
Biedrības „Mārupes uzņēmēji” 

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

valdes sēdes protokols Nr. 2017-9-1 

 

Mārupē, 2017. gada 7. novembrī, plkst: 18:00 

Sēdē piedalās: 

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

Biedrības biedri: 
Normunds Čiževskis, Renāte Kalniņa, Liāna Putniņa, Indars Melzobs, Kārlis 
Bodnieks 

Viesi: Solvita Lauzēja, Alīna Lukjanceva, Nadīna Millere, Elizabete Šilēna, Jēkabs Tutiņš 

 

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 4 no pieciem valdes locekļiem. 

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

(PAR 4 PRET: 0, ATTURĀS: 0) 

2. Izskatāmie jautājumi: 

Jautājums: Sadarbība ar Jaunmārupes (JMSK) pamatskolu Ziņotājs: Solvita Lauzēja 

Diskusija: JMSK skolotāja un karjeras konsultante S.Lauzēja izsaka vēlmi sadarboties ar biedrību, veidojot 
Mārupes novada skolu Skolēnu Mācību uzņēmumu (SMU) konkursu 1.-7.klašu grupai. Tādējādi skolēniem jau 
pašā sākumposmā rastos interese un lielāka skaidrība par uzņēmējdarbības pamatprincipiem. Sadarbība tiktu 
veidota, organizējot konkursu “Es – mazais biznesmenis”. S.Lauzēja prezentē konkursa noteikumus pa klašu 
grupām, vērtēšanas pamatprincipus un kritērijus. Piedāvātais konkursa norises laiks skolēniem no 2018. gada 8. 
janvāra līdz 16. februārim, iesniegtos darbus vērtē biedrības uzņēmēji. Tiek lūgts rast iespēju skolēniem, kas 
konkursā piedalās, organizēt ekskursijas uz uzņēmumiem. 
Lēmums: (PAR: 4, PRET: 0), ATTURĀS: 0) 

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Atbalstīt konkursa rīkošanu, neiesaistoties pasākuma praktisko lietu 
organizēšanā. Nepieciešams izstrādāt konkursa nolikumu, kā arī apkopot 
nepieciešamos laika un finanšu resursus. 

S.Lauzēja 01.12.2017 

 

 

Jautājums: Sadarbība ar Mārupes novada Jauniešu Domi 
Ziņotājs: Elizabete Šilēna, Jēkabs 
Tutiņš 

Mārupes novada Jauniešu Dome vēlas izveidot jauniešu stūrīti 4 Mārupes skolās – Mārupes vsk., Mārupes 
pamatskolā, Jaunmārupes pamatskolā un Mārupes Mūzikas un Mākslas skolā. Ir idejiski izstrādāts jauniešu 
stūrīša praktiskais koncepts – krāsotas paletes ar pārvalkiem. Biedrībai tiek lūgts nodrošināt finansējumu.   

Lēmums: (PAR: 4, PRET: 0), ATTURĀS: 0) 

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Biedrība neatbalsta finansējuma piešķiršanu. Biedrība ir gatava iesaistīties 
projekta realizācijā, atbalstot ar praktiskiem padomiem un sniedzot 
konsultācijas, tādējādi veicinot jauniešos vēlmi novest savas idejas līdz 
rezultātam, radot iespēju iedziļināties uzņēmējdarbības procesos. 

Valde 31.12.2017 

 

 

Jautājums: Sadarbība ar Pierīgas Partnerību 
Ziņotājs: Alīna Lukjanceva, Nadīna 
Millere 

Diskusija: Sakarā ar lielo iesniegto projektu skaitu “Leader” programmas projektu konkursā, biedrība Pierīgas 



Partnerība aicina uzņēmējus iesaistīties projektu vērtēšanā, kas atbilst sadaļai “sabiedriskā labuma projekti”. 
Tiek uzsvērti ieguvumi no vērtēšanas procesa, kas ļauj paplašināt savu redzējumu par tuvāko novadu attīstību, 
kā arī netieši iesaistīties teritorijas attīstības plānošanā. Tiek precizēts jautājums par vērtētāja juridisko 
atbildību.  

Lēmums: (PAR: 4, PRET: 0), ATTURĀS: 0) 

Darbības Atbildīgais Termiņš 

3 uzņēmēji iesaistās projektu vērtēšanā. Valde 30.11.2017 

 

 

Jautājums: Sadarbība ar Jūrmalas Biznesa inkubatoru mentoringa 
jomā 

Ziņotājs: Normunds Čiževskis 

Tā kā Jūrmalas Biznesa inkubatora pakļautībā ietilpst arī Mārupes novads, tad ir nepieciešama abpusēja 
sadarbība. Šobrīd inkubatora pakalpojumus jau izmanto biedrs “Beard Cosmetics”. Palīdzība mentoringā tiek 
sniegta dažādās nozarēs.  

Lēmums: (PAR: 4, PRET: 0), ATTURĀS: 0) 

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Balsojumā vienbalsīgi tiek pieņemts lēmums par sadarbības veidošanu starp 
Jūrmalas Biznesa inkubatoru un biedrības “Mārupes uzņēmēji” biedriem. 

Valde 07.11.2017 

 

Jautājums: Biedrības Padomes dibināšana Ziņotājs: Evita Sondore 

Diskusija: Ir notikusi darba grupas tikšanās par biedrības Padomes dibināšanu. Apkopojot visus tikšanās laikā 
izteiktos komentārus un ieteikumus, ir izveidots juridisks dokuments. Tikšanās laikā lemts, ka nepieciešama 
struktūrvienības nosaukuma maiņa, jo termins “padome” saistās ar lēmējvaru. Ieteikums tā vietā lietot vārdu 
“senāts”. Valdes sēdes laikā tiek lemts, ka arī vārds “senāts” nešķiet piemērots, nepieciešams cits ieteikums. 

Lēmums: (PAR: 4, PRET: 0), ATTURĀS: 0) 

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Nepieciešams izdomāt jaunu struktūrvienības nosaukumu S.Savickis 1.12.2017 

 

Jautājums: Biedrības Jaunā Gada balle Ziņotājs: Evita Sondore 

Diskusija: Tiek lemts, ka biedrība organizē Jaunā Gada balli nākamā gada janvāra mēnesī. Maksas ielūgums tiek 
plānots 2 personām. Uzņēmējiem būs iespēja rezervēt galdiņu saviem darbiniekiem. Nepieciešams sastādīt 
budžeta tāmi pasākumam. Ieteikums veidot atsevišķu darba grupu pasākuma plānošanai. Izteikts ieteikums 
iesaistīt Mārupes jauniešus pasākuma organizēšanā un vadīšanā. 

Lēmums: (PAR: 4, PRET: 0), ATTURĀS: 0) 

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Izsūtīt aicinājumu biedriem pieteikties darba grupā par Jaungada balles 
plānošanu un rīkošanu. 

I.Bembere 9.11.2017 

 

Jautājums: Par biedru naudas parādniekiem Ziņotājs: Evita Sondore 

Diskusija: Joprojām ir aktuāls jautājums par uzņēmumiem, kas nav samaksājuši biedru naudu. Nepieciešams 
vēlreiz sakontaktēties ar parādniekiem un atgādināt par neapmaksātajiem rēķiniem. 

Lēmums: (PAR: 4, PRET: 0), ATTURĀS: 0) 

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Sazināties ar uzņēmumiem, kas nav samaksājuši biedru naudas rēķinu. Valde 20.11.2017 

 

 

Valdes sēdi beidz plkst.: 21:00   

Sēdi vadīja: Evita Sondore    

Sēdi protokolēja: Ilze Bembere   


