Biedrības “Mārupes Uzņēmēji” valdes sēde
2019.gada 7.maijs, plkst. 18:00,
SIA “Marine Care Baltic”, Jaunmārupe, Ozolu iela 28 – k.1
Piedalās: Valdes locekļi A.Petrovs, I.Bondare, J.Baibakovs, L.Karnīte, K.Beķeris
Sēdi vada: K.Beķeris
Protokolē L.Karnīte

Darba kārtība
1) Vadlīniju apstiprināšana informācijas ievietošanai biedrības mājas lapā sadaļā “Biedrs
biedram” un “Darba sludinājumi” (Biedrs biedram projekts iesniegts, par darba
sludinājumiem jāvienojas – vai uzņēmums iesniedz PDF vai aizpilda noteiktu formu utt.).
2) Informācija par dalību SMU vērtēšanā Mārupes ģimnāzijā (datums, pārstāvji, balvas,
uzsaukums biedriem ziedot).
3) Kopsavilkums par konsultatīvo padomju pārstāvju atbildēm par dalību padomēs (nākošie
soļi, vai veidot darba grupas, anketēšana, u.c.).
4) Biedrības dalība Vislatvijas uzņēmēju sporta spēlēs 14.-16.06. (Kristaps - organizatoriskie
jautājumi: darba grupa, sponsori, komanda, budžets, formas tērpi, sadarbība ar LTRK).
5) Plānotie pasākumi:
- Uzņēmēju brokastis 16.05.
- Par 2h zinošāks 28.05.
- Pārstāvja deleģēšana Mārupes novada daiļdārzu vērtēšanā.
6) Par grāmatvedības pakalpojumiem biedrībai 2019.gadā.
7) Par situāciju ar debitoriem.
8) Dažādi.
Izskatīja:
1) Vadlīniju apstiprināšana informācijas ievietošanai biedrības mājas lapā sadaļā “Biedrs
biedram” un “Darba sludinājumi” (Biedrs biedram projekts iesniegts, par darba
sludinājumiem jāvienojas – vai uzņēmums iesniedz PDF vai aizpilda noteiktu formu utt.)
Dalībnieki diskutē par informācijas ievietošanas principiem mājas lapas sadaļās “Biedrs biedram”
un “Darba sludinājumi”.
Nolēma:
1) Sadaļu “Biedrs biedram” veidot pēc LTRK parauga, izstrādājot tiešsaistes formu ar
iespēju pievienot bildi (izmērs), meklēšanas funkciju, termiņa norādīšanas funkciju.
Biedriem iespēja ievietot savus sludinājumus ne biežāk kā 1 (vienu) reizi mēnesī.
Atbildīgie par tiešsaistes formas izstrādi K.Beķeris, A.Petrovs.
2) Sadaļā “Darba birža” darba devēja sludinājumus iespēja pievienot, aizpildot tiešaistes
formu ar iespēju pievienot tekstu, attēlu un kontaktinformāciju. Sludinājumu ievietošana

