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Biedrības „Mārupes uzņēmēji” 

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

biedru sapulces protokols Nr. 2013-1 

 

Mārupē, 2013. gada 21. martā, plkst. 17:00 

Biedru sapulci sasaukusi valde, biedriem paziņojot par sapulci 2013. gada 12. februārī ar publikāciju 
biedrības mājaslapā (www.marupesuznemeji.lv) un 2013. gada 7. martā, nosūtot paziņojumus pa e-
pastu. 

1. Sapulces atklāšana, kvoruma noteikšana un darba kārtības apstiprināšana 

Sapulci atklāj biedrības valdes priekšsēdētājs Pauls Niedre. Uz atklāšanas brīdi sapulcē piedalās 
41 no 53 biedrības biedriem. Biedru sapulce saskaņā ar statūtu noteikumiem ir lemttiesīga. 

Biedru sapulces darba kārtība: 

17:00 Dalībnieku ierašanās un reģistrācija 

17:15 Kopsapulces atklāšana, kvoruma noteikšana, sapulces vadītāja, 
protokolētāja un balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana 

17:30 Valdes atskaite par 2012. gadā paveikto, informācija par biedrības biedriem 
un budžeta izpildi 

17:50 Revīzijas komisijas atzinums par 2012. gada pārskatu 

17:55 2013. gada prioritāšu un budžeta apstiprināšana, un biedru naudas apmērs 

18:20 Statūtu grozījumu un iekšējās kārtības noteikumu apstiprināšana 

18:30 Biedrības valdes un revīzijas komisijas vēlēšanas 

19:00 Kafijas / tējas pauze, neformālas sarunas 

19:15 Dažādi jautājumi & diskusijas 

19:30 Kopsapulces noslēgums 

 

Nolēma vienbalsīgi: apstiprināt sapulces darba kārtību (PAR: 41, PRET: 0, ATTURĀS: 0). 

2. Sapulces vadītāja, protokolētāja un balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana 

Nolēma vienbalsīgi: 

 par sapulces vadītāju ievēlēt Pēteri Pikši (PAR: 41, PRET: 0, ATTURĀS: 0); 

 par sapulces protokolētāju ievēlēt Silvu Jeromanovu-Mauru  (PAR: 41, PRET: 0, 
ATTURĀS: 0); 

 balsu skaitīšanas komisijā ievēlēt Uģi Bērziņu un Viesturu Kalniņu (PAR: 41, PRET: 0, 
ATTURĀS: 0). 

3. Valdes atskaite par 2012. gadā paveikto, informācija par biedrības biedriem un budžeta izpildi 

Valdes priekšsēdētājs Pauls Niedre ziņo par biedrības darbu 2012. gadā un tā finanšu rezultātiem. 

Nolēma vienbalsīgi: apstiprināt ziņojumu par biedrības darbu 2012. gadā (PAR: 41, PRET: 0, 
ATTURĀS: 0). 

4. Revīzijas komisijas atzinums par 2012. gada pārskatu 

Revīzijas komisijas loceklis Arnis Āķis iepazīstina ar revīzijas komisijas ziņojumu par 2012. gada 
finanšu pārskatu. 

Nolēma vienbalsīgi: apstiprināt revīzijas komisijas ziņojumu par 2012. gada finanšu pārskatu 
(PAR: 41, PRET: 0, ATTURĀS: 0). 
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5. 2013. gada prioritāšu un budžeta apstiprināšana, un biedru naudas apmērs 

Biedrības biedrs Normunds Čiževskis ziņo par biedrības 2013. gada prioritātēm un budžetu, un 
nepieciešamību paaugstināt biedru naudu līdz LVL 60 gadā, saglabājot vienreizējo iestāšanās 
maksu LVL 10 apmērā. 

Nolēma: apstiprināt biedrības 2013. gada prioritātes un budžetu, noteikt biedru naudu LVL 60 
gadā un iestāšanās maksu LVL 10 (PAR: 36, PRET: 1, ATTURĀS: 4). 

