
Biedrības „Mārupes uzņēmēji” 

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

valdes sēdes protokols Nr. 2015-11-1 

 

Mārupē, 2015. gada 11. novembrī, plkst: 18:00 

Sēdē piedalās: 

Biedrības valdes locekļi: I. Ignatenko, S. Savickis, N. Čiževskis 

Biedrības biedri: K. Bodnieks, P. Niedre, E. Sondore, A. Rūmītis 

Viesi:  

 

Sēdi vada: N. Čiževskis 
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 N. Čiževskis, bet par sēdes protokolētāju – E. Grāve. 
(PAR 3 PRET: 0, ATTURĀS: 0) 
 
2. Izskatāmie jautājumi: 

 

Jautājums: Iepazīšanās ar jauno biedru  SIA “Hercogs M” Ziņotājs: A. Rūmītis 

Diskusija: A. Rūmītis (restorāna īpašnieks) - demonstrē telpas un stāsta, ka restorāns izveidots 2015. gada 
pavasarī. “Hercogs” ir ģimenes restorāns, tāpēc ir padomāts par aktivitātēm bērniem, arī cenu politika ir 
draudzīga, lai ģimenes varētu atļauties vairākas reizes mēnesī viesoties restorānā. Kā galveno problēmu 
restorāna īpašnieks min darbinieku atrašanas grūtības – grūti atrast gan šefpavāru, gan trauku mazgātāju. 

Lēmums: (PAR: 3, PRET: 0, ATTURĀS:0) 

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Uzņemt biedrībā SIA “Hercogs M”. Valde 11.11.2015. 

 

 

Jautājums: Uzņēmēju Vēstis Ziņotājs: E.Grāve 

Diskusija: Nākamais izdevums iznāks 11. decembrī, janvārī visdrīzāk izdevums neiznāks, jo netiks izdotas 
“Mārupes Vēstis”. Decembra izdevumam jau šobrīd ir rezervēti 7 reklāmas laukumi, 2 biedrības dalībnieki 
apstiprinājuši arī rakstu izveidi – HOP vīni un restorāns “Hercogs”. Tiek piedāvāts izveidot interviju par SIA 
“Excellent partner”, īpašniece Evita Sondore piekrīt. Nepieciešams atrast vēl vienu uzņēmumu, lai 
nokomplektētu iekšlapas. Uz 1. lapas decembrī ir iecerēts izvietot visu biedru sarakstu, informāciju par 
piederības jaunajām uzlīmēm, kas ļaus atpazīt biedrības dalībniekus, kā arī Ziemassvētku apsveikumu. 
Nepieciešams balsot par diviem jautājumiem – korektūras izmaksas un jaunā atlaižu politika. 

Lēmums: (PAR: 3, PRET: 0, ATTURĀS:0) 

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Noteikt jaunu atlaižu piemērošanas sistēmu no 2016.gada 1. janvāra un 
ieviešot 4 sasniedzamos līmeņus, lai saņemtu atlaidi – 1.)350 eiro – 7 %, 
2.)700 eiro - 15%, 3.)1000 eiro – 20%, 4.)1500 eiro – 25%. Atlaides uz 
nākamo gadu tiek pārnestas, saņemot 50% jeb pusi no uzkrātās atlaides 
apjoma iepriekšējā gadā. 

Valde 01.01.2016. 

Nepieciešams atsākt sadarbību ar korektori Ingunu Puķīti, valde nobalso par 
izmaksu apstiprināšanu. 

Valde 01.12.2015. 

Uzsākt decembra izdevuma sagatavošanu. E. Grāve 16.11.2015. 

 



 

Jautājums: Dalība Vislatvijas reģionālo uzņēmēju biedrību 
kongresā Ogrē 

Ziņotājs: N. Čiževskis 

Diskusija: Pasākums notiks 27.11., šogad plānots ar lielāku vērienu, apmeklēs arī Valsts prezidents. Šobrīd 
zināms, ka no biedrības nekādas aktivitātes ne kongresa organizēšanā, ne programmā, netiek sagaidītas. 
N.Čiževskis un S.Savickis plāno apmeklēt. K. Bodnieks pārsūtīs e-pastu no Ogres uzņēmēju biedrības ar 
ielūgumu uz pasākumu. Nav noteikts ierobežojums – visi interesenti var brīvi pieteikties un apmeklēt. 