biedriem bez maksas, ne-biedriem par maksu. Maksu noteikt 10 EUR (bez PVN) par
sludinājuma izvietošanu uz 1 (vienu) mēnesi. Pievienojot sludinājumu, sludinājuma
autoram jāakceptē Saistību atruna, kur noteikta atbildība par sludinājuma atbilstību Darba
likumam un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Atbildīgie par tiešsaistes
formas izstrādi K.Beķeris, A.Petrovs.
3) Sadaļā “Darba birža” iespēja ievietot darba ņēmēja sludinājumus ikvienam Mārupes
iedzīvotājam, izmantojot tiešsaistes formu ar iespēju pievienot tekstu un
kontaktinformāciju. Atbildīgie par tiešsaistes formas izstrādi K.Beķeris, A.Petrovs.
4) Izstrādāt un reizi mēnesī biedrības sociālajos tīkos ievietot reklāmas posteri par sadaļu
“Darba birža”. Atbildīgā ar postera izstrādi L.Karnīte.
5) J.Baibakovam izstrādāt mājas lapas Lietošanas noteikumus, Privātuma politiku un
Saistību atrunu.
2) Informācija par dalību SMU vērtēšanu Mārupes vidusskolā (Laura Karnīte – datums, pārstāvji,
balvas (uzsaukums biedriem
L.Karnīte informē, ka provizoriskais SMU vērtēšanas pasākuma datums ir 22.maijs plkst. 15.00
Mārupes ģimnāzijā. Dalībnieki diskutē par balvām labākajiem SMU. L.Karnīte izsaka viedokli,
ka nevajadzētu piešķirt naudas balvas, bet apzināt biedrības biedru iespējas piedāvāt SMU
dalībniekiem dažādas iespējas, piemēram, mentorings, ekskursijas, pieredzes apmaiņa,
apmācības uzņēmējdarbībā. K.Beķeris piekrīt L.Karnītes viedoklim. A.Petrovs un J.Baibakovs
uzskata, ka nepieciešams saglabāt naudas balvas. I.Bondare atturas.
Nolēma: Lēmumu par balvām SMU dalībniekiem (naudas vai cita veida balvas) pieņemt
elektroniskā sarakstē pēc konsultācijām ar MUB SMU vērtēšanas žūrijas dalībniekiem.
L.Karnītei turpināt projekta koordināciju.
3) Kopsavilkums par konsultatīvo padomju pārstāvju atbildēm par dalību padomēs (nākošie soļi,
vai veidot darba grupas, anketēšana, u.c.)
Nolēma: Uz nākamo valdes sēdi aicināt visus biedrības pārstāvjus konsultatīvajās padomēs.
Aicināt biedrības pārstāvjus konsultatīvajās padomēs pēc katras padomes sēdes publicēt
kopsavilkumu par aktuālajiem jautājumiem biedrības biedru slēgtajā grupā Facebook,
nepieciešamības gadījumā nodrošinot komunikāciju ar biedriem par konkrēto jautājumu.
4) Biedrības dalība Vislatvijas uzņēmēju sporta spēlēs 14.-16.06. (Kristaps - organizatoriskie
jautājumi: darba grupa, sponsori, komanda, budžets, formas tērpi, sadarbība ar LTRK)
K.Beķeris informē, ka šobrīd nepietiek līdzekļu biedrības komandas dalības nodrošināšanai
spēlēs. Lidosta “Rīga” spēlēm nodrošina 2 sporta spēļu komandas (strītbols 5 kungi, 1 dāma,
futbols - 6 kungi). Dalībai sporta spēlēs vēl pieteikusies 21 persona, no tiem 3 bērni (8 un 13
gadus veci).
Nolēma: Valdes locekļiem līdz 2019.gada 20.maijam personīgi uzrunāt biedrus ar aicinājumu
ziedot biedrības komandas dalībai Vislatvijas uzņēmēju sporta spēlēs 14.-16.06 (atbildīgie – visi
valdes locekļi). Apzināt formu izmaksas (atbildīgais – K.Beķeris).

5) Plānotie pasākumi.
Nolēma:
1) Organizēt Uzņēmēju brokastis 2019.gada 16.maijā plkst.9.00 kafejnīcā
“BurgerBULKA”. Atbildīgie E.Alksne, L.Karnīte.
2) Organizēt pasākumu “Par 2h zinošāks” 2019.gada 28.maijā plkst.15.00 – 17.00 “Marine
Care Baltic” telpās. Atbildīgais A.Petrovs.
3) Nākamo pasākumu “Par 2 h zinošāks” organizēt 2019.gada 28.augustā. Pasākuma tēmu
izvēlēties no iepriekšējās valdes sastādītā saraksta. Atbildīgie A.Petrovs (pasākuma
organizēšana), I.Bondare, J.Baidakovs (tēmu piedāvāšana).
4) Deleģēt I.Bondari pārstāvēt biedrību Mārupes daiļdārzu vērtēšanā.
6) Par grāmatvedības pakalpojumiem biedrībai 2019.gadā.
Dalībnieki apspriež līdzšinējo sadarbību ar grāmatvedības pakalpojumu sniedzēju. J.Baibakovs
rosina izvērtēt iespēju pāriet uz “mākoņu” pakalpojumiem vai kādu tiešsaistes formu rēķinu
izsūtīšanai.
Nolēma: Turpināt sadarbību ar līdzšinējo pakalpojumu sniedzēju SIA “Liacons”, samazinot
pakalpojumu apjomu.
7) Situācija ar debitoriem.
Dalībnieki apspriež situāciju ar debitoriem. Pieņemts zināšanai.
8) Dažādi
K.Beķeris informē, ka interesi iestāties biedrībā izteikuši divi uzņēmumi - SIA Plastiks Latvija
un SIA Fransa.
Nolēma: Aicināt biedru kandidātus uz nākamo valdes sēdi iepazīstināt ar sevi.
Visi lēmumi pieņemti vienbalsīgi, valdei balsojot “par”.
Sēde slēgta 21:45
Sēdes vadītājs

K.Beķeris

Protokolists

L.Karnīte

