
Biedrības „Mārupes uzņēmēji” 

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

valdes sēdes protokols Nr. 2017-4-1 

 

Mārupē, 2017. gada 28. aprīlī, plkst: 17:00 

Sēdē piedalās: 

Biedrības valdes locekļi: Evita Sondore, Liene Brice, Uģis Viļums, Roberts Muhametšins, Jurijs Baibakovs 

Biedrības biedri: Silvestrs Savickis, Kristaps Beķeris, Pēteris Pikše, Laura Karnīte 

Viesi: Nauris Metnieks 

 

Sēdi vada: Evita Sondore 

Sēdi protokolē: Ilze Bembere 

Valdes sēdes dienas kārtība: 

1. Kvoruma noteikšana, sēdes vadītāja un protokolētāja iecelšana 

Valdes sēdei ir kvorums, piedalās 5 no pieciem valdes locekļiem. 

Par sēdes vadītāju tiek ievēlēta Evita Sondore, bet par sēdes protokolētāju – Ilze Bembere 

(PAR 5 PRET: 0, ATTURĀS: 0) 

2. Izskatāmie jautājumi: 

Jautājums: Iepazīšanās ar BK Mārupe sadarbības piedāvājumu Ziņotājs: Nauris Metnieks 

Diskusija: BK Mārupe mērķis nākotnē ir izveidot kluba struktūru no 70 spēlētājiem, piesaistot bērnus un 
jauniešus. Nepieciešams finansiāls atbalsts kluba attīstībai. Ieteikums – kontaktēties ar Mārupes novada domi 
un iesniegt savu priekšlikumu sadarbībai. Pie biedrības vērsties, ja nepieciešams atbalstīt atsevišķu pasākumu 
ietvaros, piemēram, ar veicināšanas balvām. 
Lēmums: (PAR: 5, PRET: 0), ATTURĀS: 0) 

Darbības Atbildīgais Termiņš 

BK Mārupe vēršas pie biedrības, ja nepieciešams atbalsts pasākumiem. Ilze Bembere 
Pēc 
nepieciešamības 

 

 

Jautājums: Biedrības JCI Latvia sadarbības piedāvājums Ziņotājs: Liene Brice 

Diskusija: Biedrības JCI Latvia īss darbības apraksts. Ir vēlme realizēt 2 dažāda veida projektus, iesaistot 
Mārupes uzņēmējus. “Līgo projekts” – svētku svinēšana latviskās tradīcijās, iesaistot gan ēdinātājus, gan 
mājražotājus, kas piedāvā svētku tematikai atbilstošus pakalpojumus. Projekts “Dzīves spēle” – pilotprojekts, 
vienas dienas ģimenes spēle, kas nākotnē varētu kļūt par TV šovu.  
Ierosinājums – noorganizēt projektu prezentāciju biedriem darba grupas “Biedrs pazīst biedru” ietvaros. 

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

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Ieplānot darba grupas “Biedrs pazīst biedru” tikšanos un noorganizēt abu 
projektu prezentāciju 

Liene Brice, Ilze 
Bembere 

31.05.2017 

 

Jautājums: Darba grupas “Biedrs pazīst biedru” tikšanās Ziņotājs:  

Diskusija: Darba grupu ieteicams sākt jau plkst. 16:00, iekļaujot projektu prezentācijas. Pirms tam individuāli 
sazināties ar pēc iespējas visiem biedriem. Ieteikums – uz pasākumu uzaicināt arī to uzņēmumu pārstāvjus, 
kuriem būtu interese iestāties biedrībā. 

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

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Noorganizēt darba grupas “Biedrs pazīst biedru” pasākumu Ilze Bembere 31.05.2017 



Jautājums: Tikšanās ar deputātu kandidātiem Ziņotājs: Silvestrs Savickis 

Diskusija: Ir iecere noorganizēt tikšanos ar visu 8 sarakstu deputātu kandidātiem, lai uzklausītu vīziju un idejas 
deputātu sadarbībai ar Mārupes uzņēmējiem un pienesumu novadam. Uz pasākumu aicināti visi biedrības 
biedri un citi Mārupes uzņēmēji. Pasākuma otrā daļa tiks organizēta jautājumu – atbilžu veidā. Pasākumam 
jāpiesaista moderators un jāatrod telpas. Ierosinājums – veikt video filmēšanu.  
Notiek diskusija par uzdodamo jautājumu saturu un moderatora finansējumu. Tiek lemts pasākumu organizēt 
25. maijā plkst. 17:00. 

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

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Sagatavot aicinājuma tekstu deputātu kandidātiem, rezervēt telpas 
pasākumam. 

