
	 
 

Biedrības “Mārupes Uzņēmēji” valdes sēde 

2019.gada 4.jūnijs, plkst. 18:00, 

SIA “ZK9”, Bērzlapas 5, Mārupes nov. 

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

K.Bodnieks, L.Putniņa, E.Puncule, J.Kursiša, SIA “ZK9” pārstāvji, L.Zvirbule (SIA “Home 4 
living”)  

Sēdi vada: K.Beķeris 

Protokolē: G.Ievkalne 

Darba kārtība: 

1.  Iepazīšanās ar potenciālo biedru “Mārupes Nami” (SIA “Home 4 living” 
L.Zvirbule) 

2. Biedrības dalība “Uzņēmēju dienās” no 14.-18.10. (J.Kursiša, E.Puncule) 
3. Uzņēmēju Vēstis septembra numura maketa saskaņošana (L.Karnīte), 

paredzamie reklāmas ieņēmumi no septembra numura (G.Ievkalne) 
4. Informācija par mājas lapas sadaļu “Biedrs Biedram” un “Darba birža” statusu 

(K.Beķeris, J.Baibakovs) 
5. Projekta sagatavošana LEADER programmai 

http://www.pierigaspartneriba.lv/jaunumi/iesniedz-savu-projektu-7-karta-no-09-
09-19-lidz-09-10-19/ 

6. SIA “Medsport” izslēgšana no biedrības 
7. Plānotie pasākumi: 

a) Par 2h zinošāks (?) (A.Petrovs) 
b) Neformālais pasākums (?) (K.Beķeris) 

8. Par situāciju ar debitoriem 
9. Dažādi 

 
Izskatīja: 

1) Iepazīšanās ar potenciālo biedru SIA “Home 4 living” 

Uzņēmuma pārstāve L.Zvirbule iepazīstina ar uzņēmuma darbības jomām un mērķi, kāpēc vēlas 
kļūt par biedrības biedru. Visi sēdes dalībnieki iepazīstina ar sevi un pārstāvēto uzņēmumu 
darbību. Valdes locekļi diskutē un informē par biedrības aktivitātēm un iespējām, ko sniedz 
dalība biedrībā.  
 
Nolēma: 
Uzņemt SIA “Home 4 living” par biedrības biedru. Pieņemts vienbalsīgi. 
 
Izskatīja: 

2) Biedrības dalība “Uzņēmēju dienās” no 14.-18.10. (J.Kursiša, E.Puncule) 
 



	 
 
J.Kursiša iepazīstina ar “Uzņēmēju dienas” provizorisko programmu un plānotajām aktivitātēm 
pasākuma ietvaros, kā arī par pieejamajiem datumiem biedrības aktivitāšu organizēšanai. 
E.Puncule informē par Biznesa vēstniecības plānotajām aktivitātēm šī pasākuma ietvaros. 
Valde diskutē par datumiem un iespējamām aktivitātēm, ko varētu organizēt biedrība.  
 
Nolēma: 
Līdz 23.09. informēt J.Kursišu par izvēlētajiem datumiem un biedrības aktivitātēm “Uzņēmēju 
dienu” ietvaros. 
 
Izskatīja: 

3) “Uzņēmēju Vēstis” septembra numura maketa saskaņošana (L.Karnīte), paredzamie 
reklāmas ieņēmumi no septembra numura (G.Ievkalne) 
 

L.Karnīte informē par jauno avīzes veidolu, iepazīstina par satura veidošanas procesu. 
G.Ievkalne informē par ieņēmumiem no septembra numura. 

Nolēma: 
Maketu saskaņot. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 
 
Izskatīja: 

4) Informācija par mājas lapas sadaļu “Biedrs Biedram” un “Darba birža” statusu 
(K.Beķeris, J.Baibakovs) 
 

K.Beķeris informē par sadaļu “Biedrs Biedram” un “Darba birža” progresu un esošo status.  

Nolēma: 
K.Beķeris un G.Ievkalne sagatavo sadaļas “Darba birža” tehnisko aprakstu. J.Baibakovs pēc 
tehniskā apraksta saņemšanas 10 dienu laikā izstrādā sadaļas lietošanas noteikumus. 
Izskatīja: 

5) Projekta sagatavošana LEADER programmai 
http://www.pierigaspartneriba.lv/jaunumi/iesniedz-savu-projektu-7-karta-no-09-09-19-
lidz-09-10-19/ 

 
Valde diskutē par iespējamo projektu izstrādi. 
 
Nolēma: 
Nākamās nedēļas laikā A.Petrovs un K.Beķeris tiekas ar “Pierīgas partnerība” administratīvo 
vadītāju Alīnu Lukjancevu LEADER programmas jautājumos, pēc tikšanās valde elektroniski 
lemj par dalību programmā. 
 
Izskatīja: 

6) SIA “Medsport” izslēgšana no biedrības 
 
J.Baibakovs informē, ka sagatavos rakstveida brīdinājumu, ko K.Beķeris nosūtīs 
SIA”Medsport”. 
 
Nolēma: 



	 
 
Nākamā valdes sēdē pieņemt galīgo lēmumu par biedra izslēgšanu no biedrības. 

 
Izskatīja: 

7) Plānotie pasākumi: 
a) Par 2h zinošāks (?) (A.Petrovs) 
b) Neformālais pasākums (?) (K.Beķeris) 

 

a) A.Petrovs informē par 3 potenciālajiem lektoriem, no kuriem izvēlas divus. Kā arī 
informē, ka nākamo “Par 2h zinošaks” plānots organizēt 21.11 vai 26.11. 

b) K.Beķeris informē, ka neformālajam pasākumam rezervēts 25.10. viesu namā 
“Pakavciems”. 

Nolēma:   
a) Uzrunāt lektorus un mēneša laikā noteikt precīzu datumu un “Par 2h zinošāks” tēmu. 
b) Pieņemt zināšanai. 

 
Nolēma:   
Pieņemt zināšanai. 
 
Izskatīja: 

8) Par situāciju ar debitoriem 
 
Valde apspriež situāciju ar debitoriem. 
 
Nolēma: 
Pieņemt zināšanai. 

Izskatīja: 
9) Dažādi 

 
G.Ievkalne informē, ka saņemts e-pasts no volejbola komandas SC Mārupe ar lūgumu sponsorēt 
formas tērpu iegādi. 
J.Baibakovs atgādina, ka K.Beķerim mēneša laikā jānosūta iesniegums par kārtējo situāciju ar 
Plieņciema ielu.  
J.Baibakovs informē, ka 11.09. kopā ar K.Bodnieku dodas pārstāvēt Mārupes uzņēmēju 
biedrību LTRK organizetajā pasākumā Saldū. 
L.Karnīte informē, ka sakarā ar SMU izstādi lidostā viss ir akceptēts un tiek gaidīta reakcija 
sadarbībai no skolas puses. 
 
Nolēma: 
Tā kā biedrība nevar būt sponsors sporta komandai, izsūtīt info biedriem, ar aicinājumu 
sponsorēt volejbola komandas SC Mārupe tērpu iegādi.  
Pārējais pieņemts zināšanai. 
 
Visi lēmumi pieņemti vienbalsīgi. 
 



	 
 
Sēde slēgta 19:54 
 
 
Sēdes vadītājs       K.Beķeris 
 
 
Protokolists       G.Ievkalne 


