Biedrības “Mārupes Uzņēmēji” valdes sēde,
2020.gada 6.oktobris, plkst. 18:00,
“”JIP Mārupīte” telpas, “Ežiņi”, Mārupes nov.
Piedalās: Valdes locekļi L.Kulakova, K.Beķeris, A.Jušēns, I.Jasinskis
Pieaicinātie viesi: I.Zariņa, J.Baibakovs, S.Savickis, V.Svirčenkovs, M.Lapiņš
Sēdi vada: L.Kulakova
Protokolē: G.Ievkalne
Darba kārtība:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Iepazīšanās ar potenciālo biedru SIA “Vesels Bērns” (I.Zariņa)
Ziņojums par Uzņēmējdarbības konsultatīvajā padomes sēdē runāto (L.Kulakova)
Par biedrības dalību “Mārupes novada uzņēmēju dienās 2020” (L.Kulakova)
Par nomināciju “Mārupes novada uzņēmēju dienās 2020”
MUB projekta darba grupas atskaite par progresu saistībā ar projekta izstrādi
Plānotie pasākumi:
a) Uzņēmēju brokastis
b) Valdes sēdes
7) Par situāciju ar debitoriem
8) Dažādi
Izskatīja:
1) Iepazīšanās ar potenciālo biedru SIA “Vesels Bērns” (I.Zariņa)
Uzņēmuma īpašniece I.Zariņa iepazīstina ar uzņēmuma darbības jomām un mērķi, kāpēc vēlas
kļūt par biedrības biedru. Visi sēdes dalībnieki iepazīstina ar sevi un pārstāvēto uzņēmumu
darbību. Valdes locekļi diskutē un informē par biedrības aktivitātēm un iespējām, ko sniedz
dalība biedrībā.
Nolēma:
Uzņēmt SIA “Vesels Bērns” par biedrības biedru.
Izskatīja:
2) Ziņojums par Uzņēmējdarbības konsultatīvajā padomes sēdē runāto (L.Kulakova)
L.Kulakova informē par Uzņēmējdarbības konsultatīvajā padomes sēdē runāto. Valde un viesi
diskutē par administratīvo teritorijas reformu un situāciju ar meliorācijas problēmu Mārupē,
veicamajiem pasākumiem situācijas uzlabošanai.
Nolēma:

Pieņemt zināšanai. Sagatavot un iesniegt atbildīgajā ministrijā atzinumu par MK noteikumu
grozījumiem. Uz nākamo valdes sēdi uzaicināt pārstāvi no Meliorācijas biedrības. Organizēt
sabiedrisko akciju – “Iztīri savu grāvi”.
Izskatīja:
3) Par biedrības dalību “Mārupes novada uzņēmēju dienās 2020” (L.Kulakova)
L.Kulakova informē, ka 22.10. 16:00 Biznesa vēstniecībā esam noorganizējuši ERDA lekciju
“Izaicinājumi un iespējas jaunajā darba realitātē”, lekciju cikla Par 2h zinošāks ietvaros.
Nolēma:
Pieņemt zināšanai.
Izskatīja:
4) Par nomināciju “Mārupes novada uzņēmēju dienās 2020”
L.Kulakova informē ka dome ir izvirzījusi biedrīu nominācijai “Mārupes novada uzņēmēju
dienās 2020” un uz noslēguma pasākumu 23.10. nepieciešams sagatavot 20sek. video par
biedrību. G.Ievkalne informē, ka pārrunājusi šo jautājumu ar I.Bondari, kura ir gatava
uzņemties video montāžu. Valde diskutē par video saturu.
Nolēma:
Uzticēt I.Bondarei video montāžu, budžets 50 EUR.
Izskatīja:
5) MUB projekta darba grupas atskaite par progresu saistībā ar projekta izstrādi
S.Savickis informē sēdes klātesošos par progresu saisttībā ar biedrības projekta izstrādi, sniedz
nelielu ieskatu pašreizējās idejās un nākotnes stratēģiju mērķu sasniegšanai.
Nolēma:
Pieņemt zināšanai.
Izskatīja:
6) Plānotie pasākumi:
a) Uzņēmēju brokastis
b) Valdes sēdes
Valde apspriež nākamo pasākumu datumus.
Nolēma:
Uzņēmēju brokastis organizēt: 27.10.
Nākamo valdes sēdi organizēt 10.11.
Izskatīja:
7) Par situāciju ar debitoriem

Valde apspriež situāciju ar debitoriem, tiek diskutēts par jaunas stratēģijas ieviešanu debitoru
apzināšanai un rēķinu apmaksas veicināšanai.
Nolēma:
Anulēt Marine Care Baltic rēķinu. G.Ievkalnei izsūtīt debitoriem atgādinošos e-pastus, apzvanīt.
Nākamā sēdē lemt par ilgstošo debitoru izslēgšanu no biedrības.
Izskatīja:
8) Dažādi
Valde un viesi diskutē par situāciju ar sporta iespējām bērniem un jauniešiem Mārupē.
V.Svirčenkovs ierosina organizēt un izveidot sporta izlases komandas biedrības biedru bērniem.
Tiek diskutēts par sporta centra izveidi un nepieciešamību veikt aptauju, lai noskaidrotu, kādi
sporta veidi bērniem interesētu.
Nolēma:
Pieņemt zināšanai. Pēc aktualitātes izskatīt šo jautājumu kādā no nākamajām valdes sēdēm.
Visi lēmumi pieņemti vienbalsīgi.
Sēde slēgta 20:24
Sēdes vadītājs

L.Kulakova
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G.Ievkalne

