Biedrības “Mārupes Uzņēmēji” valdes sēde
2019.gada 4.jūnijs, plkst. 18:00,
AS “Madara Cosmetics”, Zeltiņu iela 131, Mārupe
Piedalās: Valdes locekļi A.Petrovs, I.Bondare, J.Baibakovs, L.Karnīte, K.Beķeris,
R.Skujeniece, SIA “Fransa” pārstāvji
Sēdi vada: K.Beķeris
Protokolē E.Alksne

Darba kārtība
Iepazīšanās ar potenciālo biedru SIA “Fransa”
Lēmums par Mārupes vidusskolas SMU apbalvošanu
Konsultatīvo padomju pārstāvju informācija par dalību padomēs
Biedrības dalība Vislatvijas uzņēmēju sporta spēlēs 14.-16.06.
Avīzes “Uzņēmēju vēstis” koncepcija (L.Karnīte)
Par informācijas par MU biedriem aktualizēšanu mājas lapā, progress par citām
mājas lapas sadaļām (K.Beķeris, A.Petrovs, E.Alksne).
7. Aktuālā informācija par situāciju ar Plieņciema ielu, tikšanos ar VARAM
pārstāvjiem, NUTS atgādinājums (J.Baibakovs)
8. Plānotie pasākumi:
a. Uzņēmēju brokastis 12.06. (Ingrīda)
b. Diskusija Ādažos 14.06.
c. Valdes sēžu datumu apstiprināšana otrajam pusgadam
d. Par Uzņēmēju brokastīm un semināriem “Par 2h zinošāks” jūlijā, augustā
e. Citas aktivitātes
9. Par situāciju ar debitoriem.
10. Dažādi.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Izskatīja:
1) Iepazīšanās ar potenciālo biedru SIA “Fransa”
Uzņēmuma pārstāvji iepazīstina ar uzņēmuma darbības jomām un mērķi, kāpēc vēlas kļūt par
biedrības biedru. Valdes locekļi diskutē un informē par biedrības aktivitātēm un iespējām, ko
sniedz dalība biedrībā.
Nolēma:
Uzņemt SIA “Fransa” par biedrības biedru. Pieņemts vienbalsīgi.
Izskatīja:
2) Lēmums par Mārupes vidusskolas SMU apbalvošanu
L.Karnīte informē par Māupes vidusskolā notikušo SMU konkursu, kurā žūrijas komisijā
darbojās biedrības biedri. Žūrija lēmumu pieņēma. Rudenī lidostā “Rīga” notiks SMU izstāde.
J.Baibakovs informē par saņemtajiem ziedojumiem SMU apbalvošanai.
Nolēma:

