Biedrības “Mārupes Uzņēmēji” valdes sēde
2019.gada 2.aprīlis, plkst. 18:00,
Lidosta “Rīga”, Lidosta "Rīga" 10/1, Mārupes novads

Piedalās: Valdes locekļi A.Petrovs, I.Bondare, J.Baibakovs, L.Karnīte, K.Beķeris
Biedrības biedri un viesi: I.Ignatenko, R.Skujeniece, K.Bodnieks, Z.Jēkabsone,
S.Jeromanova-Maura
Sēdi vada: K.Beķeris
Protokolē L.Karnīte

Darba kārtība
1) Valdes locekļu atbildības jomu sadalījums
2) Informācija par Kultūrvides konsultatīvās padomes sēdes lēmumiem un par Mārupes
novada muzeja projektu (I.Ignatenko)
3) Informācija par valdes locekļu dalību pasākumos:
Par LTRK biedru kopsapulci (K.Beķeris)
Par biedrības “Pierīgas Partnerība” kopsapulci (I.Bondare)
Par Garkalnes-Ropažu uzņēmēju pasākumu (A.Petrovs)
4) Par biedrības mārketinga plānu 2019.gadam
5) Laikraksts “Uzņēmēju vēstis” (vīzija, mērķis, darbības plāns, priekšlikumi, nākamā
izdevuma izdošanas datums…)
6) Biedrības dalība Vislatvijas uzņēmēju sporta spēlēs 14.-16.06. (organizatoriskie
jautājumi: darba grupa, sponsori, komanda, budžets, formas tērpi, sadarbība ar LTRK,
komandas kapteinis…)
7) Biedrības dalība Lielajā talkā (27.04.2019.)
8) Plānotie pasākumi:
Uzņēmēju brokastis 16.04.
Par 2h zinošāks
Neformālais pasākums
9) Par situāciju ar debitoriem.
10) Dažādi.
Izskatīja:
1)
Valdes locekļu atbildības jomu sadalījums
Valdes locekļi diskutē par atbildības sadalījumu par biedrības aktivitātēm un darbības jomām.
Nolēma: Noteikt sekojošu atbildības sadalījumu (sk.1.pielikums)
2)
Informācija par Kultūrvides konsultatīvās padomes sēdes lēmumiem un par Mārupes
novada muzeja projektu.

I.Ignatenko informē par Mārupes novada muzeja (turpmāk – Muzejs) projekta ieceri. Pašlaik
notiek diskusijas par muzeja atrašanās vietu, kā arī ekspozīcijas saturu. Z.Jēkabsone piedāvā
iespēju “Latvijas aptieka” aptiekās izveidot eksponātu savākšanas vietas iedzīvotājiem. Valdes
locekļi un klātesošie biedrības biedri diskutē par biedrības “Mārupes uzņēmēji” iesaisti projektā.
Nolēma: Biedrībai iesaistīties Muzeja projekta īstenošanā, sadarbojoties ar Muzeja veidotājiem,
biedrības biedriem un citiem uzņēmumiem, lai izveidotu ekspozīciju par Mārupes novada
uzņēmējdarbības vēsturi un šodienu. Projekta koordināciju uzdot L.Karnītei.
3) Informācija par valdes locekļu dalību pasākumos
K.Beķeris, I.Bondare, A.Petrovs informē par dalību pasākumos (attiecīgi LTRK biedru
kopsapulce, biedrības “Pierīgas Partnerība” kopsapulce, Garkalnes-Ropažu uzņēmēju pasākums).
Nolēma: Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
4)

Par biedrības mārketinga plānu 2019.gadam.

