
  
 

Biedrības “Mārupes Uzņēmēji” valdes sēde, 

2019.gada 17.janvāris, plkst. 18:00,  

SIA “Marine Care Baltic”, Jaunmārupe, Ozolu iela 28 – k.1 

 

Piedalās: Valdes priekšsēdētājs K.Bodnieks, vietnieks I.Melzobs; valdes locekļi, I.Bondare, 

L.Kalniņa, J.Baibakovs 

Biedrības biedri un viesi: M.Lapiņš, Z.Jēkabsone, A.Bodarova 

Sēdi vada K.Bodnieks 

Protokolē E.Alksne 

Darba kārtība  

1) Iepazīšanās ar SIA “Marine Care Baltic”. 

2) Iepazīšanās ar SIA “Mārlapiņi”. 

3) Iepazīšanās ar SIA “L.E.C.Travel”. 

4) Iepazīšanās ar SIA “Latvijas aptieka”. 

5) AS “WESS Motors” iesniegums par iestāšanos biedrībā. 

6) SIA “Air Print” izslēgšana no biedrības (uzņēmums likvidēts). 

7) Kopsavilkums par uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes neformālo tikšanos 17.01. 

8) Par biedrības aktivitātēm un darba plānu 2019.gadam. 

9) Gatavošanās biedrības gada pārskata sapulcei 05.03. 

10) Kopsavilkums par biedrības gada balli. 

11) Par laikrakstu “Uzņēmēju vēstis”. (reklāmas, saturs) 

13) Par situāciju ar debitoriem. 

14) Dažādi 

 
Izskatīja: 

 

1. Iepazīšanās ar SIA “Marine Care Baltic”. 

A.Petrovs iepazīstina ar uzņēmuma darbības profilu un jaunajām telpām, ko iespējams 

izmantot jebkuram interesentam pasākumu un tikšanos organizēšanai. Uzņēmums 

nodarbojas ar kuģu tehnisko apgādi, kuģu aģentēšanu un citām ar kuģniecību saistītiem 

pakalpojumiem. 

 

Nolēma: Pieņemt zināšanai 

 

2. Iepazīšanās ar SIA “Mārlapiņi”. 

M.Lapiņš informē par uzņēmuma darbības profilu – mārrutku ražošana ar dažādu augu 

un dārzeņu pievienošanu.  Kā mājražotāji uzņēmums darbojas 3 gadus un 2018.gada 

nogalē nodibināja SIA. Gadā pārstrādā aptuveni 2 tonnas mārrutku. Ir laba sadarbība ar 

daudziem Latvijas mājražotājiem un lielajiem uzņēmumiem. 



  
 

 

Nolēma: Pieņemt zināšanai 

 

3. Iepazīšanās ar SIA “L.E.C.Travel”. 

 

A.Bodarova iepazīstina ar uzņēmuma profilu. Uzņēmumam jau ir 8 gadi. 2018.gadā 

atvēra biroju Rīgā, Ziepniekkalnā. Nodarbina 4 darbiniekus. Pamatā nodarbojas ar 

korporatīvajiem klientiem, piedāvā pēdējā brīža ceļojumus, vīzas u.c. pakalpojumus. 

 

Nolēma: Pieņemt zināšanai 

 

4. Iepazīšanās ar SIA “Latvijas aptieka”. 

 

Z.Jēkabsone iepazīstina ar uzņēmuma profilu. Uzņēmums dibināts pirms 7 gadiem un 

ir ap 70 aptiekām visā Latvijā. Mārupes novadā ir tikai Jaunmārupē. Uzņēmums ir 

ieinteresēts sadarbībā ar Mārupi, lai izglītotu cilvēkus par veselīgu dzīvesveidu, 

piedāvātu uzņēmumiem savus pakalpojumus u.c. 

 

Nolēma: Uzņemt SIA “Latvijas aptieka” par biedrības biedru. Pieņemts vienbalsīgi. 

 

5. AS “WESS Select” iesniegums par iestāšanos biedrībā. 

 

E.Aksne informē, ka saņemts iesniegums  no uzņēmuma par vēlmi iestāties biedrībā. 

Biedrības statūti un biedru naudas apmērs apmierina. 

 

Nolēma: Uzņemt AS “WESS Select” par biedrības biedru. Pieņemts vienbalsīgi. 

 

6. SIA “Air Print” izslēgšana no biedrības (uzņēmums likvidēts). 

 

J.Baibakovs informē, ka 2018.gada oktobrī uzņēmums SIA “Air Print” ir likvidēts, par 

ko liecina ieraksts Lursoft datu bāzē. Līdz ar to uzņēmums ir svītrojams no biedru 

saraksta. 

 

Nolēma: Svītrot SIA “Air Print” no biedru saraksta, informēt par šo grāmatvedi. 

 

7. Kopsavilkums par uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes neformālo tikšanos 

17.01. 

