Biedrības “Mārupes Uzņēmēji” valdes sēde
2019.gada 9.jūlijs, 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,
Viesi: G.Zirne, S.Savickis, SIA “ZK9” pārstāvis

Sēdi vada: K.Beķeris
Protokolē E.Alksne

Darba kārtība
1. Iepazīšanās ar potenciālo biedru SIA “ZK 9”
2. Atskats uz paveikto pēc iepriekšējās valdes sēdes (tikšanās ar J.Pūci, dalība uzņēmēju
sporta spēlēs, u.c.)
3. Par Plieņciema ielu (J.Baibakovs)
4. Avīzes “Uzņēmēju vēstis” koncepcija (L.Karnīte)
5. Par informācijas par MU biedriem aktualizēšanu mājas lapā, progress par citām mājas
lapas sadaļām (K.Beķeris, A.Petrovs).
6. Plānotie pasākumi jūlijam, augustam, t.sk., futbola turnīrs, neformālais pasākums,
brauciens uz LSEZ
7. Par situāciju ar debitoriem.
8. Dažādi.
Izskatīja:
1) Iepazīšanās ar potenciālo biedru SIA “ZK 9”
Uzņēmuma pārstāvis iepazīstina ar uzņēmuma darbības jomām un mērķi, kāpēc vēlas kļūt par
biedrības biedru. Nodarbina 184 darbiniekus. Mērķis kļūt par lielāko kravas auto servisu Latvija
un Baltijā. Valdes locekļi diskutē un informē par biedrības aktivitātēm un iespējām, ko sniedz
dalība biedrībā.
Nolēma:
Uzņemt SIA “ZK 9” par biedrības biedru. Pieņemts vienbalsīgi.
Izskatīja:
2) Atskats uz paveikto pēc iepriekšējās valdes sēdes (tikšanās ar J.Pūci, dalība uzņēmēju
sporta spēlēs, u.c.)
Valdes locekļi pārspriež paveikto pēc iepriekšējās valdes sēdes. K.Beķeris informē, ka biedrības
sporta komanda Uzņēmēju sporta spēlēs jau trešo reizi ieguva augsto 7.vietu.
Nolēma:
Pieņemt zināšanai

Izskatīja:
3) Par Plieņciema ielu (J.Baibakovs)
J.Baibakovs informē, ka sagatavojis kārtējo iesniegumu VAS “Latvijas Valsts ceļi” par
Plieņciema ielu. Iepazīstina ar iesnieguma saturu valdes locekļus.
Nolēma:
Valdes locekļiem sniegt komentārus/iebildumus/priekšlikumus iesniegumam līdz 12.07.2019.
J.Baibakovam tos apkopot un nosūtīt vēstuli VAS “Latvijas Valsts ceļi”. Par atbildi informēt
valdes locekļus.
Izskatīja:
4) Avīzes “Uzņēmēju vēstis” koncepcija (L.Karnīte)
L.Karnīte iepazīstina valdes locekļus ar darba grupas izstrādāto koncepciju par avīzi “Uzņēmēju
vēstis”. Nākamais numurs jāsagatavo izdošanai septembrī. Tiks mainīta tipogrāfija un maketētājs.
Avīzi vairāk orientēs uz Mārupes novada iedzīvotāju. S.Savickis piebilst, ka būtiska auditorija ir
arī novada pašvaldība. Aktuālākais pēdējo gadu jautājums – kā piesaistīt reklāmdevējus.
Nolēma:
Apstiprināt avīzes “Uzņēmēju vēstis” jauno koncepciju;
Nākamo avīzes numuru izdot 2019.g. septembrī;
Nemainīt 2019.gadam apstiprinātās reklāmas cenas;
Nākamajā valdes sēdē uzsākt diskusiju par 2020.gada reklāmas cenām avīzē;
Atbildīgā par septembra izdevumu L.Karnīte
L.Karnītei uzrunāt Zitu Jēkabsoni un Rūtu Skujenieci darbam redkolēģijā. Ja līdz 12.07. saņems
piekrišanu, tad apstiprināt redkolēģiju sekojošā sastāvā: Laura Karnīte, Zita Jēkabsone, Rūta
Skujeniece
L.Karnītei sagatavot līdz 31.07. kalendāru ierakstiem sociālajā tīklā Facebook biedrības lapai.
Izskatīja:
5) Par informācijas par MU biedriem aktualizēšanu mājas lapā, progress par citām mājas
lapas sadaļām (K.Beķeris, A.Petrovs).
Pārcelt jautājuma izskatīšanu uz vēlāku laiku. K.Beķerim un A.Petrovam un nākamo valdes sēdi
informēt par aktualizētajām sadaļām “Biedrs biedram” un “Darba birža”. J.Baibakovs informē,
ka nosūtījis pirms valdes sēdes valdes locekļiem privātuma politikas projektu, kas pēc
saskaņošanas jāpublicē mājas lapā.
Nolēma:
K.Beķerim līdz 15.07.2019. sagatavot tehnisko vadlīniju projektu par mājas lapas sadaļu “Biedrs
biedram” un “Darba birža” un nosūtīt J.Baibakovam.
J.Baibakovam nedēļas laikā no vadlīniju projekta saņemšanas sagatavot juridisko pamatu un
lietošanas kārtību šīm sadaļām.
Valdes locekļiem līdz 12.07. komentēt privātuma politikas projektu, pēc saskaņošanas K.Beķerim
publicēt to biedrības mājas lapā.

Izskatīja:
6) Plānotie pasākumi jūlijam, augustam, t.sk., futbola turnīrs, neformālais pasākums,
brauciens uz LSEZ
S.Savickis informē par pasākumu “Uzņēmēju futbola turnīrs”, kas notiks, sadarbojoties LTRK,
Mārupes pašvaldībai un biedrībai “Mārupes uzņēmēji” Jaunmārupē, 23.08.2019. Jāorganizē
biedrības futbola komanda. J.Baibakovs informē par piedāvājumu apmeklēt Liepājas SEZ.
Jāvienojas par datumu. K.Beķeris aktualizē jautājumu par vasaras neformālo pasākumu.
Nolēma:
Par “Uzņēmēju futbola turnīru” atbildīgie S.Savickis un K.Beķeris. E.Alksnei nosūtīt
informāciju biedriem par pasākumu.
J.Baibakovam precizēt jautājumu par vizīti Liepājas SEZ.
E.Alksnei pieteikt Mārupes Kultūras nama zāli uzņēmēju gada ballei 2020.gada janvāra otrajā
piektdienā.
Izskatīja:
7) Situācija ar debitoriem.
Valde apspriež situāciju ar debitoriem. Pieņemts zināšanai.
Izskatīja:
8) Dažādi
Saņemts iesniegums no biedrības administratīvās vadītājas E.Alksnes par līgumu ar biedrību
izbeigšanu ar 26.07.2019.
Saņemts valdes locekļiem adresēts anonīms elektronisks anonīms iesniegums par vienu no valdes
locekļiem.
Nolēma:
Akceptēt E.Alksnes iesniegumus.
Valdes locekļiem formulēt amata prasības un pienākumus nākamajam administratīvajam
vadītājam.
Atstāt bez izskatīšanas pēc būtības anonīmo iesniegumu (“Par” – 2, 1 nebalso)
Sēde slēgta 22:15
Sēdes vadītājs

K.Beķeris

Protokolists

E.Alksne

