
Biedrības „Mārupes uzņēmēji” 

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

valdes sēdes protokols Nr. 2015-7-1 

 

Mārupē, 2015. gada 22. jūlijā, plkst: 18:00 

Sēdē piedalās: 

Biedrības valdes locekļi: S. Jeromanova-Maura, N. Čiževskis, I. Ignatenko 

Biedrības biedri: K. Bodnieks, E. Sondore, E. Ozoliņa, K. Skribanovskis 

Viesi: Z. Melkina, A. Būmanis 

 

Sēdi vada: S. Jeromanova-Maura 
Sēdi protokolē: Elīna Grāve 
 
Valdes sēdes dienas kārtība: 

1. Kvoruma noteikšana, sēdes vadītāja un protokolētāja iecelšana 

Valdes sēdei ir kvorums, piedalās 3 no pieciem valdes locekļiem. 
Par sēdes vadītāju tiek ievēlēts S. Jeromanova-Maura , bet par sēdes protokolētāju – E. Grāve. 
(PAR 3 PRET: 0, ATTURĀS: 0) 
 
2. Izskatāmie jautājumi: 

Jautājums: Iepazīšanās ar uzņēmumu Rolling Ziņotājs: K. Skribanovskis 

Diskusija: Uzņēmums darbojas Latvijā jau 13. gadu. Pilna servisa uzņēmums, kas veic plaša profila 
biroja tehnikas servisu, biroja tehnikas, izejmateriālu, kancelejas, saimniecības un pārtikas preču 
tirdzniecību un piegādi birojiem. Uzņēmumā strādā ap 100 darbinieku, 2014. gadā uzņēmuma 
apgrozījums pārsniedza 5 miljonu robežu. 
Lēmums: (PAR: 3, PRET: 0, ATTURĀS: ) 

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Uzņemt biedrībā uzņēmumu SIA „Rolling”. 
S. Jeromanova-
Maura 

22.07.2015. 
 

 

Jautājums: Mārupes 90 gadu jubileja. Dāvana novadam Ziņotājs:  

Diskusija: Nolemts, ka biedrība novadam 90 gadu jubilejā dāvinās pulksteni, kuru izgatavo SIA „Metāla studija”. 
Pulksteni plānots novietot Konrādu skvērā pie bērnu laukuma. Pulkstenim būs 3 ciparnīcas, uz ciparnīcas būs 
biedrības logo, apakšā Mārupes novada logo, uz pulksteņa kājas metāla plāksnītes, uz kurām būs iegravēta 
Mārupes novada vēsture pa desmitgadēm. Biedriem izsūtīts aicinājums ziedot naudu pulksteņa izgatavošanai. 
Šobrīd ziedojumi tiek ieskaitīti ļoti pasīvi. P. Niedre sagatavojis skices ar ciparnīcu variantiem, tāpat atklāts 
jautājums ir par pulksteņa korpusa krāsu. Tiek nolemts, ka visi ziedotāji tiks uzskaitīti uz vienas no plāksnītēm. 
Z. Melkina ierosina, ka I. Būmane, kura šobrīd raksta grāmatu par Mārupes vēsturi varētu sagatavot tekstus, 
kurus iegravēt uz plāksnītēm. 

Lēmums: (PAR: 3, PRET: 0, ATTURĀS: ) 

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Izsūtīt biedriem pulksteņa skices komentēšanai, atkārtoti aicināt visus ziedot 
pulksteņa izgatavošanai. 

E. Grāve 
22.07.2015. 
 

Atsūtīt priekšlikumu tekstiem par Mārupes vēsturi. Z. Melkina 24.07.2015. 

 

Jautājums: Atbilde Mārupes Domei ar komentāriem par 
rakšanas darbiem. 

Ziņotājs: S. Jeromanova-Maura 

Diskusija: Mārupes novada Dome aicinājusi biedrību iesniegt komentārus jauniem saistošajiem noteikumiem 
par rakšanas darbiem novada teritorijā. E. Grāve ziņo, ka saņemti 4 viedokļi un papildinājumi. 

Lēmums: (PAR: 3, PRET: 0, ATTURĀS: 0) 



Darbības Atbildīgais Termiņš 

Nosūtīt komentārus J. Rušeniekam. 
S. Jeromanova-
Maura 

27.07.2015. 

 

Jautājums: Ierosinājumi NĪN jautājumā no biedrības. Ziņotājs: S. Jeromanova- Maura 

Diskusija: S. Jeromanova-Maura ziņo, ka biedrība plāno iesniegt Mārupes novada Domē priekšlikumus 
Nekustāmā īpašuma nodokļa atlaides piešķiršanai par investīcijām nekustāmā īpašuma sakārtošanā un 
uzlabošanā, kā arī infrastruktūras sakārtošanā. Biedrības valdes loceklis Jurijs Baibakovs sagatavojis vēstuli, kur 
formulēti atlaides piešķiršanas kritēriji un kārtība. 

Lēmums: (PAR: 3, PRET: 0, ATTURĀS: 0) 

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Izsūtīt biedriem vēstuli komentēšanai, aicināt uz diskusiju nākamajā valdes 
sēdē. 