6. Statūtu grozījumu un iekšējās kārtības noteikumu apstiprināšana 

Normunds Čiževskis ziņo par grozījumiem statūtos, kas precizē biedrības mērķus un biedru 
izslēgšanas kārtību, un par iekšējās kārtības noteikumiem. 

Inese Minajeva ziņo par nepieciešamību veikt papildus labojumus statūtos un iekšējās kārtības 
noteikumos, lai novērstu atsevišķu punktu neatbilstību Biedrību un nodibinājumu likuma 
prasībām. 

Nolēma vienbalsīgi: apstiprināt Ineses Minajevas ieteiktos labojumus statūtos un iekšējās 
kārtības noteikumos (PAR: 41, PRET: 0, ATTURĀS: 0). 

Arnis Āķis izvirza divus priekšlikumus: samazināt valdes locekļu skaitu no pieciem uz trim un 
aizliegt kandidēt uz biedrības valdes locekļa amatu personām, kuras ir Mārupes novada domes 
deputāti vai Mārupes novada domes un tās pakļautības iestāžu algoti darbinieki. 

Nolēma: 

 neatbalstīt priekšlikumu samazināt valdes locekļu skaitu līdz trim (PAR: 5, PRET: 28, 
ATTURĀS: 8); 

 neaizliegt kandidēt uz biedrības valdes locekļa amatu personām, kuras ir Mārupes 
novada domes deputāti vai Mārupes novada domes un tās pakļautības iestāžu algoti 
darbinieki (PAR: 30, PRET: 4, ATTURĀS: 7). 

Nolēma: apstiprināt biedrības statūtus jaunajā redakcijā (PAR: 40, PRET: 1, ATTURĀS: 0). 

Nolēma vienbalsīgi: apstiprināt biedrības iekšējās kārtības noteikumus (PAR: 41, PRET: 0, 
ATTURĀS: 0). 

7. Biedrības valdes un revīzijas komisijas vēlēšanas 

Tiek izvirzīti un piekrīt kandidēt valdes locekļu kandidāti: Normunds Čiževskis, Kristaps Beķeris, 
Inese Bambīte, Uģis Bērziņš, Aigars Pomaskovs, Pēteris Pikše un Līga Krīgere. 

Tiek izvirzīti, bet nepiekrīt kandidēt: Iluta Grebska-Lonnberga, Viesturs Kalniņš, Silva Jeromanova-
Maura, Pauls Niedre, Arnis Āķis un Bruno Lielkāja. 

Tiek izvirzīti un piekrīt kandidēt revīzijas komisijas locekļu kandidāti: Arnis Āķis, Jānis Bušs un 
Viesturs Kalniņš. 

Notiek aizklāta balsošana par valdes un revīzijas komisijas locekļiem. No balsošanas urnas 
izņemts 41 biļetens, par derīgu atzīts 41 biļetens. 

Nolēma: 

 ievēlēt par biedrības valdes locekļiem: 

o Inesi Bambīti, p.k. 261276-12350 (PAR: 34); 

o Kristapu Beķeri, p.k. 281280-10836 (PAR: 32); 

o Normundu Čiževski, p.k. 240671-10324 (PAR: 41); 

o Līgu Krīgeri, p.k. 080275-11078 (PAR: 32); 

o Pēteri Pikši, p.k. 261051-11803 (PAR: 28). 
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 par valdes locekļiem nav ievēlēti: 

o Uģis Bērziņš (PAR: 22); 

o Aigars Pomaskovs (PAR: 15) 

 vienbalsīgi ievēlēt par revīzijas komisijas locekļiem: 

o Arni Āķi, p.k. 180678-11808; 

o Jāni Bušu, p.k. 101163-12364; 

o Viesturu Kalniņu, p.k. 010163-10543. 

 

Sapulci beidz plkst. 19:10. 

 

Sapulces vadītājs:     Pēteris Pikše 

 

Protokolētājs:      Silva Jeromanova-Maura 


