
Biedrības „Mārupes uzņēmēji” 

Valdes sēde 

2012.gada 22.februāris pl.18:00 

protokols  

SIA "CREATIVE MEDIA SERVICES" Rīga, Zaļā iela 1, LV-1010 

 
Sēdē piedalās Biedrības „Mārupes uzņēmēji” valdes locekļi un biedrs: 

1. Pauls Niedre, valdes priekšsēdētājs;        

 2. Ance Adiene, Valdes loc.;         

 3. Uģis Bērziņš, Valdes loc.;         

 4.Kārlis Bodnieks, Valdes loc.;         

 5.Pēteris Pikše, Valdes loc.;         

 6. Juris Goveiko,  „Medialeadgroup” 

Sēdi vada: 

Sēdi protokolē:             

Valdes sēdes dienas kārtība: 

18:00-19:00 Jaunā biedra Jura Goveiko prezentācija par uzņēmumu  
SIA „ CREATIVE MEDIA SERVICES” 

Juris Goveiko 

19:00-19:40 Aptaujas anketa un iekļaujamie jautājumi biedrības biedriem; Kārlis Bodnieks 

19:40-20:00 28.marta kopsapulces darba kārtība; Kārlis Bodnieks 

20:00-20:10 Sadarbība ar JUB – progress / atsaucība / kurš koordinē, JUB 
semināru izvietošana web lapā; 

Kārlis Bodnieks 

20:10-20:20 Par EU un LIAA piedāvāto semināru informāciju. Sakārtot šo 
jautājumu un tikt skaidrībā kādu informāciju un kāda apjoma 
izvietojam biedrības web lapa 

Kārlis Bodnieks 

20:20-20:30 Par laikrakstu „Mārupes vēstis” izplatīšanas problēmu Mārupes 
novadā 20.02.12. tikšanās ar Latvijas pasta pārstāvi Kristapu 
Krūmiņu 

Pēteris Pikše 

20:30-20:40 Par elektrības problēmām Mārupes novadā  Pēteris Pikše 

20:40-20:45 Koordinatores komentāri par periodu un lietu pārņemšanu Marika Kaisala 

20:45-21:00 Dažādi aktuālie jautājumi.  

 

Nr. Diskusija, lēmums 
 Tiek piedāvāts apstiprināt dienas darba kārtību. 

Valdes locekļi un biedrs apstiprina dienas kārību. 

1. Jaunā biedra Jura Goveiko prezentācija par uzņēmumu SIA „CREATIVE MEDIA SERVICES” 
 K.Bodnieks uzrunā MUB, iepazīstina ar jauno biedru J.Goveiko. Jaunais biedrs stādās priekšā un 

prezentē par savu uzņēmumu SIA „CREATIVE MEDIA SERVICES” mediju vairumu iepircēji. 
Kompānija iepērk mēdijus, strādā Baltijā. Dibināšanas gads 1997.g. darbinieku skaits 67. 
Otra kompānija SIA „Alpha Baltic Sport” sporta un starptautisko pasākumu organizēšana.  

2. Aptaujas anketa un iekļaujamie jautājumi biedrības biedriem, 
 K.Bodnieks informē biedrus par aptaujas anketu. Jautājumus nosūtīt respondentiem 

28.02.2012. 



Anketā norādīt: 
1. Kā vērtējat biedrības “Mārupes uzņēmēji” darbību 2011. gadā?; 
2. Kādas Biedrības aktivitātes Jums pietrūka 2011. gadā?; 
3. Kurus Jūs uzskatāt par biedrības “Mārupes uzņēmēji” 2012. gada prioritārajiem 

mērķiem?; 
4. Vai redzat sevi biedrības valdes sastāvā 2012. gadā?; 
5. Jūsu ieteikums, kas būtu jādara biedrībai, lai piesaistītu vairāk biedrus?; 
6. Kādus papildus pasākumus biedrība var veikt, lai palielinātu Jūsu apmierinātību būt 

biedram?; 
7. Vai Jūs varat uzņemt pie sevis uzņēmumā biedrības valdes sēdi (jebkuras nedēļas 

trešdiena no pl.18:00 – 21:00?; 
8. Vai esat ar mieru rīkot savā uzņēmumā visu biedrības biedru kopēju pasākumu?; 
9. Vai esat ieinteresēts apmeklēt apmācību seminārus, ko biedrība varētu rīkot saviem 

biedriem?; 
10. Vai Jūsu pārstāvētais uzņēmums ir ieinteresēts reklāmas izplatīšanā Mārupes novada 

iedzīvotājiem?; 
11. Vai Jūsu pārstāvētais uzņēmums ir ieinteresēts uzrakstīt uzņēmuma veiksmes stāstu, 

kurš tiktu ievietots laikrakstā “Mārupes vēstis”; 
12. Biedrība ir aktualizējusi elektroenerģijas jautājumu Mārupes novadā (strāvas sprieguma 

svārstības un jaunu elektrības jaudu jautājums) un ir norunāta tikšanās Mārupes novada 
Domē ar uzņēmuma Sadales tīkli atbildīgo pārstāvi. Šajā sakarā lūgums norādīt, vai Jūsu 
uzņēmumam ir aktuāli norādītie elektroapgādes jautājumi un kas tieši jūs neapmierina?; 

13. Par kādu aktualitāti vai tēmu, Jūs gribētu, lai biedrība rīko tikšanos uzaicinot uz diskusiju 
atbildīgos pārstāvjus?; 

14. Ja vēlaties, lai mēs sazināmies ar Jums, ierakstiet savu uzņēmumu, e-pasta adresi vai 
telefona numuru. 

3. 28.marta kopsapulces darba kārtība; 
  K.Bodnieks informē biedrus. 28.02.12. pl.17:30 notiks Mārupes Kultūras namā kopsapulce. 

Jāsagatavo prezentācija. 

4. Sadarbība ar JUB – progress / atsaucība / kurš koordinē, JUB semināru izvietošana web lapā 

 Koordinators JUB seminārus izvieto MUB web lapā. 

5. Par EU un LIAA piedāvāto semināru informāciju. Sakārtot šo jautājumu un tikt skaidrībā kādu 
informāciju un kāda apjoma izvietojam biedrības web lapa 

 K.Bodnieks informē par EU un LIAA piedāvāto semināru informāciju. Sakārtot šo jautājumu un 
tikt skaidrībā kādu informāciju un kāda apjoma izvietojam biedrības mājas lapā (uzskatu, ka 
informācijai par publiski pieejamiem semināriem un uzņēmēju atbalsta iespējām ir jābūt 
pieejamai biedrībās mājas lapā); 

6. Par laikrakstu „Mārupes vēsti” izplatīšanas problēmu Mārupes novadā 20.02.12. tikšanās ar 
Latvijas pasta pārstāvi Kristapu Krūmiņu 

 Šis jautājums ir iekļauts aptaujas anketā un pie tā tiek strādāts. 

7. Par elektrības problēmām Mārupes novadā.  

 Šis jautājums ir iekļauts aptaujas anketā un pie tā tiek strādāts. 
 

8. Koordinatores komentāri par periodu un lietu pārņemšanu 

 Koordinators izklāsta savu skatījumu, kas būtu jāmaina un jāsakārto MUB. Zaļajās lapās 
jāpiereģistrē MUB. Web lapas uzlabošana, jauna telefona iegāde ar mob. numurs 22516333.  

9. Dažādi aktuālie jautājumi 

 Nākamā valdes sēde notiks (trešdien) 07.03.2012. 

 
Sapulci vadīja:  ______________________ vārds, uzvārds 
 
Protokolists:  ______________________vārds, uzvārds 


