteikumi. 

Lēmums: (PAR: 5, PRET: 0, ATTURĀS: 0) 
 

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Apkopot saņemtos pieteikumus un konkursa noslēgumā izsūtīt valdes 
locekļiem un aktīvistiem 

N.Čiževskis 13.09. 

 

Jautājums: 
Plānotā tikšanās ar novada deputātiem 

Ziņotājs: N. Čiževskis 

Diskusija: 
2) N.Čiževskis informē, ka ir panākta vienošanās ar MND priekšsēdētāju M.Bojāru par jaunievēlēto deputātu/Domes 

vadības un novada uzņēmēju tikšanos. Datums: 19.09., plkst. 16:00. Pasākumu ieteicams organizēt neformālā 
gaisotnē. 

Lēmums: (PAR: 5, PRET: 0, ATTURĀS: 0) 
 

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Pārliecināties par Kultūras nama zāles pieejamību P.Pikše 15.09. 

Sagatavot un nosūtīt Domei biedrības oficiālu vēstuli ar uzaicinājumu N.Čiževskis 20.09. 

 

Jautājums: 
Sadarbība starp LTRK un biedrību 

Ziņotājs: N.Čiževskis 

Diskusija: 
1) N.Čiževskis un S.Savickis informē par saņemto uzaicinājumu iestāties LTRK un sadarbības noteikumiem, un 
piedāvā balsot par biedrības iestāšanos LTRK. 
 

Lēmums: (PAR: 5, PRET: 0, ATTURĀS: 0) 
Iestāties LTRK uz 1 gadu par maksu LVL95/gadā 

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Informēt LTRK vadību par pieņemto lēmumu S.Savickis 23.08. 

 

Jautājums: 
Citi jautājumi 

Ziņotājs: dažādi 

1) 1) Atskats uz 26.07. biedrības pasākumu; 
2) 2) Atskats uz LDDK/LTRK sporta spēlēm 10.08.; 
3) 3) Plānotā viesošanās pie Rēzeknes uzņēmēju biedrības 23.08. 
4) 4) Uzņēmēju diena: TOP un balle 
5) N.Čiževskis informē par ideju sarīkot „Novada uzņēmēju Top” jeb novada labāko uzņēmumu apbalvošanu dažādās 

kategorijās (lielākais apgrozījums, lielākais darba devējs, straujāk augošais uzņēmums, utt.). Nepieciešamo 



informāciju bez maksas piedāvā Lursoft. Vakar noslēgumā – uzņēmēju balle. Orientēšanas sacīkstes pa 
uzņēmumiem un izstādi varētu rīkot 2014. gada pavasarī/vasarā Novada dienu ietvaros.  
5) I.Bambīte izsaka priekšlikumu turpmāk fotografēt valdes sēdes dalībniekus un ievietot kopā ar īsu aprakstu 
mājaslapā un sociālajos tīklos. 
6) N.Čiževskis informē, ka SIA „Tranzītserviss” un „Archidose” kavē biedru naudas apmaksu par, attiecīgi, 67 un 35 
dienām. 

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Sazināties ar visiem Rēzeknes pasākuma apmeklētājiem, vienoties par 
transportu, braukšanas laiku un dāvanu. 

Valdes locekļi 20.08. 

Sazināties ar  Lursoft, lai apspriestu turpmākos soļus, lai palaistu novada 
uzņēmēju Top pasākumu. 

N.Čiževskis 23.08. 

Informēt Tranzīterviss un Archidose, ka biedru nauda ir jāapmaksā 
mēneša laikā, t.i. 14. septembrim. 

N.Čiževskis 23.08. 

 

Valdes sēdi beidz plkst. 20:20 

 

Sēdes vadītājs:   Normunds Čiževskis 

Protokolētājs:   Normunds Čiževskis 

 


