
	 
 

Biedrības “Mārupes Uzņēmēji” valdes sēde, 

2020.gada 11.novembris, plkst. 18:00 

Video konference, Zoom platforma 

Piedalās:  Valdes locekļi L.Kulakova, K.Beķeris, I.Bondare, I.Jasinskis, A.Jušēns;  
Pieaicinātie viesi: L.Audzeviča, S.Savickis, K.Bodnieks, N.Čiževskis, 
R.Skujeniece, L.Randere 

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

1) Iepazīšanās ar potenciālo biedru SIA “Milli” (L.Audzeviča) 
2) Iepazīšanās ar potenciālo biedru SIA “Golf Estate International” 
3) Par sadarbību ar Jaunmārupes pamatskolu, konkurss “Mana vārdnīca” (L.Kulakova) 
4) Par Mārupes uzņēmēju dalību raidījumā “Izstāsti Latvijai” (L.Kulakova) 
5) Par biedru pasākumiem ārkārtējās situācijas laikā 
6) Par situāciju ar debitoriem 
7) Dažādi 

 

Izskatīja: 
1) Iepazīšanās ar potenciālo biedru SIA “Milli” (L.Audzeviča) 

SIA “Milli” īpašniece iepazīstina ar sevi un uzņēmumu, tā darbības jomu un mērķi, kāpēc 
uzņēmums vēlas kļūt par biedrības biedru. Valdes locekļi diskutē un informē par biedrības 
aktivitātēm un iespējām, ko sniedz dalība biedrībā. 
 
Nolēma: 
Uzņemt SIA “Milli” par biedrības biedru. Pieņemts vienbalsīgi. 
 
Izskatīja: 

2) Iepazīšanās ar potenciālo biedru SIA “Golf Estate International” 

SIA “Golf Estate International” pārstāvis iepazīstina valdi ar uzņēmumu, tā darbības jomu un 
mērķi, kāpēc uzņēmums vēlas pievienoties biedrībai. Valdes locekļi diskutē un informē par 
biedrības aktivitātēm un iespējām, ko sniedz dalība biedrībā. 
 
Nolēma: 
Uzņemt SIA “Golf Estate International” par biedrības biedru. Pieņemts vienbalsīgi. 
   
Izskatīja: 

3) Par sadarbību ar Jaunmārupes pamatskolu, konkurss “Mana vārdnīca” (L.Kulakova) 



	 
 
L.Kulakova informē valdi un klātesošos par līdzšinējo sadarbību ar Jaunmārupes pamatskolas 
skolotāju S.Lauzēju saistībā ar “Biznesa pasaku” projektu. Un iepazīstina ar šī gada jauno 
projektu, konkursu “Mana vārdnīca”. Projekta mērķis ir bērniem kopā ar vecākiem sagatavot 
ekonomisko terminu vārdnīcu. MUB jāpiedalās vērtēšanā februārī un jānosaka trīs labākie. 
Valde un viesi diskutē par dalību konkursā. K.Bodnieks aktualizē vērtēšanas kritēriju tēmu un 
ierosina vienotu vērtēšanas kritēriju pielietošanu. R.Skujeniece un N.Čiževskis piesakās 
piedalīties darbu vērtēšanā. 

Nolēma: 
Piedalīties konkursa vērtēšanā. Pielietot vienotus vērtēšanas kritērijus, kurus K.Bodnieks atsūtīs 
uz info@marupesuznemeji.lv 
 
Izskatīja: 

4) Par Mārupes uzņēmēju dalību raidījumā “Izstāsti Latvijai” (L.Kulakova) 

L.Kulakova informē, ka ar biedrību ir sazinājušies “Izstāsti Latvijai” raidījuma producenti un 
piedāvā veidot raidījumu par Mārupes uzņēmējiem. L.Kulakova ir sazinājusies ar Mārupes 
domes komunikācijām un vienojās, ks šogad ņemam dalību šajā projektā, bet nākamgad varam 
sadarboties. FB sižeti. boostot. Laura sazināsies ar domi, lai painteresētos par avīzi. 

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

5) Par biedru pasākumiem ārkārtējās situācijas laikā 

Valde un viesi diskutē par biedru pasākumiem, ierosina organizēt Uzņēmēju brokastis tiešsaistē. 
Tiek diskutēt par brokastu formātu un dalīšanās online pasākumu pieredzē. 

Nolēma: 
Organizēt virtuālās uzņēmēju brokastis 26.11. 
 
Izskatīja: 

6)  Par situāciju ar debitoriem 
 

Valde diskutē par situāciju ar debitoriem, ierosina izslēgt no biedrības ilgstošos biedru naudas 
parādniekus.  
 
Nolēma: 
Izslēgt no biedrības sekojošus biedrus un anulēt biedru naudas rēķinus: L.E.C.Travel SIA, Kārļa 
būmaņi SIA, Vomer SIA, APB.LV SIA, Sabiedrība Mārupe SIA. 
 
Izskatīja: 

7) Dažādi  
 

K.Bodnieks informē par LTRK pasākumiem. 



	 
 
Silvestrs ierosina piedāvāt domei, ka biedrība izdod avīzi, jo Mārupes novadā nav cita 
izdevuma. 
 
Nolēma: 
L.Kulakova sazināsies ar domi par avīzes izdošanu 

 
 
 
Visi lēmumi pieņemti vienbalsīgi. 
 
Sēde slēgta 19:59 
 
 
Sēdes vadītājs       L.Kulakova 
 
 
Protokolists       G.Ievkalne 