E. Grāve 24.07.2015. 

 

 

Jautājums: Biedri, kam apturēts statuss uz gadu – ko darām 
tālāk. 

Ziņotājs: S. Jeromanova- Maura 

Diskusija: Uzņēmumiem SIA „Baltic Expo Centre” un SIA „Maxton’s” uz gadu tika apturēts biedra 
statuss. Ņemot vērā, ka nav tikusi izrādīta interese par darbības atsākšanu biedrībā, notiek valdes 
balsojums par abu uzņēmumu izslēgšanu no biedrības. 
Lēmums: (PAR: 3, PRET: 0, ATTURĀS: 0) 

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Izslēgt no biedrības SIA „Baltic Expo Centre” un SIA „Maxton’s”. 
S. Jeromanova-
Maura 

22.07.2015. 
 

 

Jautājums: „Uzņēmēju Vēstis”, jaunais moduļu plāns, cenas. Ziņotājs: I. Ignatenko 

Diskusija: I. Ignatenko sagatavojusi priekšlikumu cenu lapas pārveidošanai sakarā ar jaunu reklāmas maketu 
moduļu plānu, kuru izstrādājusi jaunā „Uzņēmēju Vēstis” maketētāja K. Kundziņa. Tehnisku problēmu dēļ nebija 
iespējams šo priekšlikumu demonstrēt valdes sēdē. 

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Izsūtīt valdei elektroniskai diskutēšanai jauno cenu lapu. I . Ignatenko 31.07.2015. 

Konsultēties par cenu lapu un sadarbību ar aģentūrām ar J. Goveiko un S. 
Savicki. 

I . Ignatenko 03.08.2015. 

Lūgt K. Kundziņu sagatavot jaunas moduļu paraugu lapas reklāmdevējiem. E. Grāve 03.08.2015. 

 

Jautājums: Pasākumi augustā – “Par 2h zinošāks” un neformālā 
tikšanās. 

Ziņotājs: S. Jeromanova- Maura 

Diskusija: Ņemot vērā biedru aizņemtību arī augustā nav plānota ļoti aktīva darbība biedrības organizēto 
pasākumu jomā. 4. augustā, restorānā „32.augusts” notiks ikmēneša „Uzņēmēju brokastis”, 8. augustā 
biedrības dāvinātā pulksteņa atklāšana Mārupes novada svētku ietvaros, 8. augustā arī autoorientēšanās 
sacensības, kur piedalīsies daudzi biedrības uzņēmumi. Semināru cikla „Par 2h zinošāks” organizators S. Savickis 
neklātienē ierosinājis augustā neorganizēt semināru, bet izvērtēt biedru vēlmes un mainīt semināra saturu 
atbilstoši mērķauditorijas interesēm. Plānots 26. augustā organizēt neformālo tikšanos, šoreiz Dailes teātrī, kur 
E. Grāve varētu novadīt ekskursiju pa teātri un pēc tās tikšanās ar kādu aktieri. 

Lēmums: (PAR: 3, PRET: 0, ATTURĀS: 0) 

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Organizēt augustā ieplānotos pasākumus un informēt biedrus. E. Grāve 31.08.2015. 

 

 

 

 

 



 

 

Jautājums: Autoorientēšanās sacensības Ziņotājs: S. Jeromanova- Maura 

Diskusija: Jau trešo reizi sadarbībā ar biedrību „Mārupes uzņēmēji” tiek rīkotas autoorientēšanās sacensības 
„Iepazīsti Mārupes novadu”. No biedrības nepieciešami 10 kontrolpunkti, kur dalībnieki varēs piedalīties 
aktivitātēs, papildus nepieciešami 5 uzņēmumi, kuri piedalīsies fotouzdevumā. Tāpat nepieciešamas balvas 
autoorientēšanās sacensību dalībnieku apbalvošanai – pirmajām 3 vietām un 4.,5.,6. vietām, kā arī simpātiju un 
veicināšanas balvas. Lūgums no organizatoriem Z. Melkinas un A. Būmaņa izdomāt un nodrošināt kādas 
aktivitātes bērniem reģistrācijas laikā. Reģistrācijas sākums plkst. 8.00, starts plkst. 11.00. Organizatori aicina 
biedrību nodrošināt telti finiša norises vietai, kā arī finiša vietā iespējams izvietot rallija dalībnieku logo. 

Lēmums: (PAR: 3, PRET: 0, ATTURĀS: 0) 

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Sazināties ar sacensību organizatoriem un nodot informāciju par 
uzņēmumiem, kuri gatavi nodrošināt kontrolpunktus. 

E. Grāve 
24.07.2015. 
 

Sagatavot aktivitātes bērniem reģistrācijas norises vietā. E. Grāve 08.08.2015. 

Nodrošināt telti finiša norises vietā. 
S. Jeromanova- 
Maura 

08.08.2015. 

 

 

 

Valdes sēdi beidz plkst: 19. 25 

Sēdi vadīja:   S. Jeromanova- Maura 

Sēdi protokolēja:   Elīna Grāve 


