Biedrības “Mārupes Uzņēmēji” valdes sēde,
2018.gada 5.decembris, plkst. 18:00,
SIA “Ideal Services”, Jaunmoku iela 34, Rīga
Piedalās: Valdes priekšsēdētājs K.Bodnieks, vietnieks I.Melzobs; valdes locekļi, I.Bondare,
L.Kalniņa
Biedrības biedri un viesi: D.Kantāne, G.Zirne
Sēdi vada K.Bodnieks
Protokolē E.Alksne

Darba kārtība
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

Par sadarbību ar Jaunmārupes pamatskolu (ziņo skolotāja S.Lauzēja)
Par gatavošanos biedrības gada ballei
Par SIA “Liacons” sadarbības piedāvājumu 2019.gadam (grāmatvedības pakalpojumi)
Informācija par biedru sveikšanu Ziemassvētkos
Par laikrakstu “Uzņēmēju vēstis”
Par situāciju ar debitoriem.
Dažādi

Izskatīja:
1.
Par sadarbību ar Jaunmārupes pamatskolu (ziņo skolotāja S.Lauzēja)
Noklausījās S.Lauzējas informāciju par sadarbības piedāvājumu biedrībai. Pateicās par
iesaistīšanos skolēnu biznesa ideju vērtēšanā. Piedāvā uzņēmējiem nākamā gada
februārī ņemt dalību biznesa pasaku vērtēšanā un atbalstīt labākos pasaku radītājus ar
balvām. S.Lauzēja aicina valdi apsvērt priekšlikumu par biznesa pasaku grāmatas
izdošanu 2019.gada pavasarī.
Nolēma: pieņemt piedāvājumu par iesaistīšanos biznesa pasaku konkursa organizēšanā
un novērtēšanā; izvērtēt iespējas izdot grāmatu vai elektroniskā vai drukātā formā.
Atkārtoti izskatīt šo jautājumu nākamajā valdes sēdē.
2. Par gatavošanos biedrības gada ballei
I.Bondare informē par paveikto un plānotajiem darbiem, lai gatavotos uzņēmēju gada
ballei.
Nolēma: pieņemt zināšanai un iesaistīties savas kompetences ietvaros
3. Par SIA “Liacons” sadarbības piedāvājumu 2019.gadam (grāmatvedības
pakalpojumi)

K.Bodnieks informē, ka saņemts iesniegums no SIA “Liacons” par to, ka tas piedāvā
paaugstināt nākamajā gadā mēneša maksu par grāmatvedības pakalpojumiem.
Nolema: K.Bodniekam līdz 20.12. pārrunāt ar L.Putniņu par veicamo darbu apjomu un
iespējamo to optimizāciju.
4. Informācija par biedru sveikšanu Ziemassvētkos
E.Alksne informē, ka sarunātas dāvanas ar SIA “SilJa”. Ziemassvētku kartiņas būs
gatavas 12.decembrī. Pēc tam katrs valdes loceklis tās parakstīs un kopā ar dāvanu
nogādās biedriem.
Nolēma: pieņemt zināšanai
5. Par avīzi “Mārupes Uzņēmēju Vēstis” decembra-janvāra numuru
E.Alksne informē par nākamā numura saturu, par situāciju ar reklāmdevējiem. Viņa
informē par to, ka jāuzrunā ieteiktā persona, kura potenciāli varētu nodarboties ar
reklāmdevēju piesaisti.
K.Bodnieks informē, ka no nākamā gada avīzi izdos citā tipogrāfijā, jo tas biedrībai
būs finansiāli un organizatoriski izdevīgāk. Tuvākajā laikā tiks noslēgts līgums ar
Mūkusalas tipogrāfiju.
Nolēma: E.Alksnei sazināties ar potenciālo reklāmas piesaistes personu par iespējamo
sadarbību.
6. Par situāciju ar debitoriem.
K.Bodnieks informē par to, ka 3 biedri nav termiņā veikuši biedru naudas maksājumu.
Nolēma: pieņemt zināšanai informāciju.
7.Dažādi
D.Kantāne no SIA “Ideal Services” iepazīstina klātesošos ar uzņēmuma telpām un
darbības profilu.
Nolēma: pieņemt zināšanai
Visi darba kārtības lēmumi pieņemti vienbalsīgi “par”.
Sēde slēgta 19:50
Sēdes vadītājs

K.Bodnieks

Protokolists

E.Alksne

