Biedrības “Mārupes Uzņēmēji” valdes sēde,
2018.gada 8.augusts, plkst. 18.00,
SIA “Mārupes Kosmoss”, Rudzurogu iela 1, Tīraine, Mārupes nov.
Piedalās: Valdes priekšsēdētājs K.Bodnieks; valdes locekļi I.Bondare,
J.Baibakovs, L.Kalniņa
Viesi: L.Brice, LDDK pārstāves J.Vjakse un D.Krūmiņa
Sēdi vada K.Bodnieks
Protokolē E.Alksne
Darba kārtība
Iepazīšanās ar uzņēmumu “Mārupes Kosmoss”.
2.
ESF projekts "Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās
mācībās un mācību praksēs uzņēmumos" (Nr.8.5.1.0/16/I/001) un kopīgi rastu labāko veidu
sadarbībai ar Mārupes uzņēmējiem. (Daiga Krūmiņa, LDDK).
3.
Par Preču Zīmes izmantošanas kārtību.
4.
Par Plieņciema ielu.
5.
Par situāciju ar debitoriem.
6.
Par atbalstu Jaunmārupes pamatskolas skolēnu mācību uzņēmumiem:
7.1. Uzņēmēju viesošanās skolā 1x mēnesī;
7.2. Iespēja bezmaksas apmeklēt Mārupes uzņēmumus;
7.3. MUB dalība biznesa pasaku vērtēšanā;
7.4. Biznesa pasaku grāmatiņas izdošana (droši vien skolotāja S.Lauzēja ar šo domāja finansēšana);
7.5. Tirgošanās nojumes - telts iegāde Jaunmārupes pamatskolas SMU.
8.
Ekskursijas un prakses vietas skolēniem MUB uzņēmumos.
9.
Par avīzi “Mārupes Uzņēmēju Vēstis” (teksti, intervijas, reklāmas), cenu lapas
korekcija u.c..
10.
Par biedru lojalitātes kartēm – kāda atsaucība, turpmākie soļi pēc pieteikšanās
termiņa beigām un tml.
11.
Par Uzņēmēju dienām 19.oktobrī, gada uzņēmējs Mārupē
12.
“Par 2h zinošāks” septembra pasākums – datums, uzsaukums. Nākošo semināru
tēmas, datumi.
13.
Dažādi

1.

Izskatīja:
1.
Iepazīšanās ar uzņēmumu “Mārupes Kosmoss”.
L.Brice iepazīstina ar uzņēmumu, tā darbības jomām.
Nolēma: pieņemt zināšanai un pēc uzņēmējas uzaicinājuma izmantot telpas biedrības
valdes sēdēm vai citiem pasākumiem.

2.
ESF projekts "Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē
balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos" (Nr.8.5.1.0/16/I/001) un kopīgi
rastu labāko veidu sadarbībai ar Mārupes uzņēmējiem. (Daiga Krūmiņa, LDDK).
Noklausījās J.Vjakses informāciju par projektu, par uzņēmēju iespējām iesaistīties
profesionālo mācību iestāžu prakšu organizēšanā un darba vidē balstītās mācībās.
Nolēma: pieņemt zināšanai informāciju, tuvākajā laikā organizēt tikšanos ar projekta
pārstāvjiem plašākā uzņēmēju lokā, piemēram, Uzņēmēju dienu ietvaros vai “Par 2 h
zinošāks”.
Atbildīgie: K.Bodnieks un E.Alksne
3.
Par Preču Zīmes izmantošanas kārtību.
J.Baibakovs informē par priekšlikumu izstrādāt noteikumus par biedrības logo
izmantošanu, īpašu uzsverot izmantošanas ierobežojumus un sankcijas par
pretlikumīgu izmantošanu.
Nolēma: Atbalstīt J.Baibakova priekšlikumu. Valdes locekļi līdz 22.08. nosūta
J.Baibakovam priekšlikumus par preču zīmes izmantošanu, par piemērojamo sodu par
nelikumīgu izmantošanu u.c. E.Alksne iepazīstas ar citu novadu, piem., Siguldas
pieredzi logo izmantošanā un līdz 22.08. informē valdi. J.Baibakovs uz nākamo
valdes sēdi sagatavo noteikumu projektu..
Atbildīgais: J.Baibakovs
4.
Par Plieņciema ielu.
J.Baibakovs informē par to, ka nosūtīta trešā vēstule Satiksmes ministrijai par
situāciju ar Plieņciema ielu. Tikšanās reizē ar satiksmes ministru arī aktualizēts šis
jautājums. Sižetā raidījumā “Bez tabu” atspoguļota vienpusīga informācija.
J.Baibakovs ierosina septembra otrajā pusē tikties ar domes priekšsēdētāju un meklēt
risinājumus situācijas uzlabošanai.
Nolēma: sagaidīt likumā noteiktajā termiņā atbildi no Satiksmes ministrijas un
saskaņā ar atbildi reaģēt uz to.
Atbildīgais: J.Baibakovs
5.
Par atsevišķa konta ziedojumiem aktualizēšanu.
Valde debatē par konta izmantošanu.
Nolēma: pieņemt zināšanai
6.
Par situāciju ar debitoriem.
J.Baibakovs informē par situāciju ar debitoriem uz 2018.g. augustu.
Nolēma: Turpināt darbu pie debitoru skaita samazināšanas gan zvanot, gan sūtot
atgādinājuma vēstules. Pamatojoties uz saņemto iesniegumu izslēgt no biedrības
biedru rindām SIA “Skārda Jumti” un nosūtīt biedru naudas rēķinu atbilstoši
periodam.
Atbildīgais: J.Baibakovs

