Biedrības “Mārupes Uzņēmēji” valdes sēde,
2019.gada 12.februāris, plkst. 18:00,
SIA “Braun Airport Hotel Māra”, Kalnciema iela 186, Mārupe

Piedalās: Valdes priekšsēdētājs K.Bodnieks, vietnieks I.Melzobs; valdes locekļi, I.Bondare,
L.Kalniņa, J.Baibakovs
Biedrības biedri un viesi: S.Savickis, A.Petrovs, V.Kalniņš
Sēdi vada K.Bodnieks
Protokolē E.Alksne

Darba kārtība
Iepazīšanās ar SIA “Braun Airport Hotel Māra”.
2)
Kopsavilkums par uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes sēdi 4.02.2019. (informē
K.Bodnieks)
3)
Biedrības pārstāvniecība Mārupes novada konsultatīvajās padomēs.
4)
Kopsavilkums par LTRK Rīgas reģionālās padomes sēdi 05.02.2019. (informē
K.Bodnieks)
5)
Gatavošanās biedrības gada pārskata sapulcei 05.03. (aptaujas anketas apstiprināšana)
6)
Par laikrakstu “Uzņēmēju vēstis”. (reklāmas, saturs, regularitāte, koncepts)
7)
Par gatavošanos Biznesa pasaku konkursam sadarbībā ar Jaunmārupes pamatskolu.
(informē L.Kalniņa)
8)
Par darba biržu “Dzīvo Mārupē, strādā Mārupē” 22.03.
9)
Semināru “Par 2h zinošāks” piedāvātās tēmas turpmākajiem mēnešiem.
10)
Par situāciju ar debitoriem.
11)
Dažādi
1)

Izskatīja:
1. Iepazīšanās ar SIA “Braun Airport Hotel Māra”.
Valde iepazīstas ar uzņēmuma telpām un piedāvātajām iespējām.
Nolēma: Pieņemt zināšanai
2. Kopsavilkums par uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes sēdi 4.02.2019. (informē
K.Bodnieks)
K.Bodnieks informē, ka ir apstiprināts uzņēmējdarbības atbalsta un attīstības plāns Mārupes
novadā 2019.gadam. Rosināts jautājums par dubultā kanalizācijas tarifa atcelšanu, apstiprināts
grafiks uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes sēdēm, aktualizēts jautājums par izdevuma
“Mārupes vēstis” izdošanu tikai digitālā versijā nākotnē, kas noteikti atsauksies arī uz
biedrības avīzes izdošanu, par jauniešu nodarbinātību vasarā, par pašvaldības iepirkumiem un
biedrības iespējamo dalību konkursa komisijā.

Nolēma: Pieņemt zināšanai
3. Biedrības pārstāvniecība Mārupes novada konsultatīvajās padomēs.
Valdes locekļi apspriež jautājumu par dalībnieku pēctecību konsultatīvajās padomēs pēc
valdes pārvēlēšanas. Ierosināts valdes prezentācijā iekļaut sarakstu ar to biedrības pārstāvju
vārdiem, uzvārdiem, kuri darbojas kādā no konsultatīvajām padomēm. Jāveido biedrības
pozīcijas par katru izskatāmo padomēs jautājumu. Varētu veidot biedru interešu grupas par
konsultatīvo padomju jomām.
Nolēma: Iekļaut valdes gada pārskata prezentācijā informāciju par biedrības biedriem, kuri ir
pārstāvji konsultatīvajās padomē
4. Kopsavilkums par LTRK Rīgas reģionālās padomes sēdi 05.02.2019. (informē K.Bodnieks)
K.Bodnieks informē, ka aktualizēti jautājumi par īres namiem, darbaspēka problēmām, valsts
atbalsts uzņēmējdarbībai. Īpaši akcentēta situācija Ādažu novadā ar infrastruktūras pieejamību
un noslodzi.
Nolēma:
Pieņemt zināšanai.
5. Gatavošanās biedrības gada pārskata sapulcei 05.03.
Valde apstiprina biedru aptaujas anketu. Apspriež sapulces tehniskās nodrošināšanas
jautājumus.
Nolēma:
E.Alksnei izsūtīt biedriem aizpildīšanai sagatavoto aptaujas anketu. K.Bodniekam un
I.Bondarei sagatavot valdes prezentāciju.
6. Par laikrakstu “Uzņēmēju vēstis”. (reklāmas, saturs, regularitāte, koncepts)
E.Alksne informē, ka Nacionālajai bibliotēkai saskaņā ar likumu jāiesniedz katras avīzes 5
eksemplāri. Valde vienojas, ka gaidīs reklāmdevējus marta izdevumam līdz 21.februārim. Ja
līdz minētajam datumam nebūs pārdoti reklāmas laukumi par 400,00 eiro, tad izdot marta
avīzi diemžēl nav iespējams. Valde apspriež jautājumu par finanšu plānošanu un to, ko un kā
biedrība var finansiāli atļauties.
Nolēma: 21.02. elektroniski valde pieņems lēmumu par marta avīzes izdošanu atkarībā no
reklāmdevēju iesaistes (reklāma vismaz 400,00 eiro apmērā)
7. Par gatavošanos Biznesa pasaku konkursam sadarbībā ar Jaunmārupes pamatskolu.
(informē L.Kalniņa)
Valde apspriež gatavošanos biznesa pasaku pēcpusdienai, kas notiks 27.februārī SIA
“Rolling”. Jāuzrunā biedri dāvanu sponsorēšanai skolēniem. Jāvienojas ar “Rolling” par
pasaku grāmatas drukāšanas nosacījumiem.

Nolēma:
I.Bondarei sagatavot aicinājumu biedriem sponsorēt dāvanas biznesa pasaku konkursa
laureātiem. E.Alksnei izsūtīt aicinājumu biedriem. L.Kalniņai pārrunāt pasākuma norisi un
detaļas ar Jaunmārupes pamatskolas skolotāju Lauzēju.
8. Par darba biržu “Dzīvo Mārupē, strādā Mārupē” 22.03.
K.Bodnieks informē, ka 22.martā pašvaldība organizē darba biržu. Kad būs saņemta precīza
informācija par pasākumu, tad to jāizsūta biedriem.
Nolēma: pieņemt zināšanai
9. Semināru “Par 2h zinošāks” piedāvātās tēmas turpmākajiem mēnešiem.
Valde vienojas, ka jāapkopo iespējamās semināru tēmas un jānodod jaunajai valdei
izvērtēšanai.
Nolēma: E.Aksnei apkopot iespējamās semināru tēmas 2019.gadam un informēt jauno valdi.
10. Par situāciju ar debitoriem.
K.Bodnieks informē par to, ka vairāki biedri nav termiņā veikuši biedru naudas maksājumu.
Nolēma: pieņemt zināšanai informāciju.
11. Dažādi
E.Alksne iesniedz iesniegumu par brīvprātīgā darba pārtraukšanu ar 8.martu.
K.Bodnieks informē par situāciju ar biedrības revidentu V.Kalniņu. Uzņēmums izstājās no
biedrības, bet V.Kalniņš kā privātpersona sadarbību ar biedrību turpina. Vēlams apspriest un
vienoties par šo situāciju, kā un vai V.Kalniņš var izmantot biedrības pakalpojumus.
Nolēma: Pieņemt zināšanai E.Alksnes iesniegumu. Jaunajai valdei atkārtoti izskatīt jautājumu
par V.Kalniņa statusu biedrībā.
Visi darba kārtības lēmumi pieņemti vienbalsīgi “par”.

Sēde slēgta 20:20
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