Biedrības “Mārupes Uzņēmēji” valdes sēde,
2020.gada 7.jūlijs, plkst. 18:00,
“”JIP Mārupīte” telpas, “Ežiņi”, Mārupes nov.
Piedalās: Valdes locekļi L.Kulakova, K.Beķeris, I.Bondare, A.Jušēns, I.Jasinskis
Pieaicinātie viesi: V.Kalniņš, J.Baibakovs, S.Savickis, M.Kvite, S.Jeromanova-Maura
Sēdi vada: L.Kulakova
Protokolē: G.Ievkalne
Darba kārtība:
1) Biedru neformālais pasākums (laiks, potenciālā vieta – JIP Mārupīte, organizatoriskie
darbi, to sadalījums)
2) Priekšlikumi MUB aktivitātēm Mārupes Uzņēmēju nedēļas ietvaros oktobrī
3) VID rīkojumi saistībā ar biedrības 2018.gada pārskatu (J.Baibakovs, L.Putniņa)
4) Ziņojums par Uzņēmējdarbības konsultatīvajā padomē runāto (L.Kulakova)
5) Pretendentu izvirzīšana konkursam “Sējējs” (L.Kulakova)
6) Plānotie pasākumi:
a) Uzņēmēju brokastis
b) Valdes sēdes
7) Par situāciju ar debitoriem
8) Dažādi: Biedru darba grupu organizēšanas progress (par darba grupām atbildīgie valdes
locekļi); Darba biržas informatīvā kampaņas progress (I.Bondare)
Izskatīja:
1) Biedru neformālais pasākums (laiks, potenciālā vieta – JIP Mārupīte, organizatoriskie
darbi, to sadalījums)
Valde diskutē par neformālā pasākuma organizēšanu - datumu, vietu, tēmu, dalības maksu un
citiem organizatoriskajiem darbiem.
Nolēma:
Organizēt pasākumu 15.augustā plkst.16:00 JIP Mārupīte. Noteikt dalības maksu 15EUR.
G.Ievkalne, K.Beķeris un I.Jasinskis atbildīgi par pasākuma organizēšanu.
Izskatīja:
2) Priekšlikumi MUB aktivitātēm Mārupes Uzņēmēju nedēļas ietvaros oktobrī
Valde diskutē par iespējamām biedrības aktivitātēm Uzņēmēju dienu ietvaros. Kā priekšlikums
tiek izvirzīts organizēt kontaktu pēcpusdienu.
Nolēma:
Pieņemt zināšanai.

Izskatīja:
3) VID rīkojumi saistībā ar biedrības 2018.gada pārskatu (J.Baibakovs, L.Putniņa)
L.Kulakova informē, ka saņemts rīkojums no VID par gada pārskata labošanu, uz kuru biedrībai
jāsniedz atbilde līdz 22.jūlijam. Valde diskutē par situāciju ar gada pārskatu. J.Baibakovs
izskaidro juridiskos faktus.
Nolēma:
Gada pārskatu nemainīt. Lūgt VID skaidri precizē, kā turpmāk rīkoties ar jautājumiem, kas
saistīti ar ziedojumiem.
Izskatīja:
4) Ziņojums par Uzņēmējdarbības konsultatīvajā padomē runāto (L.Kulakova)
L.Kulakova informē par Uzņēmējdarbības konsultatīvajā padomē runāto. Valde un viesi diskutē
par pilsētas statusa piemērošanu Mārupei.
Nolēma:
Pieņemt zināšanai. Organizēt tikšanos ar VARAM.
Izskatīja:
5) Pretendentu izvirzīšana konkursam “Sējējs” (L.Kulakova)
L.Kulakova informē, ka dome šogad deliģē biedrību izvirzīt pretendentus konkursam”Sējējs”,
kā arī iepazīstina ar potenciālajiem pretendentiem. S.Jeromanova-Maura piekrīt uzrakstīt
rekomendāciju par pretendentu “Arumi”, ja tāda būs nepieciešama.
Nolēma:
Konkursam izvirzīt SIA “MārLapiņi” un “Arumi”. G.Ievkalne sazināties ar pretendentiem un
organizēt pieteikšanos konkursam.
Izskatīja:
6) Plānotie pasākumi:
a) Uzņēmēju brokastis
b) Valdes sēdes
Valde apspriež nākamo pasākumu datumus.
Nolēma:
Uzņēmēju brokastis organizēt: 28.07., 26.08., 16.09.
Nākamo valdes sēdi organizēt 18.08.
Izskatīja:
7) Par situāciju ar debitoriem
Valde apspriež situāciju ar debitoriem.

Nolēma:
Pieņemt zināšanai. G.Ievkalnei izsūtīt debitoriem atgādinošos e-pastus.
Izskatīja:
8) Dažādi
a) Biedru darba grupu organizēšanas progress (par darba grupām atbildīgie valdes
locekļi); Darba biržas informatīvā kampaņas progress (I.Bondare)
b) Saņemts iesniegums no V.Kalniņa par atļauju atļauju pārstāvēt MUB SPRK
(Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas) konsultatīvajā padomē
a) Valde diskutē par progresu darba grupu organizēšanā. I.Bondare prezentē Darba biržas
informatīvās kampaņas video.
b) V.Kalniņš izskaidro valdei,kāpēc vēlas pārstāvēt MUB SPRK (Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas) konsultatīvajā padomē.
Nolēma:
a) Pieņemt zināšanai
b) Atļaut V.Kalniņam pārstāvēt biedrību. L.Kulakova atturās.
Visi lēmumi pieņemti vienbalsīgi.
Sēde slēgta 20:28
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