Biedrības “Mārupes Uzņēmēji” valdes sēde,
2021.gada 9.martā, plkst. 16:00,
“”JIP Mārupīte” telpas, “Ežiņi”, Mārupes nov.
Piedalās: Valdes locekļi S.Savickis, L.Putniņa, A.Locs-Dārznieks, I.Jasinskis , M.Lukstiņš
Sēdi vada: S.Savickis
Protokolē: G.Ievkalne
Darba kārtība:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Par valdes locekļu prioritātēm un darbu sadalījumu
Par valdes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu
Par dalībnieku reģistrāciju UR
Par finanšu pārvaldību
Par administratīvā vadītāja atalgojumu
Par dalību Mārupes novada domes konsultatīvajās padomēs un Pierīgas partnerībā
Par komunikācijas kanālu pārvaldību
Plānotie pasākumi:
a) Uzņēmēju brokastis
b) Valdes sēdes
c) Uzņēmēju kafija ar MND
d) Par 2h zinošāks
e) Lieldienu zaķis konkurss
9) Par tikšanos ar politiskajām partijām
Izskatīja:
1) Par valdes locekļu prioritātēm un darbu sadalījumu
Valdes locekļi iepazīstina ar sevi un definē savas prioritātes darbam biedrībā. L.Putniņa informē,
ka biedrībā vēlas pārstāvēt uzņemēju intereses, piedalīties pasākumu organizēšanā, A.LocsDārznieks par savu prioritāti uzskata gan iekšējās, gan ārējās komunikācijas uzlabošanu.
M.Lukstiņam rūp izglītības jautājumi, I.Jasinskim un S.Savickim būtiski aizstāvēt uzņēmēju
intereses, uzlabot un uzturēt sadarbību ar Mārupes novada domi. Valde diskutē.
Nolēma:
Pieņemt zināšanai
Izskatīja:
2) Par valdes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu
Valdes locekļi diskutē un izvirza kandidātus.
Nolēma:

Par valdes priekšsēdētāju iecelt S.Savicki 4 balsis par, 1 atturās. Par priekšsēdētāja vietnieci
iecelt L.Putniņu 4 balsis par, 1 atturās.
Izskatīja:
3) Par dalībnieku reģistrāciju UR
S.Savickis informē, ka ir sazinājies ar J.Baibakovu, kurš sagatavos nepieciešamos dokumentus,
iesniegšanai UR. G.Ievkalnei sazinātis ar J.Baibakovu un novadīt šo procesu līdz galam.
Nolēma:
G.Ievkalnei sazināties ar J.Baibakovu, sagatavot dokumentus iesniegšanai UR un nosūtīt
S.Savickim iesniegšanai.
Izskatīja:
4) Par finanšu pārvaldību
Valde diskutē par finanšu pārvaldību. Tiek ierosināts biedrības kontam noformēt maksājuma
karti.
Nolēma:
Noformēt maksājuma karti biedrības norēķinu kontam, vienlaicīgi ar S.Savicka pilnvaru
pārņemšanu bankā.
Izskatīja:
5) Par administratīvā vadītāja atalgojumu
S.Savickis aktualizē, ka sakarā ar izmaiņā likumdošanā, no jūlija izmainās administratīvā vadītāja
atalgojuma aprēķināšana. L.Putniņa informē par diviem iespejamiem variantiem. Valde diskutē.
Nolēma:
Jautājumu par administratīvā vadītāja atalgojumu pēc jūlija izskatīt kādā no nākamajām valdes
sēdēm.
Izskatīja:
6) Par dalību Mārupes novada domes konsultatīvajās padomēs un Pierīgas partnerībā
Valde diskutē par valdes locekļu dalību Mārupes novada domes konsultatīvajās padomēs.
G.Ievkalne informē, ka iepriekšējā sasaukumā katrs valdes loceklis pārstāvējis
Nolēma:
Noteikt, ka Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvajā padomē un Sporta un aktīvās atpūtas
konsultatīvajā padomē biedrību pārstāv valdes priekšsēdētājs Silvestrs Savickis, Izglītības un
jaunatnes konsultatīvajā padomē biedrību pārstāv valdes loceklis Miks Lukstiņš, Kultūrvides un
Tūrisma un mārketinga konsultatīvajā padomē biedrību turpina pārstāvēt valdes loceklis Ilmārs
Jasinskis. Pierīgas partnerībā biedrību pārstāv L.Putniņa.

Izskatīja:
7) Par komunikācijas kanālu pārvaldību
Valde izsaka priekšlikumus un diskutē par komunikācijas kanāliem. A.Locs-Dārznieks informē
par biedrības izveidoto mailchimp kontu, kā arī ieplānoto darbu jaunas mājas lapas izstrādē un
progresu biedrības LinkedIn profila atjaunošanā. Valde apspriež informācijas ievietošans
biežumu biedrības Facebook lapā, kur vēlamais mērķis ir viena publikācija dienā. Tiek
aktualizētas FB lietotāju piekļuves, kas ir pieejamas S.Savickim, G.Ievkalnei, A.LocamDārzniekam. A.Locs-Dārznieks informē, ka izveidos pasākumu plānu iekšējai lietošanai.
Nolēma:
Pieņemt zināšanai.
Izskatīja:
8) Plānotie pasākumi:
a) Uzņēmēju brokastis
b) Valdes sēdes
c) Uzņēmēju kafija ar MND
d) Par 2h zinošāks
e) Lieldienu zaķis konkurss
Valde apspriež nākamo pasākumu datumus. L.Putniņa ierosina, ka Uzņēmēju brokastis katru reizi
vada cits valdes loceklis. Valde dikutē. A.Locs-Dārznieks informē par Lieldienu zaķa konkursu,
kurš norisināsies no 29.03.-5.04., kura organizēšanai ir izveidota darba grupa, kjurā piedalās
L.Kulakova, S.Jeromanova-Maura, A.Rūmītis, I.Jasinskis, A.Locs-Dārznieks un G.Ievkalne. Kā
arī informē par gaidāmo LinkedIn lekciju, lekciju cikla Par 2h zinošāks ietvaros, kas ieplānota
25.03. un to vadīs I.Drāzniece.
Nolēma:
Pieņemt zināšanai.
Uzņēmēju brokastis organizēt: 01.04., vada L.Putniņa.
Nākamo valdes sēdi organizē: 23.03.
G.Ievkalnei sazināties ar J.Kursišu un saskaņot datumu Uzņēmēju rīta kafijai ar Mārupes novada
domi.
Izskatīja:
9) Par tikšanos ar politiskajām partijām
Valde diskutē par tikšanos organizēšanu biedriem ar politiskajām partijām, tā kā ir saņemt e-pasts
par interesi no partiju puses. Valde diskutē par to vai organizēt katrai patijai savu tikšanos, jeb
vieu tikšanos, kurā piedalās visas politiskās partijas.
Nolēma:
Maijā organizēt vienu pasākumu, kurā aicinātas piedalīties visas politiskās partijas.
Visi lēmumi pieņemti vienbalsīgi.
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