Biedrības “Mārupes Uzņēmēji” valdes sēde,
2019.gada 8.oktobris, plkst. 18:00,
“Biznesa Vēstniecība”, Jelgavas ceļš 3, Tīraine, Mārupes nov.
Piedalās: Valdes locekļi A.Petrovs, J.Baibakovs, L.Karnīte, K.Beķeris,
S.Savickis, S.Lauzēja (Jaunmārupes pamatskolas sociālo zinību skolotāja)
Sēdi vada: K.Beķeris
Protokolē: G.Ievkalne
Darba kārtība:
1. Biedrības dalība Jaunmārupes pamatskolas organizētājā konkursā “Biznesa
pasakas”. (informē S.Lauzēja)
2. Aktuālā informācija par Uzņēmēju dienu ietvaros organizētajiem pasākumiem Mārupes ģimnāzijas SMU projektu un “Par 2h zinošāks”. (L.Karnīte,
G.Ievkalne)
3. SIA "Medsport" izslēgšana no biedrības.
4. Biedrības informatīvais stends Mārupes domes ēkā. (G.Ievkalne)
5. Biedrības mājas lapas sadaļu “Biedrs biedram” un “Darba birža” prezentēšana un
saskaņošana. Informācijas ievietošanas aktualizēšana. (K.Beķeris, A.Petrovs,
J.Baibakovs)
6. Par situāciju ar debitoriem.
7. Dažādi.
Izskatīja:
1) Biedrības dalība Jaunmārupes pamatskolas organizētājā konkursā “Biznesa pasakas”.
(informē S.Lauzēja)
S.Lauzēja iepazīstina ar konkursa “Biznesa pasakas” nolikumu un informē par 6.klašu projektu,
biznesa plānu izstrādi uzņēmumiem, kur valde un citi biedri var piedalīties žūrijā un vērtēt
skolēnu darbus.
Nolēma:
Piedalīties. Noteikt uzņēmumu, kur organizēt noslēguma pasākumu.
Izskatīja:
2) Aktuālā informācija par Uzņēmēju dienu ietvaros organizētajiem pasākumiem Mārupes ģimnāzijas SMU projektu un “Par 2h zinošāks”. (L.Karnīte, G.Ievkalne)
L.Karnīte informē par jauno SMU projektu šajā mācību gadā, kur 30.oktobrī 11. klases prezentē
biznesa idejas. Kā arī sniedz informāciju par 16.10. “Par 2h zinošāks” piesaistītajiem diviem
lektoriem.

G.Ievkalne informē par SMU noslēguma pasākuma lidostā gatavošanās procesa progresu. Tiek
aktualizēts jautājums par pateicības balvām SMU zieotājiem. Valde diskutē par iespējamiem
variantiem, izskatot iespēju šogad pateicības uzlīmi pasniegt elektroniskā veidā – piemēram,
ielādējot USB, kam uzdrukāts biedrības logo, kā arī uz katras uzlīmes tiek uzrakstīts gads. Tiek
aktualizēts jautājums “Par 2h zinošāks” organizēšanu novembrī, kas iepriekš bija plānots 21.11
vai 26.11.
Nolēma:
Pieņemt zināšanai. L.Karnīte izgatavo SMU maketu uz 14.10. G.Ievkalne noskaidro SMU
ziedotāju sarakstu un iespējamās izmaksas USB, kur ielādēt uzlīmes failu SMU ziedotājiem,
cenas un, saskaņojot ar valdi, pasūta. S.Savickis G.Ievkalnei atsūta SMU ziedotāju pateicības
uzlīmi un “Par 2h zinošāks” iespējamā lektora kontaktus, G.Ievkalne sazinās un organizē
pasākumu.
Izskatīja:
3) SIA "Medsport" izslēgšana no biedrības.
K.Beķeris informē, ka SIA “Medsport” nav atsaucies uz rakstveida brīdinājumu par izslēgšanu
no biedrības neizpildīto saistību dēļ.
Nolēma:
Izslēgt no biedrības. Lēmums pieņemts vienbalsīgi.
Izskatīja:
4) Biedrības informatīvais stends Mārupes domes ēkā. (G.Ievkalne)
G.Ievkalne informē par biedrības informatīvā stenda bēdīgo stāvokli un domes finansējuma
atcelšanu stenda atjaunošanā. Sēdes dalībnieki diskutē par dažādiem risinājumiem un iespējamu
digitalizēta stenda izveidi.
Nolēma:
K.Beķeris un G.Ievkalne noskaidro digitālā stenda iespējamos izmērus, izmaksas un iespēju
tehniski pieslēgties inženiertehniskajiem risinājumiem Domē. Kā arī noskaidro par iespējām
piesaistīt finansējumu LEADER programmas ietvaros.
5) Biedrības mājas lapas sadaļu “Biedrs biedram” un “Darba birža” prezentēšana un
saskaņošana. Informācijas ievietošanas aktualizēšana.
(K.Beķeris, A.Petrovs,
J.Baibakovs)
K.Beķeris prezentē biedrības mājas lapā izstrādātās sadaļas “Biedrs Biedram” un “Darba birža”.
J.Baibakovs informē, ka no G.Ievkalnes ir saņēmis sadaļu tehnisko aprakstu un 10 dienu laikā
izstrādās sadaļu lietošanas noteikumus.
Nolēma:

Pieņemt zināšanai. Informēt bierus par iespēju lietot jaunās sadaļas, pēc tam, kad J.Baibakovs
būs izstrādājis sadaļu lietošanas noteikumus.
Izskatīja:
6) Par situāciju ar debitoriem
Valde apspriež situāciju ar debitoriem.
Nolēma:
Pieņemts zināšanai, ka saņemts SIA Marine Care Baltic iesniegums par izslēgšanu no biedrības.
Izskatīja:
7) Dažādi
G.Ievkalne informē, ka saņemts e-pasts no K.Bodnieka par to, ka LTRK Rīgas reģiona sēdes
ietvaros tiek gatavota tikšanās ar Rīgas mēru Oļegu Burovu un lūdz līdz 18.10. apzināt Mārupes
uzņēmēju aktuālos jautājumus saistībā ar Rīgu vai Rīgas domi, lai var iekļaut šos jautājumus
tikšanās dienaskārtībā. Valde diskutē par aktuālajiem jautājumiem, diskusijai pievienojas
S.Jeromanova – Maura.
Nolēma:
G.Ievkalnei informēt biedrus par K.Bodnieka lūgumu iesūtīt aktuālos jautājumus Rīgas domei.
Visi lēmumi pieņemti vienbalsīgi.
Sēde slēgta 20:07
Sēdes vadītājs
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