 

K.Bodnieks informē par tikšanos “Biznesa vēstniecība”, kurā apsprieda 2019.gada 

aktivitāšu plāna projektu uzņēmējdarbības jomā, priekšlikumus izskatāmajiem 

jautājumiem konsultatīvās padomes sēdē. Ierosināts organizēt uzņēmējdarbības 

konsultatīvās padomes 4 reizes 2019.gadā. No biedrības puses iekļaut Mārupes novada 

Domes Izglītības konsultatīvās padomes darba kārtībā jautājumu par projektu "Skolēnu 



  
 

nodarbinātība vasaras periodā sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA) un 

Mārupes uzņēmējiem"" (Silva Jeromanova-Maura). 

 

Nolēma: pieņemt zināšanai 

 

8. Par biedrības aktivitātēm un darba plānu 2019.gadam. 

 

Valde ierosina nākamās uzņēmēju brokastis organizēt 6.02. “Biznesa vēstniecība”; 

5.02. organizēt semināru “par 2h zinošāks” “Biznesa vēstniecība”; 12.02. valdes atklātā 

sēde; 21.02. uzņēmēju kontaktu pēcpusdiena, 5.03. biedru kopsapulce. Februārī būs 

aktivitātes saistībā ar skolēnu biznesa pasaku prezentēšanu Jaunmārupes vidusskolā un 

27.02. biznesa pasaku vērtēšana, uzņēmēji aicināti pieteikties Ēnu dienai 13.02., 22.03. 

Mārupes dome organizēs darba biržu, kurā uzņēmumiem iespējas piedalīties, 14.-

18.10. notiks Mārupes uzņēmēju dienas, kurām savlaicīgi jāiesniedz priekšlikumi 

aktivitātēm, kas interesē biedrus. Par turpmākajām aktivitātēm lēmums jāpieņem 

jaunajai valdei. 

 

Nolēma: Apstiprināt iepriekš minēto. I.Bondarei un L.Kalniņai sagatavot informāciju 

par 05.02., 06.02., 21.02. aktivitātēm. 

 
9. Gatavošanās biedrības gada pārskata sapulcei 05.03. 

 

Sapulci organizēs SIA “Marine Care Baltic” konferenču zālē; valde gatavo 

prezentāciju; savlaicīgi nosūtīt uzaicinājums biedriem, ko sagatavo I.Bondare, nosūtīt 

pilnvaras veidlapa biedriem tiem gadījumiem, kad uzņēmuma pārstāvis objektīvu 

apstākļu dēļ nevar ierasties, jāsagatavo balsošanas biļeteni un balsošanas kaste. Pasūtīt 

kliņģeri no SIA “Moora” (E.Alksne). 

 

Nolēma: pieņemt zināšanai iepriekš minēto un veikt darbības atbilstoši savai 

kompetencei 

 

10. Kopsavilkums par biedrības gada balli. 

 

I.Bondare informē par paveikto balles sagatavošanā un balles norisi.  

 

Nolēma: pieņemt zināšanai informāciju. E.Alksnei nosūtīt atgādinājumus par rēķinu 

apmaksu par balli tiem biedriem, kuri to vēl nav veikuši. 

 

11. Par laikrakstu “Uzņēmēju vēstis”. (reklāmas, saturs) 

 

E.Alksne informē, ka uz doto brīdi reklāmdevēji nepiesakās, kas var radīt problēmas ar 

avīzes izdošanu. Valde tiek aicināts iesūtīt atbildes uz saņemtajiem jautājumiem ar 

biedrību līdz 22.01. E.Alksnei. Valde nolēma, ka, ja reklāmdevējs vēlas ievietot 



  
 

reklāmu avīzē vairākkārtīgi, tad viņam tiek dota iespēja apmaksāt visu uzreiz, 

piemērojot 10% atlaidi no kopsummas. Pie tam, reklāmu var izvietot ne secīgi pa 

mēnešiem. 

 

12. Par situāciju ar debitoriem. 

 

K.Bodnieks informē par to, ka vairāki biedri nav termiņā veikuši biedru naudas 

maksājumu.  

 

Nolēma: pieņemt zināšanai informāciju. E.Alksnei nosūtīt biedriem atgādinājumus. 

 

13. Dažādi 

 

E.Alksne informē par tehniskajām problēmām ar biedrības mājas lapu. Valde vienojas, 

ka šis jautājums jau būs nākamās valdes apspriešanas tēma. 

 

Nolēma: Esošā valde līdz pilnvaru termiņa beigām nepaspēs atrisināt jaunas mājas 

lapas izstrādes jautājumu, objektīvu iemeslu pēc nolemts nodot šo nākamās valdes 

pārziņā 

 

Visi darba kārtības lēmumi pieņemti vienbalsīgi “par”. 

 

 

 

Sēde slēgta 20:45 

 

Sēdes vadītājs      K.Bodnieks 

 

 

Protokolists       E.Alksne 


