
	 
 

Biedrības “Mārupes Uzņēmēji” valdes sēde, 

2020.gada 7.aprīlis, plkst. 18:00 

Video konference, Zoom platforma 

Piedalās:  Valdes locekļi L.Karnīte, K.Beķeris, I.Bondare, I.Jasinskis, A.Jušēns;  
Pieaicinātie viesi: M.Kvite, J.Goveiko 

 
Sēdi vada: L.Karnīte 
 
Protokolē: G.Ievkalne 
 
Darba kārtība: 

1) Iepazīšanās ar potenciālo biedru SIA “Kvites” (M.Kvite) 
2) Iepazīšanās ar potenciālo biedru SIA“Gross auto grupa” (J.Goveiko) 
3) Par aktuālajiem jautājumiem saistībā ar Covid-19 radīto situāciju 
4) Par videosemināru saistībā ar Covid-19, sadarbībā ar zvērinātu advokātu biroju Sorainen 

Latvijas Partneri Evu Berlaus 
5) Dažādi 

 
Izskatīja: 

1) Iepazīšanās ar potenciālo biedru SIA “Kvites” (M.Kvite) 
 

SIA “Kvites” īpašnieks iepazīstina ar sevi un uzņēmumu, tā darbības jomu un mērķi, kāpēc 
uzņēmums vēlas kļūt par biedrības biedru. Uzņēmums dibināts 2009.gadā un nodarbojas ar 
arhitektūras projektēšanu. Valdes locekļi diskutē un informē par biedrības aktivitātēm un 
iespējām, ko sniedz dalība biedrībā. 
 
Nolēma: 
Uzņemt SIA “Kvites” par biedrības biedru. Pieņemts vienbalsīgi. 
 
Izskatīja: 

2) Iepazīšanās ar potenciālo biedru SIA“Gross auto grupa” (J.Goveiko) 
 

SIA “Gross auto grupa” finanšu direktors J.Goveiko iepazīstina valdi ar uzņēmumu, tā darbības 
jomu un mērķi, kāpēc uzņēmums vēlas pievienoties biedrībai. Uzņēmums jau 25 gadus darbojas 
Latvijas tīrgū, nodarbojas auto rezerves daļu tirdzniecību un auto servisa pakalpojumu 
sniegšanu. Uzņēmumam šobrīd ir 14 filiāles. 
 
Nolēma: 
Uzņemt SIA “Gross auto grupa” par biedrības biedru. Pieņemts vienbalsīgi. 
 
Izskatīja: 

3) Par aktuālajiem jautājumiem saistībā ar Covid-19 radīto situāciju  
 



	 
 

 
Valde diskutē par esošo situāciju un biedrības aktivitātēm biedru atbalstam. L.Karnīte aktualizē 
jautājumu par mājas lapas sadaļas “Darba birža” atdzīvināšanu.  
 
Nolēma: 
Turpināt sniegt informatīvo atbalstu biedriem. G.Ievkalnei izsūtīt atkārtoti biedriem informatīvo 
e-pastu par MUB atbalstu attālināto pakalpojumu popularizēšanai biedrības Facebook lapā un 
mājas lapā.  
Valde nolemj šajā ārkārtas situācijas laikā nepiemērot maksu par sludinājumu ievietošanu 
“Darba biržas” sadaļā. 
 
Izskatīja: 

4) Par videosemināru saistībā ar Covid-19, sadarbībā ar zvērinātu advokātu biroju Sorainen 
Latvijas Partneri Evu Berlaus 

 
L.Karnīte informē valdi, ka S.Savickis ir vienojies ar “Sorainen” par iespējamo atbalstu 
Mārupes uzņēmēju biedriem un atsūtījis kontaktus tālākai saziņai. Lai nodrošinātu bezmaksas 
videosemināru, ir nepieciešami 30 dalībnieki. Valde diskutē par iespējām organizēt šādu 
semināru un vienojas, ka sākotnēji nepieciešams apzināt biedrus, lai noteiktu provizorisko 
dalībnieku skaitu un to interesējošos jautājumus, ko izskatīt seminārā. 

Nolēma: 
Sagatavot aptaujas anketu biedriem. Ņemot vērā aptaujas rezultātus, organizēt/neorganizēt 
videosemināru. 
 
Izskatīja: 

5) Dažādi  
 

a) L.Karnīte ierosina, ka nepieciešams izveidot dokumentu, kas ietvertu visu nepieciešamo 
informāciju jaunajiem biedriem, ko izsūtīt pēc iestāšanas biedrībā. 
 

b) L.Karnīte aktualiuzē jautājumu par biedrības pārstāvniecību Domes konsultatīvajās 
padomēs, tā kā iepriekšējā sēdē tika nolemts, ka katru konsultatīvo padomi pārstāv viens 
valdes loceklis. Valde diskutē par atbildības sadalījuma noteikšanu konsultatīvajās 
padomēs. K.Beķeris ierosina veidot Biedrības darba grupas atbilstoši padomju darbības 
virzieniem. 

 
Nolēma: 

a) Izveidot jauno biedru pdf dokumentu. 
 

b) Atsaukt esošos Biedrības pārstāvjus konsultatīvajās padomēs un noteikt sekojošu 
atbildības sadalījumu: 

L.Karnīte - Uzņēmējdarbības atbalsta konusltatīvā padome 
I.Bondare - Izglītības konsultatīvā padome 
K.Beķeris - Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvā padome 
I.Jasinskis - Kultūrvides konsultatīvā padome  



	 
 

A.Jušēns – Apvienotā tūrisma un mārketinga konsultatīvā padome 
 Informēt Mārupes domi par pieņemto lēmumu un biedrības pārstāvjiem padomēs. 
 Valdes locekļiem atbilstoši kompetenču sadalījumam organizēt biedru darba grupu 
darbību. 

 
 
 
Visi lēmumi pieņemti vienbalsīgi. 
 
Sēde slēgta 19:55 
 
 
Sēdes vadītājs       L.Karnīte 
 
 
Protokolists       G.Ievkalne 