Apbalvot Mārupes vidusskolas skolēnu mācību uzņēmumu konkursa laureātus ar naudas balvām,
pārskatot balvas uz norādītajiem bankas kontiem.
Pilns lēmuma teksts pielikumā.
Izskatīja:
3) Konsultatīvo padomju pārstāvju informācija par dalību padomēs
Konsultatīvo padomju pārstāvji R.Skujeniece, I.Bondare, J.Baibakovs un K.Beķeris informē par
aktualitātēm attiecīgajās konsultatīvajās padomēs, kurās viņi darbojas. Valde ierosina, ka
padomju pārstāvjiem pēc konsultatīvo padomju sēdēm jāsniedz īss sēdes apkopojums, ko ievietos
biedrības Facebook slēgtajā grupā un publicēs biedrības avīzē.
Nolēma:
Aicināt konsultatīvo padomju pārstāvjus 2 nedēļu laikā pēc padomes sēdes iesūtīt uz biedrības epastu apkopojumu par sēdi, par izskatītajiem uzņēmējiem būtiskiem jautājumiem. Turpmāk katrā
biedrības avīzes numurā publicēt apkopojumu par padomju darbu.
Izskatīja:
4) Biedrības dalība Vislatvijas uzņēmēju sporta spēlēs 14.-16.06.
K.Beķeris informē, ka notiek aktīva gatavošanās sporta spēlēm. Ir pasūtīti formas tērpi un tiek
komplektētas sporta spēļu komandas.
Nolēma:
Pieņemt zināšanai
Izskatīja:
5) Avīzes “Uzņēmēju vēstis” koncepcija
L.Karnīte informē par veikto avīzes izdošanas izmaksu apkopojumu. Darba grupa turpina darbu.
Nolēma:
Nākamajā valdes sēdē L.Karnīte informē konkrēti par iespējām samazināt avīzes izmaksas un par
darba grupas darba rezultātiem jautājumā par avīzes koncepciju. J.Baibakovs pārskata līgumu ar
maketētāju jautājumā par termiņiem un nosacījumiem tā izbeigšanai.
Izskatīja:
6) Par informācijas par MU biedriem aktualizēšanu mājas lapā, progress par citām mājas
lapas sadaļām
E.Alksne aktualizē jautājumu par biedru sadaļu mājas lapā. Tehnisku iemeslu dēļ nav
informācijas par vairākiem biedriem un par dažiem tā nav aktualizēta.
K.Beķeris un A.Petrovs informē, ka turpina darbu pie tiešsaistes rīka sadaļai ‘Biedrs biedram” un
“Darba birža”.
Nolēma:

E.Alksnei sagatavot biedru informācijas anketu un nosūtīt izvērtēšanai un saskaņošanai valdei.
K.Beķerim un A.Petrovam un nākamo valdes sēdi informēt par aktualizētajām sadaļām “Biedrs
biedram” un “Darba birža”.
Izskatīja:
7) Aktuālā informācija par situāciju ar Plieņciema ielu, tikšanos ar VARAM pārstāvjiem,
NUTS atgādinājums
J.Baibakovs informē par aktuālo situāciju jautājumā par Plieņciema ielu. Valde apspriež
jautājumu par iespējamās tikšanās saturu ar vides un reģionālās attīstības ministru J.Pūci
Nolēma:
J.Baibakovam sagatavot atgādinājuma vēstuli Satiksmes ministrijai par piedāvātajiem
risinājumiem ar Plieņciema ielu.
Izskatīja:
8) Plānotie pasākumi:
a. Uzņēmēju brokastis 12.06.
b. Diskusija Ādažos 14.06.
c. Valdes sēžu datumu apstiprināšana otrajam pusgadam
d. Par Uzņēmēju brokastīm un semināriem “Par 2h zinošāks” jūlijā, augustā
e. Citas aktivitātes
Nolēma:
a.
Uzņēmēju brokastis 12.06. I.Bondare ierosina pasākumu organizēt restorānā “Hercogs”
Ķīpsalā, sagatavos uzaicinājumu, ko E.Alksne nosūtīs arī Ķekavas un Rīgas uzņēmēju biedrībām
b.
Diskusija Ādažos 14.06. par Rīgas reģiona attīstību – piedalīsies J.Baibakovs
c.
Valdes sēžu datumu apstiprināšana otrajam pusgadam – 9.07., 13.08., 10.09., 8.10., 5.11.,
3.12.
d.
Par Uzņēmēju brokastīm un semināriem “Par 2h zinošāks” – A.Petrovs informē, ka
nākamais seminārs plānots 28.08. Jūlijā seminārs nenotiks.
e.
Citas aktivitātes – valde ierosina Facebook slēgtajā grupā izveidot aptauju par to, vai
biedri vēlas kādu vasaras neformālo pasākumu un, ja jā, tad kādu.
9) Situācija ar debitoriem.
Valde apspriež situāciju ar debitoriem. Pieņemts zināšanai.
Visi lēmumi pieņemti vienbalsīgi, valdei balsojot “par”.
Sēde slēgta 20:20
Sēdes vadītājs

K.Beķeris

Protokolists

E.Alksne

