
Biedrības „Mārupes uzņēmēji” 

vienotais reģ.Nr. 50008177971, juridiskā adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., 

LV-2167, Latvija 

valdes sēdes protokols Nr. 2017-3-1 

 

Mārupē, 2017. gada 30. martā, plkst: 18:00 

Sēdē piedalās: 

Biedrības valdes 

locekļi: 

Evita Sondore, Jurijs Baibakovs, Liene Brice, Uģis Viļums, Roberts 

Muhametšins 

Biedrības biedri: 
Rūta Skujeniece, Kristaps Beķeris, Kārlis Bodnieks, Silvestrs 

Savickis, Inese Baltgalve, Ilmārs Jasinskis. 

Viesi: Guna Lejniece, Kārlis Krastiņš 

 

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 potenciālo biedru – GS 

Optika 
Ziņotājs: G. Lejniece 

Diskusija: Uzņēmums GS Optika piedāvā brilles, saulesbrilles un sporta brilles, kā arī 

profesionālu redzes pārbaudi optometrijas kabinetā. Vienīgais optikas uzņēmums Mārupē. 

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

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Uzņemt biedrībā SIA GS Optika Valde 30.03.2017 

 

 

Jautājums: Zemessardzes Atvērto durvju dienas Ziņotājs: K. Krastiņš 

Diskusija: 28. aprīlī LR Zemessardzes 17. Pretgaisa aizsardzības bataljons organizē Atvērto 

durvju dienu, kuru tiek aicināti apmeklēt biedrības biedri, kā arī citi Mārupes uzņēmēji. 

Pasākuma mērķis ir popularizēt Zemessardzi Mārupes novadā un nākotnē veidot sadarbību ar 

biedrību “Mārupes Uzņēmēji”, piedaloties kopīgos pasākumos un atbalstot viens otru. Kā 

pirmais solis savstarpējas sadarbības veicināšanai tiek izteikts priekšlikums informāciju par 

Atvērtajām durvju dienām ievietot biedrības avīzes aprīļa izdevumā. 

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

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Izvietot informāciju par Atvērto durvju dienām biedrības avīzē 

aprīļa numurā 
I. Bembere 3.04.2017 



 

Jautājums: Neformālo pasākumu organizēšana Ziņotājs: I. Baltgalve 

Diskusija: Martā tika noorganizēts neformāls pasākums biedriem, kurā piedalījās gandrīz 30 

cilvēku. Par pasākumu saņemtas pozitīvas atsauksmes, tas deva iespēju iepazīties vienam ar 

otru, veicināt savstarpēju komunikāciju. Biedriem ir vēlme turpināt neformālo pasākumu 

organizēšanu regulāri. Lēmums – turpināt neformālo pasākumu organizēšanu. Priekšlikums 

kā nākamo pasākumu organizēt Mārupes Uzņēmēju sporta spēles, lai apzinātu tos biedrus, kas 

vēlas piedalīties Uzņēmēju Sporta spēlēs jūnijā un novērtētu Mārupes Uzņēmēju potenciālu.  

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

Darbības Atbildīgais Termiņš 

I.Baltgalve organizē neformālu sporta pasākumu biedrības 

biedriem 
I. Baltgalve 20.05.2017 

 

 

Jautājums: Biedrības Mārupes Uzņēmēji mērķi un vīzija, 

attīstības koncepcija 
Ziņotājs: U.Viļums 

Diskusija: Šobrīd nav skaidra biedrības attīstības vīzija un motivācija jauniem biedriem stāties biedrībā. 

Nepieciešams uzlabot savstarpēju komunikāciju. Ieteikums – vairāk sadarboties ar citu novadu 

uzņēmēju biedrībām. Izteikts priekšlikums izveidot anketas izsūtīšanai biedriem, ar mērķi uzzināt 

biedru motivāciju būt biedrībā un uzklausīt idejas par biedrības attīstību. Priekšlikums – veidot darba 

grupas atsevišķi pa tēmām, maksimāli iesaistot biedrības biedrus aktīvā darbībā. Darba grupas ir 

atvērtas, tajās var piedalīties jebkurš biedrības biedrs. 

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

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Sagatavot jautājumus anketai par mērķiem, motivāciju būt 

biedrībā. 
U.Viļums 13.04.2017 

Izveidot sekojošas darba grupas: 
1. Biedrs pazīst biedru 

2. Jaunu biedru piesaiste 

3. Darba grupa talkas organizēšanai 

4. Darba grupa Darba biržas organizēšanai 

5. Darba grupa Sporta spēlēm 

6. Darba grupa Mārupes jauniešu konkursu atbalstīšanai 

7. Darba grupa mājaslapas uzlabošanai un komunikācijai soc.tīklos 

8. Problemātisko jautājumu darba grupa 

 

L.Brice 
R.Muhametšins, U.Viļums 

U. Viļums 

E.Sondore 

S.Savickis 
S. Savickis, R.Muhametšins 

K.Beķeris, R.Muhametšins 

J.Baibakovs 

 

Organizēt pirmās valdes brokastis, pārskatīt darba grupas, lai 

aicinātu biedrus pieteikties 
U.Viļums 5.04.2017 

 

 

Jautājums: Uzņēmēju sporta spēles Ziņotājs: E.Sondore 

Diskusija: Agrā reģistrēšanās ar mazāku dalības maksu ir atvērta līdz 15. aprīlim. Nepieciešams 

noorganizēt telti, galdus, krēslus. Nav skaidrs par sponsoriem un dalībnieku formām. 