Lēmums: (PAR: 3, PRET: 0, ATTURĀS:0) 

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Izsūtīt biedriem aicinājumu apmeklēt. E. Grāve 12.11.2015. 

 

 

Jautājums: Pierīgas padome pie LTRK Ziņotājs:  

Diskusija: Notika tikšanās LTRK telpās par Pierīgas padomes dibināšanu. Padomes valdē tika ievēlēti - Miks 
Balodis (Salaspils uzņēmēju biedrība) - priekšsēdētājs, Kārlis Bodnieks (Biedrība Mārupes uzņēmēji) - 
priekšsēdētāja vietnieks, Ervīns Lasmanis (Ķekavas novada uzņēmēju padome), Didzis Mizis (Ogres novada 
uzņēmēju biedrība), Uldis Štēbelis (Biedrība Ādažu uzņēmēji), Māris Mālmeisters (Lielvārdes novada uzņēmēju 
biedrība), Toms Āboltiņš (Ikšķiles novada uzņēmēju biedrība), Rolands Feldmanis (Inčukalna novada uzņēmēju 
biedrība), Nellija Šlēgelmilha (Ropažu novada uzņēmēju biedrība). Šobrīd izveidota struktūra ar divām 
atsevišķām vadībām - Pierīgas reģiona vadība un Rīgas pilsētas vadība. Pierīgas padomes nākamā tikšanās 
ieplānota 24.11. plkst.11.00. Galvenais mērķis definēts kā pašvaldību ieinteresētības veicināšana 
uzņēmējdarbības attīstīšanai. Šobrīd padomes darbības virzieni vēl tiek meklēti. Galvenās prioritātes - noteikt 
tēmas kādas ir aktuālas, izveidot komunikācijas platformu.  

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

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Ielikt mājaslapā preses relīzi, izvietot arī turpmāk. E. Grāve 16.11.2015. 

 

 

Jautājums: Ziemassvētku apsveikumi Ziņotājs:  

Diskusija: Valde vienojās, ka biedrus apsveikt brauks tikai valdes locekļi – dāvinās kartīti, svecīti un biedrības 
atpazīstamības uzlīmi. E. Grāve ziņo, ka SIA “airPrint” ir ar mieru sponsorēt kartīšu druku. Sadarbības partneri, 
citas biedrības un pašvaldības tiks sveiktas ar apsveikuma kartīti, kas nosūtīta pa pastu. Izsūtāmo apsveikumu 
adresātu sarakstu valde izskatīs elektroniski. 

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

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Uzsākt apsveikuma kartītes sagatavošanu. I.Ignatenko 23.11.2015. 

Pasūtīt uzlīmes. E. Grāve 17.11.2015. 

Sagatavot apsveicamo biedru sarakstu, katram valdes loceklim. E. Grāve  01.12.2015. 

Sagatavot elektroniski izsūtāmo adresātu saraktu, nosūtīt valdei. E. Grāve 01.12.2015. 

 

 

Jautājums: Uzņēmēju balle janvārī Ziņotājs: I. Ignatenko 

Diskusija: I. Ignatenko ziņo, ka notikusi tikšanās par balles organizēšanu. Tiek prezentēts priekšlikums ballei 
piešķirt noteiktu tematiku – “Dzīve kā teātris”, pasākumā izmantojot dažādus akcentus, kas saistīti ar teātri un 
kino. Kā vakara vadītāju plānots aicināt kādu improvizācijas teātra dalībnieku, muzikālo noformējumu plānots 
uzticēt grupai “Klaidoņi”, domāts arī par priekšnesumiem. Nozīmīga pasākuma daļa būs uzņēmumu 
apbalvošana. N. Čiževskis norāda, ka noteikti vajadzētu saglabāt sadarbību ar Lursoft. I. Ignatenko apstiprina, ka 
šī sadarbība tiks saglabāta un papildus radusies ideja biedru vidū veikt aptauju, lai noskaidrotu biedru vidū 
populārākos uzņēmumus. Cik zināms arī Mārupes novada Dome plāno apbalvot uzņēmumus. 

