
	 
 

Biedrības “Mārupes Uzņēmēji” valdes sēde, 

2020.gada 17.februāris, plkst. 18:00, 

VAS “Starptautiskā lidosta Rīga”, Mārupes nov. 

Piedalās: Valdes locekļi K.Beķeris, I.Bondare, L.Karnīte, J.Baibakovs, A.Petrovs; K.Bodnieks, 
S.Savickis, A.Lukjanceva, LIKTA pārstāvji 
 
Sēdi vada: K.Beķeris 
 
Protokolē: G.Ievkalne 
 
Darba kārtība: 

1) Biedrības “Pierīgas partnerība” aktualitātes (A.Lukjanceva) 
2) Par sadarbības iespējām ar LIKTA, kampaņas “Gudra Latvija” ietvaros (LIKTA pārstāvji) 
3) Gatavošanās biedrības kopsapulcei: 

a) norises vieta; 
b) kopsapulces saturs (workshops, runātāji, tēmas, kafijas pauze, valdes 

pārvēlēšana, revīzijas komisija. Gada pārskata apstiprināšana) 
c) atbildīgie par konkrētiem darbiem, termiņi (darbības pārskata sagatavošana, 

finanšu pārskata sagatavošana, prezentācijas) 
4) Par mājas lapas sadaļu “Darba birža” progresu (K.Beķeris) 
5) Plānotie pasākumi: 

a) Uzņēmēju brokastis 
b) Par 2h zinošāks 

6) Par situāciju ar debitoriem 
7) Dažādi 
 
Izskatīja: 

1) Biedrības “Pierīgas partnerība” aktualitātes (A.Lukjanceva) 
 

A.Lukjanceva informē par biedrības Pierīgas partnerība aktualitātēm, iepazīstina ar lauku 
attīstības programmas finansējuma iespējām, prezentē jauno Exit Riga zīmolu, kas ietver 
vienotu Pierīgas novadu tūrisma piedāvājumu. 
 
Nolēma: 
Pieņemts zināšanai. 
 
Izskatīja: 

2) Par sadarbības iespējām ar LIKTA, kampaņas “Gudra Latvija” ietvaros (LIKTA 
pārstāvji) 
 

LIKTA pārstāvji iepazīstina sevi un pastāsta par projektu “Gudra Latvija” ideju. Ar valdi 
apsriež sadarbības iespējas un biedru ieguvumu. K.Bodnieks un S.Savickis iesaistās diskusijā. 
 



	 
 
Nolēma: 
Iesaistītīes projektā, aprīlī LIKTA organizē bezmaksas semināru biedriem semināru cikla “Par 
2h zinošāks” ietvaros. Datumu un vietu precizē vēlāk. Tālāka komunikācija un organizēšana ar 
G.Ievkalni 
 
Izskatīja: 

3) Gatavošanās biedrības kopsapulcei 
 
Valde diskutē par progresu un nepieciešamo darbu veikšanu, gatavojoties kopsapulcei, nosaka 
atbildīgos. J.Baibakovs informē par jautājumiem saistībā ar gada pārskatu. 
 
Nolēma: 
A.Petrovs atbildīgs par kafijas galda organizēšanu 40 personām. K.Beķeris sagatavo 
prezentāciju. G.Ievkalne izsūta biedriem darba kārtību un citus informatīvos e-pastus saistībā ar 
kopsapulci. L.Karnīte apkopo aptaujas anketas rezultātus.  
 
Izskatīja: 

4) Par mājas lapas sadaļu “Darba birža” progresu  
 

G.Ievkalne informē, ka mājas lapas sadaļa Darba birža ir gatava lietošanai, taču J.Baibakova 
izstrādātie sadaļas lietošanas noteikumi vēl nav apstiprināti un publicēti.  

Nolēma: 
Apstiprināt un publicēt sadaļas Darba birža lietošanas noteikumus. K.Beķeris tos publicē mājas 
lapā sēdes laikā. 
 
Izskatīja: 

5) Plānotie pasākumi: 
a) Uzņēmēju brokastis 
b) Par 2h zinošāks 

 
Valde apspriež tuvākos pasākumus. 

Nolēma: 
Uzņēmēju brokastis organizēt: 18.03., 20.04., 20.05. 
Nākamo Par 2h zinošāks organizēt aprīlī, sadarbībā ar LIKTA. G.Ievkalnei turpināt saziņu ar 
LIKTA, lai organizētu semināru. 
 
Izskatīja: 

6) Par situāciju ar debitoriem 
 

Valde apspriež situāciju ar debitoriem.  

Nolēma: 

Pieņemt zināšanai. G.Ievkalnei izsūtīt debitoriem atgādinošos e-pastus. 
 
Izskatīja: 



	 
 

7) Dažādi  
 

G.Ievkalne informē, ka Rolling ir atteicies drukāt grāmatas Jaunmārupes skolēnu Biznesa 
pasaku noslēguma pasākumam. L.Karnīte informē, ka grāmatu druku 30gab. nodrošinās lidosta 
“Rīga”. 
I.Bondare atskaitās par to, ko paveikusi esot valdes sastāvā, kā arī ierosina nākotnē iedvest 
jaunu elpu Uzņēmēju brokastīm, ar mērķi tuvāk iepazīt biedrus. 
 
Nolēma: 
Pieņemt zināšanai. 
 
Visi lēmumi pieņemti vienbalsīgi. 
 
Sēde slēgta 20:26 
 
 
Sēdes vadītājs       K.Beķeris 
 
 
Protokolists       G.Ievkalne 


