
 
 

Biedrības “Mārupes Uzņēmēji” valdes sēde 

2018.gada 6.novembris, plkst. 18:00,  

Biznesa Vēstniecība, Jelgavas ceļš 3, Tīraine, Mārupes novads, LV-2167 

Piedalās: K.Bodnieks, I.Bondare, J.Baibakovs 

Biedrības biedri un viesi: Silva Jeromanova-Maura, Elīna Puncule, Daina Kantāne, Andrejs 

Petrovs, Silvestrs Savickis 

Sēdi vada: K.Bodnieks 

Protokolē: K.Bodnieks 

Darba kārtība 

1) Iepazīšanās ar Biznesa Vēstniecību 

2) Iepazīšanās ar jauno biedru - SIA “Ideal Services” (Avis). 

3) Par biedrības preču zīmi - noteikumu projekts.  

4) Par avīzes “Uzņēmēju Vēstis” decembra  numuru. 

5) Par avīzes „Uzņēmēju Vēstis” izdošanu 2019.gadā – regularitāte, cenu politika, 

reklāmas u.c. 

6) Par gatavošanos biedrības gada ballei. 

7) Par situāciju ar debitoriem. 

8) 2019.gada janvāra – marta aktivitāšu datumu noteikšana: 

a. Valdes sēdes; 

b. Biznesa brokastis; 

c. Par 2 stundām zinošāks; 

d. Biedru kopsapulce 

9) Biznesa Vēstniecības sadarbības piedāvājums 

10) Ziemassvētku apsveikumi biedriem  

11) Dažādi 

Izskatīja 

1) Iepazīšanās ar “Biznesa Vēstniecību” 

Noklausījās E.Puncules informāciju par uzņēmumu, tā piedāvātajiem pakalpojumiem 

fiziskām un juridiskām personām. Iepazinās ar telpām. 

2) Iepazīšanās ar jauno biedru SIA “Ideal Services” 

Noklausījās D.Kantānes informāciju par uzņēmumu, tā piedāvātajiem pakalpojumiem. 

Uzņēmums pārstāv auto nomas zīmolu “Avis”, piedāvā klasiskos auto nomas pakalpojumus 

uzņēmumiem un privātpersonām, kā arī pilna servisa līzinga pakalpojumu. 

Nolēma: uzņemt par biedrības biedru SIA „Ideal Services”. Grāmatvedei sagatavot 

iestāšanās maksas rēķinu.  

„Par” – 3 (vienbalsīgi) 



 
 

3) Par biedrības preču zīmi - noteikumu projekts 

J.Baibakovs iesniedza preču zīmes noteikumu projektu visiem klātesošajiem. Noteikumu 

projekts tika pieņemts izskatīšanai.  

Nolēma: J.Baibakovam izsūtīt sagatavoto projektu klāt neesošajiem valdes locekļiem. 

Valdes locekļiem iepazīties ar sagatavoto noteikumu projektu un iesūtīt komentārus 

J.Baibakovam līdz 25.11.2018.  

4)  “Uzņēmēju Vēstis” decembra numurs  

Valde diskutēja par situāciju ar avīzes budžetu.  

Nolēma: Izdot decembra avīzi 

5) Par avīzes „Uzņēmēju Vēstis” izdošanu 2019.gadā. 

S.Savickis atgādināja esošā reklāmu cenrāža veidošanas pamatprincipus. I.Bondare vērsa 

uzmanību uz šobrīd aktuālajām tendencēm reklāmas jomā. Izskatīja K.Bodnieka iesniegto 

reklāmu cenu projektu 2019.gadam. S.Jeromanova-Maura ieteica izmantot pieejamās finanšu 

atbalsta formas un rakstīt projekta pieteikumu.  

Nolēma: Sākot no 2019.gada izmainīt moduļa cenu biedriem sekojošā apmērā – 1modulis 

55€, 2moduļi 65€, 3moduļi 90€, 4moduļi 99€. Pārējās cenas biedriem un citiem atstāt 

nemainīgas. 

Papildināt cenrādi ar “Maksa par reklāmas rakstu” piemērojot moduļu laukumu izmēra 

izcenojuma koeficientu 1,2 (viens komats divi).  

Noteikt reklāmas aģenta atalgojumu 30% (trīsdesmit procentu) apmērā no cita (ne biedrības 

biedra) reklāmdevēja piesaistes izvietotās reklāmas summas. 

6) Gatavošanās biedrības gada ballei 

I.Bondare ieskicēja iespējamo balles budžetu. Ņemot vērā, ka 07.11.18. uzņēmēju brokastu 

galvenā tēma ir Balles rīkošana, valde detalizētāk šo jautājumu neskatīja. 

Nolēma: I.Bondare un I.Melzobs pēc brokastīm apkopo darba grupas ieteikumus un iesniedz 

valdei izskatīšanai. 

7) Situācija ar debitoriem 

J.Baibakovs informē, ka situācijā ar Aptieku Figaro, sastādot prasības pieteikumu, tika 

secināts, ka biedrības komunikācijā ar reklāmdevēju par reklāmas laukuma pasūtīšanu ir 

nepieciešami uzlabojumi, lai novērstu problēmas nemaksāšanas gadījumā. J.Baibakovs 

uzņēmās sagatavot informāciju par šo jautājumu ar ierosinājumiem. Valde tika informēta, ka 

Aptieka Figaro ir nokārtojusi savas parādsaistības. J.Baibakovs un K.Bodnieks iepazīstināja 

ar aktuālo informāciju par pārējiem debitoriem.  