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

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Turpināt balles organizēšanu. 
I.Ignatenko 

E. Grāve 
07.12.2015. 



 

Jautājums: Pasākumi novembrī  Ziņotājs:  

Diskusija: Nākamais seminārs “Par 2 h zinošāks” notiks 26. novembrī un tajā uzstāsies biedrības dalībnieki – 
Vēsma Ločemle par grāmatvedības tēmu un Kristaps Beķeris par IT. Neformālās tikšanās jau ieplānotas 2 uz 
priekšu – novembrī vīnu degustācija ar Uģi Pīru no HOP vīniem, bet decembrī tikšanās ar Indru Salceviču par 
stilu modi un etiķeti. S. Savickis ierosina, ka vajadzētu organizēt semināru “Par 2h zinošāks” ar Artūru Medni 
par sociālajiem tīkliem. Tiek nolemts, ka decembrī šādu pasākumu vairs nevar paspēt noorganizēt, jāorganizē 
janvārī 

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

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Organizēt pasākumus un izsludināt pieteikšanos. E. Grāve 12.12.2016. 

 

Jautājums: Tikšanās ar MND  Ziņotājs:  

Diskusija: Mārupes novada dome ierosinājusi, ka tikšanās jāorganizē brīvākā formātā, potenciālie tikšanās 
norises datumi – 30. novembris vai 1. decembris. E. Grāve norāda, ka 1. decembrī ieplānotas Uzņēmēju 
brokastis. Tiek nolemts apvienot šo tikšanos ar Uzņēmēju brokastu apsākumu, jo tas arī nodrošinās 
neformālāku atmosfēru. 

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

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Nodot ziņu MND par tikšanās lieku un vietu, organizēt Uzņēmēju brokastis. E. Grāve 30.11.2015. 

 

Jautājums: Erasmums+ Rumānijā  Ziņotājs: S. Savickis 

Diskusija: Biedrības valdes loceklis S. Savickis bija devies uz Rumāniju, kur notika Erasmus+ programmas 
seminārs:  Strategic Partnership Plus Contact Seminar creating bridges between business and 
education/training/youth sectors. Atbilstoši definētajām interesēm, S. Savickis, pārstāvot biedrību “Mārupes 
uzņēmēji” darbojās vienā grupā ar Itālijas, Nīderlandes un Rumānijas pārstāvjiem, semināra gaitā izstrādājot 
projekta skici ar nosaukumu “Ready4Career”. Darba grupas dalībnieki vienojās par kopīgu projekta 
sagatavošanu un iesniegšanu 2016. gadā, saskaņā ar Erasmus+ programmas noteikumiem un termiņiem.  
Lēmums: (PAR: 3, PRET: 0, ATTURĀS: 0) 

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Turpināt darbu pie projekta izstrādes. S. Savickis 01.02.2016. 

 

 

Jautājums: Mediācija kā biedrības pakalpojums Ziņotājs: N. Čiževskis 

Diskusija: N. Čiževskis ziņo, ka ieguvis mediatora sertifikātu, kas ļauj sniegt mediācijas pakalpojumus, kas ietver 
visu veidu civilstrīdu, ieskaitot komercstrīdu, darba devēja/ņēmēja attiecību noskaidrošanu, utt. risināšanu. N. 
Čiževskis norāda, ka ir gatavs veikt mediācijas procesu kā biedrības pakalpojumu. Nepieciešams izstrādāt 
cenrādi un izveidot atsevišķu sadaļu mājaslapā. 

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

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Sagatavot informāciju par pakalpojumu un cenrādi. N.Čiževskis 23.11.2015. 

 

 

Valdes sēdi beidz plkst.:   20.01 

Sēdi vadīja:   N. Čiževskis 

Sēdi protokolēja:   Elīna Grāve 