Silvestrs Savickis 10.05.2017 

 

 

Jautājums: Biedrības Mārupes uzņēmēji logo nomaiņa 
Ziņotājs: Evita Sondore/ Silvestrs 
Savickis 

Diskusija: Nepieciešams mainīt biedrības logo, lai virzītos uz biedrības tēla maiņu, jaunu identitāti un jaunas 
mājaslapas izveidošanu. Vecais logo – morāli novecojis. Jaunajam logotipam jāatspoguļo vēstījums, kas iemieso 
biedrības vērtības. Ierosinājums izmantot saukli “Savam novadam”. Ieteikums – izveidot aptauju biedru starpā 
par pievilcīgāko variantu. Ja e-pastu komunikācijā nebūs atsaucība, tad jaunā tēla konceptu prezentē pasākumā 
“Biedrs pazīst biedru”. Aptaujai pievienot klāt arī pārējos aktuālos jautājumus, kur nepieciešama biedru 
iesaiste. 

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

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Izveidot aptaujas jautājumus izsūtīšanai biedriem  8.05.2017 

 

 

Jautājums: Uzņēmēju sporta spēles jūnijā Ziņotājs: Silvestrs Savickis 

Diskusija: Piedaloties sporta spēlēs nepieciešamas vienotas formas. Katru gadu, kad formas tiek pasūtītas, to 
uzņēmumu logo, kas sponsorē biedrību, tiek parādīti uz krekliem. Šobrīd esošais sponsors ir atteicies šogad 
atbalstīt biedrību. Ieteikums – izmantot 2015. gada formas, pasūtot jaunas tikai tiem, kas iepriekš nav 
pasākumā piedalījušies.  
Ieteikums – ir saņemta atļauja uz formām izmantot zīmola “Latvietis/Latviete” logo bez maksas. Taču 
nacionalitātes norādīšana var nebūt korekta. Ieteikums – izveidot pilotprojektu “Sporta spēļu logo” un 
biedrības jauno logo atspoguļot uz jaunajiem krekliem.  
Nepieciešams noskaidrot, cik uzņēmuma Termex pārstāvjiem nepieciešamas jaunas formas. Ja skaits ir liels, tad 
visiem tiek veidoti jauni formas tērpi, ko katrs dalībnieks pats iegādājas. 

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

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Noskaidrot, cik uzņēmuma Termex dalībniekiem ir saglabājušās 2015. gadā 
taisītās formas. 
 

Ilze Bembere 10.05.2017 

 

Jautājums: Dalība skolēnu mācību uzņēmumu vērtēšanā Ziņotājs: Silvestrs Savickis 

Diskusija: Ir notikusi tikšanās ar skolēnu mācību uzņēmumu skolotāju, kā rezultātā vērtēšanai ir izvirzīti vairāki 
potenciāli spēcīgākie mācību uzņēmumi. Biedrības valdes pārstāvji tiek aicināti 18. maijā piedalīties žūrijas 
komisijā un noteikt konkursa uzvarētājus. Ieteikums – mazināt naudas balvu fondu, radot uzkrājumu 
nākamajiem gadiem, bet uzvarētājiem piedāvāt mentora pakalpojumus un iespēju iepazīt uzņēmumu biznesa 
vidi. Ieteikums – izveidot un saskaņot vērtēšanas kritērijus. 

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

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Izveidot SMU vērtēšanas kritērijus Silvestrs Savickis 15.05.2017 

 



 

Jautājums: Biedra lidosta “Rīga” priekšlikumi sadarbībai Ziņotājs: Laura Karnīte 

Diskusija: Lidosta “Rīga” aicina noorganizēt tikšanos ar lidostas jauno valdes priekšsēdētāju Ilonu Līci (ne ātrāk 
kā jūnija mēnesī). Izteikts aicinājums pasākumiem nepieciešamības gadījumā izmantot lidostas VIP zāli. 
Ierosinājums no lidostas pārstāves – SMU konkursam izveidot speciālbalvu un noorganizēt ekskursiju lidostā. 
Piedāvājums arī veicināšanas balvām izmantot lidostas suvenīrus. Priekšlikums izstādes veidā izvietot SMU 
konkursa uzvarētāju darbiņus lidostas terminālī. 
Ierosinājums – lidostas pārstāvei Laurai Karnītei piedalīties SMU konkursa žūrijas komisijā. 

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

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Izdomāt SMU konkursa balvu fondu un nominācijas Silvestrs Savickis 15.05.2017 

 

 

Valdes sēdi beidz plkst.: 20:15   

Sēdi vadīja: Evita Sondore    

Sēdi protokolēja: Ilze Bembere   


