
  
 

Biedrības “Mārupes Uzņēmēji” valdes sēde, 

2018.gada 10.oktobris, plkst. 18.00, 

Lambertu iela 33B, Mārupes nov. 

Piedalās: Valdes priekšsēdētāja vietnieks I.Melzobs; valdes locekļi, 

J.Baibakovs, I.Bondare, L.Kalniņa 

Biedrības biedri un viesi: L.Zvīdriņa, S.Savickis, N.Čiževskis 

Sēdi vada J.Baibakovs 

Protokolē E.Alksne 

Darba kārtība  

1) Izpazīšanās ar biedru - SIA “Study Link”. 

2) Pr gatavošanos Mārupes Uzņēmēju dienām ( valdes dalība pasākumos, atbildīgie u.c.). 

3) Par biedrības preču zīmi - noteikumu projekts (Jurijs). 

4) Par avīzi “Mārupes Uzņēmēju Vēstis” novembra  numuru (teksti, intervijas, reklāmas), u.c.. 

5) “Par 2h zinošāks” novembra pasākums. Nākošo semināru tēmas, datumi. 

6) Par gatavošanos biedrības gada ballei. 

7) Par biedrības mājas lapu. 

8) Par situāciju ar debitoriem. 

9)  Dažādi 

 

Izskatīja: 

 
1. Izpazīšanās ar biedru - SIA “Study Link” 

Noklausījās L.Zvīdriņas informāciju par uzņēmumu, tā piedāvātajiem pakalpojumiem 

fiziskām un juridiskām personām. Iepazinās ar telpām. 

Nolēma: pieņemt zināšanai 

 

2. Par gatavošanos Mārupes Uzņēmēju dienām (plānotie pasākumi, skolēnu SMU 

izstāde lidostā “Rīga” u.c.) 

Klātesošie debatē par biedrības iesaisti pasākumos un nepieciešamo atbalstu 

aktivitāšu organizēšanā. 

Fotogrāfēs pasākumos Mārupes pašvaldības fotogrāfs. Pasākumā lidostā ir biedrības 

vienošanās ar fotogrāfu, kurš piedalījās arī pagājušajā gadā. 

Uzrunas no pašvaldības semināros teiks J.Kursiša. 

16.10. seminārā uzrunu no biedrības teiks K.Bodnieks. 

17.10. SMU pasākumā lidostā uzrunu teiks I.Melzobs. 

17.10. seminārā uzrunu no biedrības teiks tas valdes pārstāvis, kurš apmeklēs 

pasākumu. 

19.10. vakara pasākumā uzrunu teiks K.Bodnieks 



  
 

Nolēma: biedrības biedriem iesaistīties iespēju robežās visos Mārupes Uzņēmēju 

dienu pasākumos. E.Alksnei sadarbībā ar lidostas pārstāvjiem un Mārupes 

vidusskolas skolotāju veikt visas nepieciešamās darbības SMU izstādei 17.10.2018.  

 

3. Par biedrības preču zīmi - nolikuma, noteikumu projekts  

J.Baibakovs informē, ka turpina strādāt pie projekta. 

Nolema: J.Baibakovs nākamajā biedrības valdes sēdē iepazīstina ar noteikumu 

projektu. 

 

4. Par avīzi “Mārupes Uzņēmēju Vēstis” novembra numuru 

Valde apspriež novembra numura tēmu – atskats uz Mārupes Uzņēmēju dienām, 

sveicieni valsts simtgadē, jaunā biedra SIA ''Good life clinic” raksts, kas jau ir 

sagatavots. No reklāmdevējiem pirmajā lapā būs biedrs “Madara”. E.Alksne informē, 

ka nav vēl saņemts no grāmatvedes galīgais aprēķins par avīzes izdošanu oktobrī, bet, 

iespējams, būs zaudējumi, jo reklāmdevējus atrast ir sarežģīti. Valde debatē par 

situāciju ar reklāmdevējiem. I.Bondare pauž viedokli, ka nedrīkst izdot avīzi ar 

zaudējumiem. Valde vienojas, ka par reklāmdevēju piesaisti jāmaksā personai 20% 

no piesaistītās no reklāmas. Valdei aktīvāk jāiesaistās personas vai uzņēmuma  

(ārpakalpojuma) piesaistei, kurš nodarbosies ar reklāmdevēju meklēšanu. Nākamajā 

valdes sēdē jāapstiprina jauni nākamā gada reklāmu un rakstu izcenojumi. 

