
Biedrības „Mārupes uzņēmēji” 

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

valdes sēdes protokols Nr. 2013-9-1 

Mārupē, 2013. gada 11. septembrī, plkst. 18:00 

Sēdē piedalās: 

Biedrības valdes locekļi: N. Čiževskis, I. Bambīte, L.Krīgere, P.Pikše 

Biedrības biedri: 
A. Jušēns (Paganels), S.Savickis (LEAD), K.Bodnieks (Prolux), A.Bērziņš (EPVA 
Eksperti), J.Bušs (LTR), V.Kalniņš (ALSO Latvia) 

Viesi:  

Sēdi vada: N. Čiževskis 

Sēdi protokolē: N.Čiževskis 

Valdes sēdes dienas kārtība: 

1. Kvoruma noteikšana, sēdes vadītāja un protokolētāja iecelšana 

Valdes sēdē piedalās 4 no 5 valdes locekļiem, valdes sēde saskaņā ar statūtu noteikumiem ir lemttiesīga. 

Nolēma vienbalsīgi: 

Par sēdes vadītāju atklātā balsojumā tiek ievēlēts N. Čiževskis, bet par sēdes protokolētāju – N.Čiževskis. 

(PAR: 4, PRET: 0, ATTURĀS: 0) 

2. Izskatāmie jautājumi: 

Jautājums: 
SIA „Paganels” 

Ziņotājs: A.Jušēns 

Diskusija: 
Paganels pārstāvis A.Jušēns iepazīstina ar uzņēmuma darbību un produkciju. 

Lēmums: (PAR: 4, PRET: 0, ATTURĀS: 0) 
Skat. darbību sarakstu. 

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Pieņemt zināšanai.   

 

Jautājums: 
Atskaite par iesākto uzdevumu izpildi 

Ziņotājs: Atbildīgie par uzdevumu izpildi 

Uzdevums Atbildīgais Termiņš Piezīmes par izpildi 

Jaunumu vēstules sagatavošana biedrības 
biedriem - izsūtīt biedriem vēstules 1. versiju 

K. Beķeris  

Turpinās darbs pie dizaina un 
korekcijām. 
14.08. Atlikt, līdz tiek atrasts jauns 
koordinators. 

Sazināties ar wi-fi iekārtu piegādātājiem un 
noskaidrot izmaksas 

K. Beķeris, 
P. Pikše 

NVS 

Ir izveidota karte ar iespējamiem 
raidītāju atrašanās punktiem. P.Pikše 
izsūtīs karti, K.Beķeris noskaidros 
izmaksas. Jānoskaidro, vai darbojas 
Lattelecom wi-fi raidītājs skvērā pie 
Domes. 
14.08. Ir problēmas ar nolūkoto 
pašvaldības zemes gabalu 
iznomāšanu, jo tie ir iesaistīti ES 
projektos. Wi-fi raidītāju uzstādīšanu 
varētu uzņemties MND piesaistot ES 
finansējumu. 

Noskaidrot biedru piedāvājumu par 
potenciālajiem pakalpojumiem 

Koordinators NVS 

Mājaslapā tiek gatavota 
pakalpojumu/piedāvājumu sadaļa. 
Iesākumā publicēt S.Savicka 
piedāvājumu. 
14.08. Atlikt, līdz tiek atrasts jauns 



koordinators. 

Izveidot darba grupu darbam ar jauniem 
uzņēmējiem MND mentoringa sistēmas 
ietvaros. 

N.Čiževskis  

Mentoringa darba grupa jāveido tad, 
kad ir skaidra nepieciešamība, t.i. ir 
pieredzes pārņēmēji, ar kuriem 
strādāt.  

Viedokļa sagatavošana par sabiedrisko 
organizāciju atbrīvošanu no biedru naudas 

N.Čiževskis NVS 

N.Čiževskis piedāvā nākamajā 
kopsapulcē noteikt dalības maksu 
sabiedriskajām organizācijām LVL10 
gadā, un piešķirt tiesības valdei 
atbrīvot pilnībā vai daļēji biedru no 
gada maksas par materiālu 
ieguldījumu biedrības darbā. 
Dalībniekiem nav vienota viedokļa, 
jāturpina diskusija. 

Baltic Expo Centre -  biedram lēmums par 
dalību biedrībā ir jāpieņem 2 mēnešu laikā, t.i. 
līdz 19.augustam. 

N.Čiževskis 19.08. 
Baltic Expo Centre ir apmaksājusi 
biedru naudu.  

Tikties ar SIA Rolling vadību, lai pārrunātu 
dalību biedrībā 

K.Bodnieks 
N.Čizevskis 

16.08. 
Tikšanās notika 20.08. Rolling apsvērs 
iestāšanos biedrībā septembrī. 

Saņemt iestāšanās iesniegumu no 
„32.augusts” un iekļaut jaunos rekvizītus visos 
biedrības reģistros; kad ir saņemts iesniegums 
- drukāt sertifikātu 

N.Čiževskis 
I.Bambīte 

NVS 
11.09. nav saņemts iesniegums no 
32. augusta. 