Nolēma: Jautājumu skatīt darba grupā, kas sagatavos priekšlikumus laikraksta “Uzņēmēju
vēstis” un citu biedrības informācijas kanālu attīstībai.
5) Laikraksts “Uzņēmēju vēstis” (vīzija, mērķis, darbības plāns, priekšlikumi, nākamā izdevuma
izdošanas datums)
Valdes sēdes dalībnieki izsaka viedokli par laikraksta “Uzņēmēju Vēstis” un citu biedrības
informācijas kanālu attīstību. Uzskata, ka nepieciešams pilnveidot saturu un izvēlēties
informācijas kanālus atbilstoši mērķauditorijām (uzņēmēji - biedrības biedri, citi uzņēmēji, plašs
iedzīvotāju loks).
Nolēma: Izveidot darba grupu šādā sastāvā: L.Karnīte, K.Beķeris, I.Bondare, Z.Jēkabsone,
R.Skujeniece, A.Petrovs. Darba grupai 2 (divu) mēnešu laikā sagatavot un iesniegt izskatīšanai
valdē laikraksta “Uzņēmēju Vēstis” (UV) un citu biedrības komunikācijas kanālu attīstības vīziju.
6) Biedrības dalība Vislatvijas uzņēmēju sporta spēlēs 14.-16.06. (organizatoriskie jautājumi:
darba grupa, sponsori, komanda, budžets, formas tērpi, sadarbība ar LTRK, komandas
kapteinis)
Valdes sēdes dalībnieki pauž atbalstu biedrības komandas dalībai LTRK sporta spēlēs pie
nosacījuma, ja tiek atrasti sponsori.
Nolēma: I.Bondarei sagatavot informāciju izplatīšanai sociālajos tīklos (aicinājums piedalīties
MUB dalības sporta spēlēs organizācijas komitejā, aicinājums sponsorēt MUB komandas dalību).
K.Beķerim un I.Bondarei uz nākamo valdes sēdi sagatavot pārskatu par aktuālo situāciju saistībā
ar dalību sporta pasākumos. MUB dalību LTRK Sporta spēlēs koordinē K.Beķeris.
7) Biedrības dalība Lielajā talkā (27.04.2019.)

L.Karnīte informē, ka saskaņā ar lidostas “Rīga” rīcībā esošo informāciju Mārupes dome neplāno
piedalīties Lielajā talkā un koordinēt talkošanas vietas. Līdz ar to biedrībai pašai jālemj par talkas
vietu un jāveic organizatoriskie pasākumi. Ja biedrība nolemj organizēt talku, lidosta “Rīga” var
lemt par zupas nodrošināšanu talkas dalībniekiem. Valdes sēdes dalībnieki pauž nostāju, ka
nepieciešams organizēt talku, pat ja dome to neorganizē centralizēti. Diskutē par iespējamo
talkošanas vietu.
Nolēma: Biedrības pārstāvjiem 8.aprīlī, Mārupes Uzņēmējdarbības konsultatīvajā padomē
noskaidrot domes nostāju attiecībā uz Lielās talkas organizēšanu novadā. Atkarībā no saņemtās
informācijas lemt par dalību domes talkā vai Uzņēmēju talkas organizēšanu saviem spēkiem.
8) Plānotie pasākumi:
Uzņēmēju brokastis 16.04.
Par 2h zinošāks 24.04.
Spēļu vakars 26.04.
Neformālais pasākums
Kontaktu pēcpusdiena
Valdes locekļi apspriež plānotos pasākumus un atbildības sadalījumu par to organizēšanu.
Nolēma:
- Pārcelt 16.aprīlī plānotās Uzņēmēju brokastis uz 11.aprīli. E.Alksnei informēt biedrus un
ievietot sociālajos tīklos informāciju par brokastu norises laiku un vietu. Brokastu ietvaros
veikt dalībnieku anketēšanu par uzņēmējiem aktuālo tematiku, kam biedrībai būtu
jāpievērš uzmanība. Turpmāk šādu anketēšanu veikt regulāri. Atbildīgais – I.Bondare,
E.Alksne.
- 2 – 3 dienu laikā precizēt un informēt “Biznesa vēstniecību”, vai 24.aprīlī notiks plānotais
pasākums “Par 2h zinošāks” (tēma: Sociālo tīklu mārketings). Atbildīgais - A.Petrovs.
- 26.aprīlī plkst. 18.00 Biznesa vēstniecībā organizēt Spēļu vakaru (atbildīgais – A.Petrovs,
I.Bondare).
- 26.aprīlī Spēļu vakara ietvaros aptaujāt biedrus par neformālā pasākuma ieceri (vieta,
laiks, tematika). Atbildīgais K.Beķeris.
- Rudenī organizēt iepazīšanās pasākumu Kontaktu pēcpusdiena. Atbildīgais I.Bondare.
9) Par situāciju ar debitoriem
Valde apspriež situāciju ar debitoriem.
Nolēma:
- Izteikt atkārtotu atgādinājumu (JIP Mārupīte) par neapmaksātiem reklāmas
pakalpojumiem.
- J.Baibakovam sazināties ar “Medsport”, atgādināt, ka nepieciešams iesniegums par
izstāšanos no biedrības.
10) Dažādi
Par vizīti pie vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra J.Pūces

