
Biedrības „Mārupes uzņēmēji” 

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

valdes sēdes protokols Nr. 2013-9-1 

Mārupē, 2013. gada 9. oktobrī, plkst. 18:00 

Sēdē piedalās: 

Biedrības valdes locekļi: N. Čiževskis, I. Bambīte, P.Pikše, K.Beķeris 
Biedrības biedri: K.Ezeriņa (Meliorators-J), P.Niedre (Metāla studija), K.Bodnieks (Prolux) 
Viesi:  

Sēdi vada: N. Čiževskis 

Sēdi protokolē: N.Čiževskis 

Valdes sēdes dienas kārtība: 

1. Kvoruma noteikšana, sēdes vadītāja un protokolētāja iecelšana 

Valdes sēdē piedalās 4 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: 4, PRET: 0, ATTURĀS: 0) 

2. Izskatāmie jautājumi: 

Jautājums: 
Iepazīšanās ar SIA „Meliorators-J” darbību 

Ziņotājs:  

Diskusija: 
Uzņēmuma pārstāvis … iepazīstina ar uzņēmuma darbību un produkciju. 
Lēmums: (PAR: 4, PRET: 0, ATTURĀS: 0) 
Skat. darbību sarakstu. 

Darbības Atbildīgais Termiņš 
Pieņemt zināšanai.   

 

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. 

Noskaidrot biedru piedāvājumu par 
potenciālajiem pakalpojumiem 

Koordinators  

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

Izveidot darba grupu darbam ar jauniem 
uzņēmējiem MND mentoringa sistēmas 
ietvaros. 

N.Čiževskis  

Mentoringa darba grupa jāveido tad, 
kad ir skaidra nepieciešamība, t.i. ir 
pieredzes pārņēmēji, ar kuriem 
strādāt.  

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. 

Uzturēt kontaktu ar SIA „Brei”, Anitu Kārkliņu I.Bambīte NVS  

Vai ir saņemta maksa par iestāšanos no SIA 
„Daugavas kruīzs” 

N.Čiževskis 14.09. 

09.10. nav saņemta, Daugavas kruīzs 
nav uzņemts par biedru. 11.09. nav 
saņemta. 10.09. nosūtīts 
atgādinājums un saņemts 
apstiprinājums, ka rēķins tiks 
apmaksāts. 

 

Jautājums: 
Tuvāko pasākumu organizēšana 

Ziņotājs: N. Čiževskis 

Diskusija: 
1) 1) 25.10. Uzņēmēju diena 2013. 

N.Čiževskis informē par plānoto darba kārtību.  
 
Lēmums: (PAR: 4, PRET: 0, ATTURĀS: 0) 
 

Darbības Atbildīgais Termiņš 
Saņemt no Lursoft apsveicamo uzņēmumu sarakstu un uzaicināt uz 25/10 N.Čiževskis 11.10 

Izvēlēties ēdienu un dzērienu piegādātājus 
N.Čiževskis 
S.Savickis 
I.Bambīte 

15.10. 

Vienoties ar mūziķiem un vakara vadītāju N.Čiževskis 15.10 

Sagatavot apsveikuma „goda rakstus”, sadarbībā ar Mārupes Domi N.Čiževskis 18.10 

 

Jautājums: 
Biedrības koordinatora atlase 

Ziņotājs: N. Čiževskis 

Diskusija: 
2) N.Čiževskis informē, ka saņemti un izvērtēti 14 pieteikumi. Līdz 09.10. ir noturētas divas intervijas ar 

pretendentiem. 
 
Lēmums: (PAR: 4, PRET: 0, ATTURĀS: 0) 
 

Darbības Atbildīgais Termiņš 
   

 

Jautājums: 
Biedru sastāva izmaiņas 

Ziņotājs: N.Čiževskis 

Diskusija: 
1) N.Čiževskis informē, ka biedru naudas apmaksu kavē Tranzītserviss”. 
Tranzītservisam pēdējais termiņš apmaksai ir 14.09. Ir veikti rakstiski un mutiski atgādinājumi 25/06, 25/07, 13/08 
un 20/08. 
 
2) N.Čiževskis informē, ka biedrības dalībnieka kandidāts SIA „Daugavas kruīzs” joprojām nav apmaksājis iestāšanās 
rēķinu. 
 
Valdes locekļi balso par SIA „Tranzītserviss” izslēgšanu no biedrības. 
Lēmums: (PAR: 4, PRET: 0, ATTURĀS: 0) 
Tranzītserviss tiek izslēgts no biedrības saskaņā ar biedrības statūtu 4.3.2. punktu par biedru naudas ikgadējā 
rēķina apmaksas kavēšanu par vairāk kā 30 dienām. 

Darbības Atbildīgais Termiņš 
Informēt Tranzītserviss par pieņemto lēmumu N.Čiževskis 11.10. 
Atgādināt Daugavas kruīzam par rēķinu N.Čiževskis NVS 

 



Jautājums: 
Citi jautājumi 

Ziņotājs: dažādi 

1) 1) N.Čiževskis informē, ka ir tehniskas problēmas ar mājaslapu (pazudis biedru saraksts). Nepieciešams sazināties 
ar mājaslapas uzturētāju PageZone un vienoties par mājaslapas pārnešanu uz citu hostinga uzņēmumu, kurš ir 
sasniedzams un nodrošina informācijas drošību. 
 
 

Darbības Atbildīgais Termiņš 
Atrast PageZone vadītāju un vienoties par mājaslapas DB nodošanu K.Beķeris NVS 

Sazināties ar potenciālo hostinga uzņēmumu „19 Points” un noskaidrot 
tehniskās prasības mājaslapas pārnešanai 

N.Čiževskis NVS 

   

 

Valdes sēdi beidz plkst. 19:25 

 

Sēdes vadītājs:   Normunds Čiževskis 

Protokolētājs:   Normunds Čiževskis 

 


