
	 
 

Biedrības “Mārupes Uzņēmēji” valdes sēde, 

2020.gada 27.marts, plkst. 17:00 

Video konference, Zoom platforma 

Piedalās:  Valdes locekļi L.Karnīte K.Beķeris, I.Bondare, I.Jasinskis, A.Jušēns;  
Pieaicinātie biedri: K.Bodnieks, S.Savickis 

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

1) Biedru aptaujas anketas, saistībā ar Covid-19, rezultātu analīze un rīcības plāna izstrāde 
2) Par biedrības mērķiem, aktivitātēm un darba plānu 2020.gadam  
3) Biedrības dalība pašvaldības konsultatīvajās padomēs un biedrībā “Pierīgas partnerība” 
4) Par laikrakstu “Uzņēmēju vēstis” (izdošanas regularitāte, reklāmas, saturs) 
5) Par situāciju ar debitoriem 
6) Dažādi 

 
Izskatīja: 

1) Biedru aptaujas anketas, saistībā ar Covid-19, rezultātu analīze un rīcības plāna izstrāde 
 

L.Karnīte informē un valde diskutē par Mārupes domes un biedrības aptaujas rezultātiem 
saistībā ar Covid-19 izraisīto krīzi. L.Karnīte ierosina meklēt iespējas, kā atbalstīt uzņēmumus, 
kam šīs situācijas rezultātā trūkst darbinieku un darbiniekus, kas palikuši bez dabra, aktualizēt 
biedrības mājas lapas sadaļu “darba birža”, ko varētu izmantot kā platformu, kur savest kopā 
darba devēju ar darbinieku.  
K.Bodnieks un S.Savickis iestaistās diskusijās ar valdi par valsts, kā arī LTRK darbībām un 
atbalstu saistībā ar krīzes radīto apstākļu mazināšanu un novēršanu. 
 
Nolēma: 
Strādāt pastiprināti ar informācijas analīzi un nodošanu biedriem (soc.tīkli, mājas lapa, e-pasts). 
Aktualizēt “darba biržas” iespējas biedriem. 
 
Izskatīja: 

2) Par biedrības mērķiem, aktivitātēm un darba plānu 2020.gadam 
 

Valde diskutē par biedrības mērķiem un aktivitātēm, kas veicamas tuvākā laikā, kur galvenais 
mērķis ir biedru atbalsts krīzes skartajiem uzņēmējiem. K.Bodnieks un S.Savickis iesaistās 
diskusijā. 
 
Nolēma: 
Apzināt biedrus un organizēt videosemināru par Covid-19 tēmu, S.Savickis sazinās ar Sorainen 
Latvijas Partneri par iespējamo atbalstu semināra organizēšanā un vadīšanā. 



	 
 
Aktīvi informēt biedrus par valsts atbalsta risinājumiem. 
K.Bodniekam painteresēties par iespēja piesaistīt kādu ekspertu no LTRK biedru informatīvam 
atbalstam. 
 
Izskatīja: 

3) Biedrības dalība pašvaldības konsultatīvajās padomēs un biedrībā “Pierīgas partnerība” 
 
I.Bondare informē, ka darbojas biedrībā “Pierīgas partnerība” un informē par tuvākām 
aktivitātēm un iespējām. Valde diskutē par biedrības dalību pašvaldības konsultatīvajās 
padomēs, par nepieciešamajām pārmaiņām darba organizēšanā un informācijas apmaiņā, tā kā 
līdz šim kvalitatīva informācijas apmaiņa nav notikusi. Tiek aktualizēts jautājums par darba 
grupu izveidi, kā arī iespējamo situācijas un komunikācijas uzlabošanu. K.Beķeris ierosina, ka, 
tā kā ir piecas konsultatīvās padomes, lai sekmētu komunikāciju starp domi un biedriem, katram 
valdes loceklim pārstāvēt savu konsultatīvo padomi. L.Karnīte ierosina izveidot aptaujas anketu 
biedriem, par vēlmi iesaistīties darba grupās. 
 
Nolēma: 
Turpināt darbu konsultatīvajās padomēs. Izveidot aptaujas anketu biedriem, pēc rezultātu 
apkopošanas un analīzes katram valdes loceklim izvēlēties vienu konsultatīvo padomi, ko 
pārstāvēt un veidot darba grupas. 
 
Izskatīja: 

4) Par laikrakstu “Uzņēmēju vēstis” (izdošanas regularitāte, reklāmas, saturs) 
 

Valde diskutē par avīzes izdošanas nepieciešamību. 

Nolēma: 
Sakarā ar krīzi, atlikt nākamā numura izdošanu. Atgriezties pie šī jautājuma, kad situācija valstī 
būs normalizējusies. 
 
Izskatīja: 

5) Par situāciju ar debitoriem 
 

Valde apspriež situāciju ar debitoriem un diskutē par iespēju anulēt ilgstošu biedru naudas 
parādu bijušajam biedram SIA Medsport.  

Nolēma: 

G.Ievkalnei apzināt debitorus un atgādināt par saistībām. Dzēst SIA Medsport parādsaistības. 
G.Ievkalnei sazināties ar L.Putniņu reversā rēķina izrakstīšanu SIA Marine Care Baltic, lai 
veiktu savstarpējos norēķinus saistībā ar iepriekšējo vienošanos par biedru naudu un telpu 
nomu. 
 
Izskatīja: 

6) Dažādi  
 



	 
 
Valde diskutē par nākamās valdes sēdes datumu. G.Ievkalne ierosina organizēt biedriem 
virtuālas Uzņēmēju brokastis. 
 
Nolēma: 
Noteikt nākamo valdes sēdes datumu elektroniski, vadoties pēc nepieciešamības saistībā ar 
situāciju valstī. 
 
Visi lēmumi pieņemti vienbalsīgi. 
 
Sēde slēgta 19:04 
 
 
Sēdes vadītājs       L.Karnīte 
 
 
Protokolists       G.Ievkalne 


