
  
 

Biedrības “Mārupes Uzņēmēji” valdes sēde 

2019.gada 13.februāris, plkst. 18:00,  

SIA “Marine Care Baltic”, Ozolu iela 28, Jaunmārupe 

 

Piedalās: Valdes locekļi  A.Petrovs I.Bondare, J.Baibakovs, L.Karnīte, K.Beķeris 

Biedrības biedri un viesi:, K.Bodnieks 

Sēdi vada J.Baibakovs 

Protokolē E.Alksne 

Darba kārtība  

 

1)  Valdes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas 

2) SIA “Call me Sisters” izslēgšana no biedrības. 

3) Par SIA “Alteh Building” uzņemšanu par biedrības biedru 

4) Par biedrības mērķiem, aktivitātēm un darba plānu 2019.gadam  

a) Valdes sēdes; 

b) Uzņēmēju brokastis; 

c) Par 2h zinošāks; 

d) Neformālie pasākumi; 

e) Dalība Darba biržā “Dzīvo Mārupē, strādā Mārupē” 22.03. 

f) Dalība LTRK biedru sapulcē 28.03.2019. 

5) Biedrības dalība pašvaldības konsultatīvajās padomēs un biedrībā “Pierīgas partnerība”. 

6) Biedrības dalība Vislatvijas uzņēmēju sporta spēlēs 14.-16.06. 

7) Par laikrakstu “Uzņēmēju vēstis”. (izdošanas regularitāte, reklāmas, saturs) 

8) Par biedrības publicitāti (mājas lapa, sociālie tīkli u.c.) 

9) Dažādi. 

 

Izskatīja: 

 

 

1) Valdes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas 

Valdes locekļi debatē par priekšsēdētāja un vietnieka kandidatūrām. Katrs valdes loceklis 

prezentē sevi un savu redzējumu par biedrības attīstību. 

Valdes locekļi ierosina par priekšsēdētāju ievēlēt Kristapu Beķeri un par vietnieci Lauru 

Karnīti. 

 

Nolēma: Par biedrības “Mārupes uzņēmēji “ valdes priekšsēdētāju apstiprināt Kristapu Beķeri 

un par priekšsēdētāja vietnieci apstiprināt Lauru Karnīti (“Par” – vienbalsīgi) 

 

2) SIA “Call me Sister” izslēgšana no biedrības. 



  
 

E.Alksne informē, ka saņemts SIA “Call me Sisters” iesniegums par izstāšanos no biedrības, jo 

uzņēmuma vadīja darba apstākļu dēļ nevar pilnvērtīgi iesaistīties biedrības darbā. 

 

Nolēma: Pieņemt uzņēmuma SIA “Call me Sisters” iesniegumu par izstāšanos no biedrības, 

E.Alksnei informē par šo biedrības grāmatvedi. 

 

3) Par SIA “Alteh Building” uzņemšanu par biedrības biedru 

E.Alksne informē, ka saņemts pieteikums no SIA “Alteh Building” ar vēlmi kļūt par biedrības 

biedru. 

 

Nolēma: Uzņemt SIA “Alteh Building” par biedrības biedru. E.Alksnei ievietot informāciju par 

uzņēmumu biedrības mājas lapā, grāmatvedei sagatavot rēķinu jaunajam biedram. 

 

4) Par biedrības mērķiem, aktivitātēm un darba plānu 2019.pirmajam pusgadam  

Valdes locekļi apspriež no iepriekšējās valdes pārņemamās biedrības aktivitātes un nolemj tās 

turpināt 

 

a) Valdes sēdes sasaukt 1 reizi mēnesī; tuvākās sēdes 2.04, 7.05., 4.06. plkst. 18:00 pie 

kāda no biedriem; 

b) Uzņēmēju brokastis organizēt 1 reizi mēnesī; tuvākie pasākumi 14.03., 16.04., 

15.05., 12.06. Par uzņēmēju brokastīm atbildīgās personas – I.Bondare un E.Alksne; 

c) Par 2h zinošāks – atbildīgie L.Kalniņa un A.Petrovs. E.Alksnei nosūtīt viņiem 

potenciālo lektoru sarakstu un biedru vēlmes semināru tēmām, kas paustas aptaujas 

anketā; 

d) Neformālie pasākumi. K.Beķeris piedāvā organizēt pasākumu aprīļa beigās-maijā, 

saskaņojot ar pakalpojuma sniedzējiem;  

e) Dalība Darba biržā “Dzīvo Mārupē, strādā Mārupē” 22.03. Pasākumā piedalās 

vairāki biedrības biedri. L.Karnīte vienosies ar K.Beķeri par uzrunu pasākuma 

dalībniekiem; 

f) Dalība LTRK biedru sapulcē 28.03.2019. Piedalīsies valdes priekšsēdētājs K.Beķeris 

 

Nolēma: E.Alksnei publicēt biedrības mājas lapas kalendārā pasākumu plānu; A.Petrovam un 

L.Kalniņai organizēt tuvāko semināru “Par 2 h zinošāks”, K.Beķerim organizēt biedrības 

neformālo pasākumu u piedalīties LTRK biedru sapulcē, L.Karnītei teikt uzrunu biedrības vārdā 

darba biržā 22.03. 