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

Darbības Atbildīgais Termiņš 

S.Savickis noskaidro, kas nepieciešams dalībai sporta spēlēs un 

kādas ir izmaksas 
S.Savickis 

Nākamā 

valdes sēde 

 

 



 

Jautājums: Tikšanās ar Jēkabpils uzņēmēju biedrību Ziņotājs: E.Sondore 

Diskusija: Ir saņemts aicinājums no Jēkabpils uzņēmēju biedrības ar vēlmi viesoties Mārupē 

un iepazīties ar biedrības Mārupes Uzņēmēji biedriem. Šobrīd no biedrības pieteikušies pieci 

biedri, kas vēlas piedalīties. Tā kā aprīlī tiek organizēti vairāki pasākumi sadarbībā ar 

Mārupes Domi, tikšanās jāorganizē maijā. 

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

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Piedāvāt JUB tikšanās datumu 12. maiju I. Bembere 3.04.2017 

 

Jautājums: Dažādi sadarbības piedāvājumi  Ziņotājs: E.Sondore 

Diskusija: Šobrīd ir saņemti piedāvājumi no kompānijas Linearis Translations un 

Tavirekini.lv ar vēlmi sadarboties. Tā kā biedrībā ir 70 biedru, to skaits turpina palielināties, 

tad šādi sadarbības piedāvājumi var būt konkurējoši ar biedru uzņēmējdarbību. Uzņēmumiem, 

kas nav biedri, jāpiedāvā iespēja ielikt reklāmas rakstu biedrības avīzē, kā arī iestāties 

biedrībā, lai būtu iespēja veidot ciešāku sadarbību ar biedriem, piedāvājot dažādas atlaides. 

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

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Sazināties ar Linearis Translations un izklāstīt sadarbības 

iespējas 
I. Bembere 3.04.2017 

 

 

 

Jautājums: Uzņēmēju brokastis Ziņotājs: E.Sondore 

Diskusija: Līdz šim katra mēneša pirmajā otrdienā tika organizētas uzņēmēju brokastis, kur 

biedri aicināti uz neformālām sarunām pie kafijas tases. Vai šāds pasākuma formāts ir 

pieņemams? Ir iespēja katrā reizē uzaicināt kādu atsevišķu runātāju par konkrētu tēmu. Tā kā 

šobrīd ir nolemts veidot darba grupas, tad efektīvāk būtu brokastis organizēt darba grupu 

ietvaros, kur tiek apspriesti arī aktuālie jautājumi  katras darba grupas ietvaros. Ieteikums 

brokastis sākt ne vēlāk kā pl. 8:30 no rīta, pirmo pasākumu organizēt otrajā aprīļa nedēļā, kad 

darba grupas ir izveidotas. 

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

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Organizēt brokastis darba grupām 
U.Viļums, 

R.Muhametšins 
12.04.2017 

 

 

Jautājums:  Darba birža sadarbībā ar Mārupes Domi Ziņotājs: E.Sondore 

Diskusija: Sadarbībā ar Mārupes Domi 29. aprīlī tiks organizēta Darba birža, kur uzņēmējiem 

iespēja piedāvāt visiem interesentiem aktuālās vakances. Mārupes Dome lūdz sponsorēt 

pasākuma vadītāju. Šobrīd no biedrības biedriem pasākumam pieteikušies 3 uzņēmēji. Ja no 

biedru puses interese paliks nemainīga, tad tiek nolemts pasākumam finansiālu atbalstu 

nepiešķirt. 

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

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Noskaidrot, kāda ir biedru interese par dalību Darba biržā I. Bembere 10.04.2017 



 

Jautājums:  Dalība izstādē Riga Comm 2017 Ziņotājs: E.Sondore 

Diskusija: Ir saņemts aicinājums piedalīties biznesa tehnoloģiju un inovāciju izstādē Riga 

COMM 2017, kas tiks organizēta 9.-10. novembrī. Organizatori biedrībai piedāvā bezmaksas 

stenda vietu un atlaides ieejas biļetēm. Tiek lemts apstiprināt dalību izstādē. 

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

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Informēt izstādes organizatorus par biedrības piedalīšanos I. Bembere 10.04.2017 

 

 

Valdes sēdi beidz plkst.: 21:20   

Sēdi vadīja: E. Sondore    

Sēdi protokolēja: I. Bembere    


