Biedrības “Mārupes Uzņēmēji” valdes sēde,
2019.gada 5.novembris, plkst. 18:00,
“Ruuki” pludmales centra konferenču zāle, “Lavandas”, Mārupes nov.
Piedalās: Valdes locekļi A.Petrovs, K.Beķeris, I.Bondare
S.Savickis, T. Silenieks, K.Bodnieks, SIA “Brazīlija” pārstāvji
Sēdi vada: K.Beķeris
Protokolē: G.Ievkalne

Darba kārtība:
1)
2)
3)
4)
5)

Iepazīšanās ar jauno biedru SIA “Brazīlija” (Ruukki pludmales centrs)
Par avīzes “Uzņēmēju Vēstis” decembra numuru
Par mājas lapas sadaļu “Biedrs Biedram” un “Darba birža”
Par gatavošanos biedrības gada ballei
Plānotie pasākumi:
a) Uzņēmēju vakariņas
b) Neformālais pasākums
c) Par 2h zinošāks
6) Par situāciju ar debitoriem
7) Par Ziemassvētku apsveikumiem biedriem
8) Dažādi
Izskatīja:
1) Iepazīšanās ar jauno biedru SIA “Brazīlija” (Ruukki pludmales centrs)
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 “Brazīlija” par biedrības biedru. Pieņemts vienbalsīgi.
Izskatīja:
2) Par avīzes “Uzņēmēju Vēstis” decembra numuru
G.Ievkalne iepazīstina ar L.Karnītes iesūtīto e-pastu, kurā informē par “Uzņēmēju Vēstis”
decembra numura saturu, reklāmas iesniegšanas termiņiem un redkolēģijas ierosinājumu valdei
lemt par decembra avīzes izdošanu lielākā apjomā – nevis 4., bet 8.lpp. Šāds ierosinājums
radies, izvērtējot nākamajā numurā jau šobrīd plānoto reklāmu un jauno biedru rakstu apjomu,
kas atstāj ļoti maz vietas saturam (tikai nepilnas 2.lpp). Šāda izdevuma apjoma palielināšana
sadārdzinās arī izmaksas, par izmaksām informācija vēl nav saņemta.
Nolēma:

Pieņemt zināšanai. Lemt par izdevuma apjomam palielināšanu elektroniski, kad būs saņemta
informācija par iespējamām izmaksām.
Izskatīja:
3) Par mājas lapas sadaļu “Biedrs biedram” un “Darba birža”
K.Beķeris informē, ka jaunās mājas lapas sadaļas ir gatavas lietošanai, iepazīstina klātesošos ar
iespējām, ko sniedz šīs sadaļas. Tiek aktualizēts, ka kādam no valdes būtu jāievieto
piedāvājums, lai tas būtu kā piemērs citiem biedriem. Jaunais biedrs – SIA “Brazīlija” izrāda
interesi par īpašā piedāvājuma biedriem ievietošanu “Biedrs biedram” sadaļā, pēc kura
saņemšanas un ievietošanas ar mājas lapas jaunajām sadaļām tiks iepazīstināti visi biedrības
biedri.
Nolēma:
Pieņemt zināšanai. Izsūtīt SIA “Brazīlija” atgādinošo e-pastu par nepieciešamo informāciju
piedāvājuma ievietošanai “Biedrs biedram” sadaļā.
Izskatīja:
4) Par gatavošanos biedrības gada ballei
I.Bondare informē, ka balles datums pārcelts uz 24.janvāri, kā arī to, ka ir atrasts balles vadītājs
un izveidota darba grupa, kas aktīvi strādā pie balles organizēšanas.
Nolēma:
Pieņemt zināšanai.
Izskatīja:
5) Plānotie pasākumi:
a) Uzņēmēju vakariņas
b) Neformālais pasākums
c) Par 2h zinošāks
a) I.Bondare informē, ka 14.11. plkst 18:00 biedrība organizē “Uzņēmēju vakariņas” restorānā
Hercogs, sagatavos uzaicinājumu, ko G.Ievkalne izsūtīs biedriem.
b) K.Beķeris informē par neformālo pasākumu, kas paredzēts 22.11. plkst 19:30 Biznesa
vēstniecības organizētajā pasākumā “Klases vakars pieaugušajiem”, kur rezervēti atsevišķi
galdiņi biedrības biedriem.
c) Nākamās lekcijas lektors T.Silenieks iepazīstina ar “Par 2h zinošāks” lekcijas tēmu un saturu.
G.Ievkalne informē par lekciju cikla “Par 2h zinošāks” pieejamajiem datumiem lekcijas
organizēšanai Biznesa vēstniecībā, kas ir 21.11.plkst.15:00 un 26.11. plkst.18:00. SIA
“Brazīlija” izsaka vēlmi organizēt pasākumu savās telpās, jāpārbauda datumu pieejamība,
apstiprinājumu atsūtīs nākamajā dienā.
Nolēma:

Pieņemt zināšanai. G.Ievkalnei pārliecināties vai Hercogā datuma rezervācija ir veikta, precizēt
un saskaņot lekcijas “Par 2h zinošāks” datumu un vietu. Izsūtīt atgādinājuma e-pastu biedriem
par neformālo pasākumu.
Izskatīja:
6) Par situāciju ar debitoriem
Valde apspriež situāciju ar debitoriem. G.Ievkalne informē, ka saņemts iesniegums no SIA
GMG Auto par to, ka uzņēmums jau kopš 2017.gada neveic saimniecisko darbību, kaut gan
faktiski uzņēmums likvidēts nav, taču tas arī tuvākā laikā neplāno atsākt sabiedriskās
aktivitātes, tā kā notiek tiesvedība par nodokļu jautājumiem. Pēc SIA GMG Auto pārstāvja
teiktā, par radušos situāciju biedrība esot tikusi informēta jau 2018.gadā, taču G.Ievkalne
secina, ka nekādas darbības, lai pārtrauktu sadarbību, no biedrības puses nav tikušas veiktas.
Nolēma:
Pieņemt zināšanai. Ņemot vērā radušos situāciju, izslēgt biedru SIA GMG Auto no biedrības un
anulēt biedra naudas rēķinu Nr. MUB 1368.
Izskatīja:
7) Par Ziemassvētku apsveikumiem biedriem
Valde dalās ar viedokļiem un diskutē par iespējamiem Ziemassvētku apsveikumiem biedriem.
Nolēma:
Iekļaut šo jautājumu nākamās valdes sēdes darba kārtībā.
Izskatīja:
1) Dažādi
K.Bodnieks informē, ka neesot saņēmis SMU mentorējamo skolēnu kontaktus, tā kā atbildīgā
L.Karnīte nepiedalās šajā sēdē, lūdz G.Ievkalni noskaidrot aktuālo informāciju un sniegt atbildi.
S.Savickis informē, ka Ogres uzņēmēju biedrība izrāda vēlmi piedalīties biedrības organizētajos
pasākumos.
Nolēma:
Pieņemt zināšanai. G.Ievkalnei pieprasīt informāciju L.Karnītei par SMU kontaktiem un izsūtīt
to mentoriem.
Visi lēmumi pieņemti vienbalsīgi.
Sēde slēgta 20:00
Sēdes vadītājs
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