Nolēma: Sūtīt brīdinājuma vēstuli SIA “Skārda Jumti”, anulēt piestādīto SIA “Alma Mater 

2000” rēķinu. 



 
 

8) 2019.gada janvāra – marta aktivitāšu datumu noteikšana 

Valde vienojās par Kopsapulces datumu, valdes sēžu un brokastu janvāra datumiem. Tika 

diskutēts par Kopsapulces norises vietu “Biznesa Vēstniecībā” un A. Petrova piedāvāto 

variantu rīkot kopsapulci SIA “Marine Care Baltic” konferenču telpās. Tika uzklausīts 

E.Puncules priekšlikums rīkot seminārus “Par 2h zinošāks” Biznesa Vēstniecībā un vairākas 

iespējamās semināru tēmas.  

Nolēma: Noteikt sekojošus datumus 

a. Valdes sēdes – 17.01.2019., 14.02.2019.; 

b. Biznesa brokastis – 08.01.2019., 06.02.2019., 07.03.2019.; 

c. Biedru kopsapulce – 05.03.2019. pl. 17:30. Norises vieta SIA “Marine Care 

Baltic” konferenču telpās;  

d. Par 2 stundām zinošāks – saskaņot iesniegtos priekšlikumus ar valdes locekli 

L.Kalniņu un noteikt tuvāko pasākumu tēmas un datumus. 

9) Biznesa Vēstniecības sadarbības piedāvājums 

a. Kļūt par sadarbības partneriem semināru "Par 2h zinošāks" organizēšanā. Biznesa 

Vēstniecība var nodrošināt telpas, ir priekšlikumi lekciju tēmām un lektoriem. 

Nepieciešamības gadījumā var nodrošināt arī kafijas pauzi. Konkrēti priekšlikumi 

tēmām - sociālo tīklu mārketings mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, eksports, 

eneagramma biznesā, transformācijas spēle, koučings. Šāda periodiska sadarbība 

papildinātu jau iesākto "Par 2h zinošāks" darbības modeli. 

b. Piedāvājums sadaļā "Biedrs=Biedram"- izdevīgāki nosacījumi telpu nomai 

(nosacījumus, pieejamos laikus, aprīkojumu utt. var uzzināt sazinoties ar E. Punculi- 

t.26877874) Piedāvājumi biedrības biedriem par īpašākiem nosacījumiem apmeklēt 

pasākumus un meistarklases. Šobrīd konkrēti ir piedāvājums par lētākām cenām 

iegādāties biļetes uz Ziemassvētku koncertiem "Gaisma no Sirds". 

c. Izvirzīt 1 pārstāvi no biedrības žūrijai JAL skolēnu mācību uzņēmumu reģionālajā 

gadatirgū, kas norisināsies Biznesa Vēstniecībā 24.11.2018. no 11.00-14.00. Vēlams 

potenciālajam žūrijas loceklim nākt ar savu simpātiju balvu. Priekšlikums par 

potenciālo žūrijas dalībnieku jāiesniedz BV līdz 13.11.2018. 

Nolēma: Informatīvi atbalstīt “Biznesa Vēstniecību”. 

Biedrības “Mārupes uzņēmēji” administratīvā vadītāja izsūta aicinājumu darboties žūrijā. 

Biedrība deleģē žūrijas pārstāvi. 

10) Ziemassvētku apsveikumi biedriem 

S.Jeromanova-Maura piedāvāja aicināt biedrus 9.decembrī uz Mārupes Ziemassvētku egles 

iedegšanas pasākumu un tā laikā apsveikt biedrības biedrus. K.Bodnieks atgādināja par 

savulaik uzsāktā personīgā apsveikšanas koncepta ieviešanu, un J.Baibakovs ieteica šo 

turpināt kā tradīciju, neskatoties uz paaugstināto slodzi valdes locekļiem. I.Bondare un 

A.Petrovs norādīja, ka saņemot personīgu valdes locekļa apsveikumu, pozitīvais efekts ir 

milzīgs. 

Nolēma: Valdes locekļi personīgi apsveic biedrības biedrus  



 
 

11) Dažādi 

J. Baibakovs informēja par LR Patentu Valdes apstiprināto biedrības “Mārupes uzņēmēji” 

jaunā dizaina logo un saņemto Latvijas preču zīmes reģistrācijas apliecību Nr. M 73236, 

datētu ar 20.10.2018. 

K.Bodnieks informēja par biedrības iepriekšējā dizaina preču zīmes atrašanos Mārupes 

novas Domes ēkā un nepieciešamību to nomainīt uz biedrības jauno preču zīmi. 

Nolēma: E.Alksne noskaidro jaunā logo izgatavošanas iespējamos variantus un noorganizē 

logo nomaiņu. 

 

Visi darba kārtības lēmumi pieņemti vienbalsīgi “par”. 

 

Sēde slēgta 19:55 

 

Sēdes vadītājs      K.Bodnieks 

 

Protokolists      K.Bodnieks 


