
	 
 

Biedrības “Mārupes Uzņēmēji” valdes sēde, 

2020.gada 8.septembris, plkst. 18:00, 

SIA "Kvites" arhitektu birojs, Kalnciema iela 40E, Rīga 

Piedalās: Valdes locekļi L.Kulakova, K.Beķeris, I.Bondare, A.Jušēns, I.Jasinskis  
Pieaicinātie viesi: K.Bodnieks, S.Savickis, V.Svirčenkovs, M.Kvite, Solvita Kvite-Belte, 
L.Putniņa 

 
Sēdi vada: L.Kulakova 
 
Protokolē: G.Ievkalne 
 
Darba kārtība: 

1) Par “Uzņēmēju dienām” (J.Kursiša) 
2) Atskaite par izglītības konsultatīvo padomes sēdi (I.Bondare) 
3) “Pierīgas partnerība” projekti un aktualitātes (I.Bondare) 
4) Plānotie pasākumi: 

a) Uzņēmēju brokastis 
b) Valdes sēdes 

5) Par situāciju ar debitoriem 
6) Saņemts iesniegums no SIA “Sabiedrība Mārupe” 
7) Par meliorāciju Mārupītē (I.Jasinskis) 
8) Par juridiskās adreses maiņu (A.Jušēns) 
9) Dažādi 

 
Izskatīja: 

1) Par “Uzņēmēju dienām” (J.Kursiša) 
 

J.Kursiša informē par novada ikgadējām Uzņēmēju dienām, kas šogad norisināsies no 19.-
23.oktobrim. Sniedz nelielu ieskatu programmā, kā arī aicina biedrību organizēt kādu pasākumu 
vēl pieejamajos datumos 19., 20. vai 22.10. pēcpusdienā. Valde diskutē par iespējamajiem 
pasākumiem, kā piemērus minot ekskursiju uzņēmējiem,  kontaktu pēcpusdienu un semināru 
lekciju cikla “Par 2h zinošāks” ietvaros. 
 
Nolēma: 
Apspriesties un nolemt par pasākumu un datumu attālināti. Par izvēlēto tēmu un datumu 
informēt J.Kursišu līdz 15.septembrim. 
 
Izskatīja: 

2) Atskaite par izglītības konsultatīvo padomes sēdi (I.Bondare) 
 

I.Bondare informē, ka apmeklējusi pirmo izglītības konsultatīvās padomes sēdi un sniedz 
nelielu atskaiti par to. Informējot, ka sēdē lemts turpināt SMU projekta atbalstu, kā arī 
sadarbību ar biedrību “Mārupes Uzņēmēji”. 



	 
 
 
Nolēma: 
Pieņemt zināšanai. 
 
Izskatīja: 

3) “Pierīgas partnerība” projekti un aktualitātes (I.Bondare) 
 
I.Bondare informē par aktuālajiem “Pierīgas partnerība” projektiem un pieejamo finansējumu. 
Valde diskutē par projekta izstrādi. S.Savickis piesakās būt par projekta koordinatoru. Tiek 
organizēta darba grupa, kas izstrādās projektu. 
 
Nolēma: 
Izveidot darba grupu, kuras sastāvā ir K.Beķeris, I.Bondare, L.Putniņa, G.Ievkalne, I.Jasinskis, 
S.Savickis. Organizēt pirmo tikšanos 16.09. 10:00. 
G.Ievkalnei izveidot Whatsapp grupu un organizēt tālāku komunikāciju. 
 
Izskatīja: 

4) Plānotie pasākumi: 
a) Uzņēmēju brokastis 
b) Valdes sēdes 

 
Valde apspriež tuvākos pasākumus. 

Nolēma: 
Uzņēmēju brokastis organizēt 16.09. 
Nākamo valdes sēdi organizēt 06.10. 
 
Izskatīja: 

5) Par situāciju ar debitoriem 
 

Valde apspriež situāciju ar debitoriem.  

Nolēma: 

Pieņemt zināšanai. G.Ievkalnei izsūtīt debitoriem atgādinošos e-pastus. 
 
Izskatīja: 

6) Saņemts iesniegums no SIA”Sabiedrība Mārupe” 
 

G.Ievkalne informē, ka saņemts iesniegums no SIA “Sabiedrība Mārupe” ar lūgumu izstāties no 
biedrības, tā kā gada laikā nav bijusi savstarpēja sadarbība. Valde apsprieš situāciju. 

Nolēma: 
Lūgt P.Pikši uzrunāt biedru un rast risinājumu saglabāt dalību biedrībā.  A.Jušēns balso pret. 
 
Izskatīja: 

7) Par meliorāciju Mārupītē (I.Jasinskis) 
 



	 
 
I.Jasinskis informē par situāciju ar meliorāciju Mārupītē, ka ir problēma ar udens plūsmu, kas 
nākotnē var radīt aizvien pieaugošas problēmas un negatīvas sekas. Valde diskutē par situāciju 
un apspriež iespējamos rīcības variantus. 

Nolēma: 

Aktualizēt šo jautājumu 28.09. Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes sēdē. 
 
Izskatīja: 

8) Par biedrības juridiskās adrese maiņu (A.Jušēns) 
 

A.Jušēns lūdz izņemt jautājumu no darba kārtības. 
 
Nolēma: 
Jautājumu neizskatīt. 
 
Izskatīja: 

9) Dažādi 
 

V.Svirčenkovs informē valdi, ka vēlas veikt ziedojumu džudo klubam ”Mārupe”, lai klubs 
varētu iegādāties T-kreklus Džudo dienas pasākumam, kas norisināsies 31.10. V.Svirčenkovs 
lūdz valdi atļaut uz T-krekliem izvietot MUB logo, tā kā viņa pārstāvētais uzņēmums RIX 
Property  ir biedrības biedrs.  
 
Nolēma: 
Atbalstīt V.Svirčenkova lūgumu un atļaut MUB logo izvietošanu uz T-krekliem. 
 
Visi lēmumi pieņemti vienbalsīgi, izņemot 6.punkta jautājumu. 
 
Sēde slēgta 21:45 
 
 
Sēdes vadītājs       L.Kulakova 
 
 
Protokolists       G.Ievkalne 