Uzturēt kontaktu ar SIA „Brei”, Anitu Kārkliņu I.Bambīte NVS  

Vai ir saņemta maksa par iestāšanos no SIA 
„Daugavas kruīzs” 

N.Čiževskis 14.09. 

11.09. nav saņemta. 10.09. nosūtīts 
atgādinājums un saņemts 
apstiprinājums, ka rēķins tiks 
apmaksāts. 

 

Jautājums: 
Tuvāko pasākumu organizēšana 

Ziņotājs: N. Čiževskis 

Diskusija: 
1) 1) 18.09. tikšanās ar Domes vadību un deputātiem; 
2) N.Čiževskis informē, ka nepieciešams saplānot darba kārtību, vienoties par dalībnieku izvietojumu zālē, pasūtīt 

ziedus un uzkodas (ir pasūtīts piedāvājums no 32. augusta, bet nav saņemts). 
3) Sarunas tēmas: deputātu redzējums uz novada uzņēmējdarbības vides attīstību; konkrēti soļi ar rezultātiem un 

laika termiņiem + aktuālie jautājumi: Ū/K projekts, elektrība, ceļi, utt. 
4) Vajadzīgs moderators, lai saruna ritētu organizēti. Uzkodas nav nepieciešamas, jo pasākums ilgst tikai divas 

stundas un ir pārāk daudz dalībnieku, lai sasēdinātu visus pie galdiem. 
5)  

2) 25.10. Uzņēmēju diena 2013. 
N.Čiževskis un S.Savickis informē par plānoto darba kārtību. Jāvienojas oficiālās daļas izmaksām (kas pasūta un 
maksā?), un par Uzņēmēju balli. Balles izmaksas tiks segtas no ieejas biļetēm un, ja nepieciešams, biedrības 
līdzekļiem. Jāizstrādā precīzāks pasākuma saturs un izmaksu tāme. 
 

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

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Sagatavot 18.09. pasākuma darba kārtības uzmetumu un izsūtīt valdei N.Čiževskis 16.09. 

Sameklēt pasākuma moderatoru un noskaidrot izmaksas S.Savickis 16.09. 

Sagatavot 25.10. pasākuma saturu un tāmi Valdes locekļi 20.09. 

 

Jautājums: 
Biedrības koordinatora atlase 

Ziņotājs: N. Čiževskis 

Diskusija: 
6) N.Čiževskis informē, ka 13.08. darba sludinājumi ir izsūtīti biedriem un ievietoti biedrības mājaslapā un sociālajos 

tīklos. Konkurss beidzas 13.09. Līdz 11.09. ir saņemti 11 pieteikumi. 



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

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Apkopot saņemtos pieteikumus un konkursa noslēgumā izsūtīt valdes 
locekļiem un aktīvistiem 

N.Čiževskis 13.09. 

 

Jautājums: 
Biedru sastāva izmaiņas 

Ziņotājs: N.Čiževskis 

Diskusija: 
1) N.Čiževskis informē, ka biedru naudas apmaksu kavē „Arts AL” un „Tranzītserviss”. 
Arts AL pēdējais termiņš apmaksai bija 25.08.; līdz tam ir veikti rakstiski un mutiski atgādinājumi 29/05, 25/06, 
18/07; 10/09 Arts AL pārstāvis telefoniski informēja, ka šogad nav iespējas samaksāt. 
Tranzītservisam pēdējais termiņš apmaksai ir 14.09. Ir veikti rakstiski un mutiski atgādinājumi 25/06, 25/07, 13/08 
un 20/08. 
 
Valdes locekļi balso par SIA „Arts AL” izslēgšanu no biedrības. 

Lēmums: (PAR: 4, PRET: 0, ATTURĀS: 0) 
Arts AL tiek izslēgts no biedrības saskaņā ar biedrības statūtu 4.3.2. punktu par biedru naudas ikgadējā rēķina 
apmaksas kavēšanu par vairāk kā 30 dienām. 

Darbības Atbildīgais Termiņš 

Informēt Arts AL par pieņemto lēmumu N.Čiževskis 13.09. 

Atgādināt Tranzītservisa pārstāvim par rēķinu apmaksu. Nākamajā valdes 
sēdē ziņot par rezultātu. 

N.Čiževskis 
I.Bambīte 

NVS 

 

Jautājums: 
Citi jautājumi 

Ziņotājs: dažādi 

1) 1) N.Čiževskis informē, ka ir saņemta vēstule un dāvana (saldumi) no Talsu komersantu kluba ar pateicību par 
26.07. pasākumu Zirgzandalēs. 
 
 

Darbības Atbildīgais Termiņš 

   

   

   

 

Valdes sēdi beidz plkst. 20:30 

 

Sēdes vadītājs:   Normunds Čiževskis 

Protokolētājs:   Normunds Čiževskis 

 