7.
Par atbalstu Jaunmārupes pamatskolas skolēnu mācību uzņēmumiem:
7.1. Uzņēmēju viesošanās skolā 1x mēnesī;
7.2. Iespēja bezmaksas apmeklēt Mārupes uzņēmumus;
7.3. MUB dalība biznesa pasaku vērtēšanā;
7.4. Biznesa pasaku grāmatiņas izdošana (droši vien skolotāja S.Lauzēja ar šo
domāja - finansēšana);
7.5. Tirgošanās nojumes - telts iegāde Jaunmārupes pamatskolas SMU.
8.
Ekskursijas un prakses vietas skolēniem MUB uzņēmumos.
L.Kalniņa informē par Jaunmārupes skolotāju piedāvājumu sadarboties ar biedrības
uzņēmumiem. Valde debatē par šiem jautājumiem.
Nolēma: K.Bodniekam un E.Alksnei noskaidrot Mārupes domē par Uzņēmēju dienu
satura projektu. Pēc tam nosūtīt biedriem piedāvājumu vadīt vieslekcijas, uzņemt
skolēnus ekskursijās uzņēmumos. L.Kalniņai precizēt jautājumu par to, kāda veida
atbalsts nepieciešams pasaku grāmatas izdošanai. L.Kalniņai informēt Konsultatīvo
padomi par LDDK projektu par prakšu organizēšanu (2.d.k. punkts).
Atbildīgais: L.Kalniņa
9.
Par avīzi “Mārupes Uzņēmēju Vēstis” (teksti, intervijas, reklāmas), cenu lapas
korekcija u.c..
K.Bodnieks informē par paredzamajiem rakstiem avīzes septembra numurā un
situāciju ar reklāmdevējiem. K.Bodnieks ierosina grozījumus avīzes reklāmas cenu
lapā.
Nolēma: Līdz 2019.gada cenu politikas izstrādei izņemt no esošās cenu lapas apjoma
atlaides un teksta sludinājumu sadaļu, kā mazāko iespējamo informācijas bloku
piedāvājot 1 moduli. Saskaņot avīzes septembra numura saturu. E.Alksnei ievietot
biedrības mājas lapā jauno cenu lapu.
Atbildīgie: K.Bodnieks un E.Alksne
10.
Par biedru lojalitātes kartēm – kāda atsaucība, turpmākie soļi pēc pieteikšanās
termiņa beigām un tml.
K.Bodnieks informē, ka biedru atsaucība ir maza. L.Brice ierosina sagatavot semināru
biedriem par “Cash Back” sistēmu.
Nolēma: Uzaicināt uz tikšanos Daci Krastiņu (Avar Auto) un pārspriest jautājumu
par lojalitāšu karšu aktualitāti.
11.
Par Uzņēmēju dienām 19.oktobrī, gada uzņēmējs Mārupē
Nolēma: K.Bodniekam, S.Jeromanovai un E.Alksnei tikties ar Mārupes novada
domes pārstāvi J.Kursišu un sagatavot Uzņēmēju dienu programmas projektu. Pēc
tikšanās lemt par biedrības iesaisti pasākumos.
Atbildīgie: K.Bodnieks un E.Alksne

12.
“Par 2h zinošāks” septembra pasākums – datums, uzsaukums. Nākošo
semināru tēmas, datumi.
L.Kalniņa informē par 20.septembra semināru un par iespējamo oktobra semināra
tēmu. Valde debatē par papildus semināru augustā.
L.Brice piedāvā organizēt semināru 30.augustā par „Cash Back” SIA „Mārupes
Kosmoss” telpās.
Nolēma: I.Bondarei sagatavot reklāmas plakātu par 20.septembra semināru.
30.augustā 15.00-17.00 organizēt semināru par “Cash Back” SIA “Mārupes
Kosmoss”. L.Bricei sagatavot informāciju par 30.augusta semināru un nosūtīt
L.Kalniņai un I.Bondarei.
Atbildīgie: L.Kalniņa un I.Bondare
13.
Dažādi
I.Bondare informē par to, ka jāizveido darba grupa biedrības Jaunā gada ballei, lai
sagatavotu tēmas, saturu un budžeta projektu. Informē par provizorisko tāmi.
Jānoskaidro pašvaldībā par iespējamo atbalstu.
Valde precizē valdes sēžu un semināru grafiku.
Nolēma:
Valdes sēžu datumi: 12.09.2018,., 10.10.2018., 7.11.2018., 5.12.2018.
Brokastu datumi: 06.09.2018., 02.10.2018., 7.11.2018., 6.12.2018.
Visi darba kārtības lēmumi pieņemti vienbalsīgi “par”.
Sēde slēgta 21.25
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