
	 
 

Biedrības “Mārupes Uzņēmēji” valdes sēde, 

2019.gada 3.decembris, plkst. 18:00, 

VAS “Starptautiskā lidosta Rīga”, Mārupes nov. 

Piedalās: Valdes locekļi K.Beķeris, I.Bondare, L.Karnīte, J.Baibakovs 
 
Sēdi vada: K.Beķeris 
 
Protokolē: G.Ievkalne 
 
Darba kārtība: 

1) Par avīzi “Uzņēmēju Vēstis”  
a) decembra numura maketa saskaņošana (L.Karnīte) 
b) paredzamie reklāmas ieņēmumi no decembra numura (G.Ievkalne) 
c) reklāmas ievietošana aizņemot vienu pilnu lappusi (24 moduļi) 

2) Par gatavošanos biedrības gada ballei (I.Bondare) 
3) Par biedru sveikšanu Ziemassvētkos 
4) Plānotie pasākumi: 

a) Uzņēmēju brokastis 
b) Par 2h zinošāks 

5) Par situāciju ar debitoriem 
6) Dažādi (Ierosinājumi Kultūrvides konsultatīvās padomes sēdei, uzaicinājums no 

“Biznesa vēstniecības” savstarpējās sadarbības veicināšanai u.c.) 
 
Izskatīja: 

1) Par avīzi “Uzņēmēju Vēstis”  
a) decembra numura maketa saskaņošana (L.Karnīte) 
b) paredzamie reklāmas ieņēmumi no decembra numura (G.Ievkalne) 
c) reklāmas ievietošana aizņemot vienu pilnu lappusi (24 moduļi) 

 
a) L.Karnīte informē valdi par avīzes izstrādes procesa stadiju, tā kā iekavējies maketēšanas 
process, maketu saskaņošanai nosūtīs un elektroniski apstiprinās tuvāko dienu laikā. L.Karnīte 
aktualizē, ka nepieciešams Ziemassvētku un Jaunā gada apsveikuma makets, ko ievietot 
decembra numurā. Valde diskutē par nākamā numura izdošanas mēnesi, kas varētu būt 
februāris, ja šajā mēnesī iznāks arī  “Mārupes Vēstis”. 
b) G.Ievkalne informē par plānotajiem ieņēmumiem no decembra numura.  
c) Valde diskutē par reklāmas ievietošanas apjomiem avīzē. 

 
Nolēma: 
I.Bondarei sagatavot un iesūtīt Ziemassvētku un Jaungada apsveikuma maketu divu dienu laikā.  
G.Ievkalnei noskaidrot domē, vai 2020.gada februārī tiek plānots izdot novada  avīzi “Mārupes 
Vēstis”. 
Hercogam no reklāmas laukuma piemērot atlaidi 2 moduļu apmērā, sakarā ar iepriekš sniegto 
atbalstu 2019.gada balles rīkošanā. 



	 
 
 
Ieviest papildnosacījumus reklāmas ievietošanai laikrakstā “Uzņēmēju Vēstis” – iekšlapās 
maksimālais vienas reklāmas laukums ir 8 moduļi, pēdējā lapā 24 moduļi. 
 
Izskatīja: 

2) Par gatavošanos biedrības gada ballei (I.Bondare) 
 

I.Bondare sniedz nelielu ieskatu balles norisē un tematikā, informē par balles vadītāju un dj, 
sadala pienākumus. Valde diskutē par ēdināšanas pakalpojumiem, rēķinu izsūtīšanu viesiem, 
ielūgumu cenu, zāles dekorēšanu, dāvanām, fotogrāfu u.c. ar balli saistītām detaļām. 

Nolēma: 
Pieprasīt cenas vismaz trīs ēdināšanas uzņēmumiem – Hercogs, Svētki Jums, Nīke. Lūgt 
L.Putniņai sagatavot rēķinus 1x nedēļā. Noteikt ielūgumu cenu, rezervējot līdz 31.12.2019. 30 
EUR + PVN, pēc - 35 EUR + PVN. G.Ievkalnei noskaidrot lūgto viesu sarakstu, sagatavot 
google anketu viesiem. 
 
Izskatīja: 

3) Par biedru sveikšanu Ziemassvētkos 
 
Valde diskutē par atteikšanos no dāvanām par labu kādam sociālam mērķim. 

 
Nolēma: 
Sagatavot videoapsveikumu biedriem. G.Ievkalnei sarunāt filmēšanai egles Blīdenes 
stādaudzētavā. 

 
Izskatīja: 

4) Plānotie pasākumi: 
c) Uzņēmēju brokastis 
d) Par 2h zinošāks 

 
Valde diskutē par pasākumu norises vietu, datumiem, lektoriem un tēmām. 

Nolēma: 
G.Ievkalnei noskaidrot par iespēju Uzņēmēju brokastis 10.12. organizēt Hotel Māra, ja nav 
iespējams, rezervēt galdiņu Burgerbulkā. 
Nākamo “Par 2h zinošāks” organizēt 6.02.2020., G.Ievkalnei uzrunāt lektoru un rezervēt vietu 
Biznesa vēstniecībā. 
 
Izskatīja: 

5) Par situāciju ar debitoriem 
 

Valde apspriež situāciju ar debitoriem.  

 



	 
 
Nolēma: 

Anulēt SIA Centrum CV rēķinu, tā kā 12.09.2018. bijis pieņemts lēmums par biedra izslēgšanu 
no biedrības. G.Ievkalnei izsūtīt debitoriem atgādinājuma e-pastus. 
 
Izskatīja: 

6) Dažādi (Ierosinājumi Kultūrvides konsultatīvās padomes sēdei, uzaicinājums no 
“Biznesa vēstniecības” savstarpējās sadarbības veicināšanai u.c.) 
 

Valde diskutē par saņemto uzaicinājumu no “Biznesa vēstniecības” par tikšanos 9.12. 
plkst.10.00 savstarpējās sadarbības veicināšanai.  
 
Nolēma: 
Turpināt veiksmīgo sadarbību ar Biznesa vēstniecību un informēt, ka valde uz tikšanos ierasties 
nevarēs, jo šajā laikā ieplānots cits pasākums.  
 
Visi lēmumi pieņemti vienbalsīgi. 
 
Sēde slēgta 20:30 
 
 
Sēdes vadītājs       K.Beķeris 
 
 
Protokolists       G.Ievkalne 