 

5) Biedrības dalība pašvaldības konsultatīvajās padomēs un biedrībā “Pierīgas partnerība”. 

Valde apspriež jautājumu par biedrības dalību un pārstāvniecību sešās pašvaldības 

konsultatīvajās padomēs. Pauž viedokli, ka pārstāvētajiem biedriem jāsaskaņo sēdēs paužamais 

viedoklis ar biedrības biedriem, jāinformē valde un biedri par padomēs izskatāmajiem un 

izskatītajiem jautājumiem. Jāveido atgriezeniskā saite. Ierosina uz kādu no tuvākajām valdes 

sēdēm uzaicināt biedrības deleģētos/pilnvarotos biedrus un pārrunāt to, kā informēt visus vai 

atbalstošās padomes darba kārtībā ieinteresētos biedrus par padomēs lemto.  

No biedrības “Pierīgas Partnerība” atsaukt Indaru Melzobu un deleģēt biedrībā valdes locekli 

Ingrīdu Bondari. 

 



  
 

Nolēma: Uz kādu no tuvākajām valdes sēdēm uzaicināt biedrības deleģētos pārstāvjus 

pašvaldības konsultatīvajās padomēs. J.Baibakovam sagatavot deleģējuma vēstuli I.Bondarei 

dalībai biedrībā “Pierīgas Partnerība”, lai I.Bondare var pārstāvēt Mārupes uzņēmēju biedrību 

“Pierīgas Partnerība” kopsapulcē 26.03. 

 

6) Biedrības dalība Vislatvijas uzņēmēju sporta spēlēs 14.-16.06. 

Valde apspriež organizatoriskos un tehniskos jautājumus par biedrības dalību uzņēmēju sporta 

spēlēs. 

 

Nolēma: uz nākamo valdes sēdi uzaicināt par sporta aktivitātēm biedrībā atbildīgo Silvestru 

Savicki un pārrunāt gatavošanās plānu uzņēmēju sporta spēlēm. S.Savickim izveidot darba 

grupu, lai sagatavotos sporta spēlēm. 

 

7) Par laikrakstu “Uzņēmēju vēstis”. (izdošanas regularitāte, reklāmas, saturs) 

Valde apspriež jautājumu par finanšu situāciju ar avīzes izdošanu, par reklāmdevējiem, par 

avīzes mērķauditoriju. 

 

Nolēma: 2019.gadā avīzi “Uzņēmēju vēstis” izdot 4 reizes. Aprīlī avīzi izdot. Izdošanas datums 

12.04. Uz nākamo valdes sēdi uzaicināt avīzes redkolēģiju un pārrunāt ar avīzes izdošanu 

saistītos jautājumus. 

 

8) Par biedrības publicitāti (mājas lapa, sociālie tīkli u.c.) 

Valdes locekļi debatē par to, ka vairāk jāpievēršas digitālajam mārketingam, jāaicina biedrus 

aktīvāk sniegt par saviem uzņēmumiem ziņas, ar kurām jādalās mājas lapā un sociālajos tīklos. 

Valdei jāpārskata biedrības mājas lapa un jālemj par tās aktualizēšanu. I.Bondare ierosina 

veidot mazus video rullīšus par biedriem. 

 

Nolēma: Katram valdes loceklis pārdomāt priekšlikumus biedrības publicitātes aktualizēšanai. 

 

 

9) Dažādi. 

Valdes locekļi un E.Alksne pārrunā par turpmāko sadarbību. E.Alksne piedāvā turpināt strādāt 

biedrībā, ja ir samazināts avīzes izdevumu skaits un līdz ar to arī vienoties par zemāku atlīdzību. 

Šo jautājumu precizēt ar J.Baibakovu un K.Beķeri. 

 

Visi lēmumi pieņemti vienbalsīgi, valdei balsojot “par”. 

 

Sēde slēgta 21:30 

 

Sēdes vadītājs       J.Baibakovs 

 

 

Protokolists       E.Alksne 