J.Baibakovs informē, ka plāno apmeklēt LTRK organizēto forumu «Kā veicināt labvēlīgu
uzņēmējdarbības vidi reģionos?» 5.aprīlī Jelgavā. Uzskata, ka biedrībai aktīvi jāseko līdzi šim
jautājumam, jāizsaka viedoklis. S.Jeromanova-Maura ierosina rīkoties proaktīvi, kopā ar
Mārupes domi un citiem Pierīgas novadiem. Ierosina iniciēt biedrības vai sadarbībā ar “Pierīgas
partnerību” vizīti pie jaunā vides un reģionālās attīstības ministra J.Pūces.
Nolēma: Uzdot J.Baibakovam organizēt vizīti pie vides un reģionālās attīstības ministra J.Pūces.
Par biedrības pārstāvjiem konsultatīvajās padomēs
Nolēma: E.Alksnei sazināties ar biedrības deleģētajiem pārstāvjiem konsultatīvajās padomēs
(sk.1p.pielikums), lūgt sagatavot īsus ziņojumus (līdz 30.04.) par aktuālajiem izskatāmajiem
jautājumiem, kur nepieciešama biedrības iesaiste, viedoklis, kā arī sniegt viedokli, vai būtu gatavi
turpināt pārstāvniecību padomēs pie nosacījuma, ka turpmāk būs nepieciešams regulāri
atskaitīties par izskatāmajiem jautājumiem, kā arī saskaņot sniedzamo viedokli ar biedrības valdi.
Par aktivitātēm jauniešu izglītošanā par pieprasītām profesijām
Z.Jēkabsone informē, ka uzņēmums “Latvijas Aptiekas” saskaras ar speciālistu (farmaceitu)
trūkumu nozarē. Aicina biedrību iniciēt sadarbību ar izglītības iestādēm, lai skolēnus ievirzītu
studēt farmāciju. S.Jeromanova-Maura norāda, ka runa ir ne tikai par vienu nozari, biedrībai būtu
jāskatās uz šo jautājumu plašāk, piemēram, aktualizējot šo jautājumu Mārupes novada Izglītības
konsultatīvajā padomē, kā arī apzinot uzņēmēju viedokli.
Nolēma: Uzdot biedrības pārstāvim Mārupes Izglītības konsultatīvajā padomē aktualizēt
jautājumu. Organizēt “prāta vētru” uzņēmējiem, kas ieinteresēti šajā jautājumā.
Par sadarbību ar Mārupes izglītības iestādēm saistībā ar skolēnu mācību uzņēmumu projektu
Nolēma: L.Karnītei sazināties ar izglītības iestādēm, noskaidrot aktuālo SMU projekta statusu.
Par SIA “Kārļa Būmaņi” iesniegumu par uzņemšanu biedrībā
K.Bodnieks informē par SIA “Kārļa Būmaņi” darbību.
Nolēma: Uzņemt SIA “Kārļa Būmaņi” biedrībā “Mārupes uzņēmēji”.
Visi lēmumi pieņemti vienbalsīgi, valdei balsojot “par”.
Sēde slēgta 21:45
Sēdes vadītājs

K.Beķeris

Protokolists

L.Karnīte