Nolēma: Nākamajā valdes sēdē apstiprināt cenu politiku 2019.gadam avīzei un 

reklāmām. K.Bodniekam iesūtīt valdei atkārtoti vasarā prezentēto izcenojumu 

projektu 2019.gadam līdz 22.oktobrim. Valdes locekļiem iesaistīties izcenojumu 

projektu piedāvājumu apkopošanā. Izdot avīzes novembra un decembra numurus. 

 

5. “Par 2h zinošāks” novembra pasākums. 

 L.Kalniņa informē, ka 30.novembrī plkst. 15:00 plānots ģimeņu pasākums “Call me 

Sisters” – adventes vainagu gatavošana. Tas būs maksas pasākums, kurā 

nepieciešams segt izejmateriālus. Pasākuma cena 20,00 eiro un būs jānorēķinās uz 

vietas. Pasākumā dalībnieku skaits ir ierobežots – 12 ģimenes. Divas ģimenes jau 

piesakās valdes sēdes laikā, līdz ar to biedriem piedāvās 10 ģimeņu vietas. 

Nolēma: Pieņemt zināšanai. L.Kalniņai apkopot pasākuma datus, I.Bondarei 

sagatavot uzaicinājumu, E.Alksnei informēt biedrus. 

 

6. Par gatavošanos biedrības gada ballei. 

I.Bondare informē, ka ir uzrunājusi vairākus biedrus iesaistīties darba grupā balles 

sagatavošanai. Valde vienojas, ka ielūgumu maksa uz balli būs 30,00 eiro + PVN. 

Nolēma:  E.Alksnei izsūtīt biedriem uzaicinājumu iesaistītes darba grupā balles 

sagatavošanā. I.Melzobam un I.Bondarei sasaukt darba grupu oktobrī  un novembra 

valdes sēdē ziņot par progresu. 

 

 

 



  
 

7. Par biedrības mājas lapu. 

E.Alksne informē, ka nav saņēmusi no valdes priekšlikumus mājas lapas uzlabošanai. 

Savas kompetences ietvaros informācija mājas lapā tiek ievietota. E.Alksne sākusi 

ievietot informāciju arī biedrības Twitter kontā. 

Nolēma: Atkārtoti aicināt valdi iesniegt priekšlikumus E.Alksnei informācijas 

aktualizēšanai mājas lapā līdz 26.10.2018.  

 

8. Par situāciju ar debitoriem. 

J.Bibakovs informē, ka pēdējo mēnešu laikā situācija ar debitoriem ir uzlabojusies, 

parādnieku skaits ir samazinājies un viņš regulāri sazinās ar parādniekiem. 

Nolēma: pieņemt zināšanai informāciju 

 

9.Dažādi 

Par biedru tīklošanās pasākumu 9.oktobrī. I.Bodare informē, ka pasākums bija 

izdevies, apmeklētājiem patika un ir plāns tāda veida pasākumus organizēt vairākas 

reizes gadā. I.Bondare veiks viesu aptauju par kontaktu pēcpusdienu un nākamajā 

valdes informēs par turpmāko rīcību. 

Nolēma: pieņemt zināšanai 

 

 

Visi darba kārtības lēmumi pieņemti vienbalsīgi “par”. 

 

Sēde slēgta 20:00 

 

 

Sēdes vadītājs      J.Baibakovs 

 

 

 

 

Protokolists       E.Alksne 


