Biedrības “Mārupes Uzņēmēji” valdes sēde,
2021.gada 16.februāris, plkst. 18:00,
Video konference, Zoom platforma
Piedalās: Valdes locekļi L.Kulakova, K.Beķeris, A.Jušēns, I.Jasinskis, I.Bondare
Pieaicinātie viesi: M.Biernis, A.Locs-Dārznieks, S.Jeromanova-Maura, A.Rūmītis, P.Pikše,
L.Putniņa, V.Kalniņš, S.Savickis
Sēdi vada: L.Kulakova
Protokolē: G.Ievkalne
Darba kārtība:
1) Par jaunā biedra iesniegumu no dzīvnieku aizsardzības biedrības “Cat care Community”
2) Par Jaunmārupes pamatskolas skolēnu konkursa ““Mārupes uzņēmēju” monētas mets”
darbu vērtēšanu (L.Kulakova)
3) Par gatavošanos kopsapulcei
4) Par Uzņēmēju rīta kafiju ar Mārupes domi
5) Par LEADER un “Mārupe – mūsu mājas” projektu atbildīgo personu iecelšanu
6) Par LEADER un “Mārupe – mūsu mājas” projektu informācijas apkopošanu un
izsūtīšanu biedriem
7) Par LEADER un “Mārupe – mūsu mājas” projektu darba grupas sapulču atskaites
sagatavošanu
8) Par potenciālās jaunās valdes izveidi
9) Par biedru naudas maksājuma atlikšanu smagi skartajām nozarēm
10) Par situāciju ar debitoriem
11) Dažādi
Izskatīja:
1) Par jaunā biedra iesniegumu no dzīvnieku aizsardzības biedrības “Cat care Community”
L.Kulakova informē, ka saņemts jaunā biedra iesniegums no dzīvnieku aizsardzības biedrības
“Cat care Comunity”. Valde un viesi diskutē, tiek ierosināts aicināt potenciālo biedru iepazīties
nākamajā valdes sēdē.
Nolēma:
Aicināt potenciālo biedru uz nākamo valdes sēdi un tad lemt par biedra uzņemšanu.
Izskatīja:
2) Par Jaunmārupes pamatskolas skolēnu konkursa ““Mārupes uzņēmēju” monētas mets”
darbu vērtēšanu (L.Kulakova)
L.Kulakova atgādina par Jaunmārupes pamatskolas skolēnu konkursa ““Mārupes uzņēmēju”
monētas mets” norisi un informē, ka Jaunmārupes pamatskolas skolotāja S.Lauzēja ir atsūtījusi

28 skolēnu zīmētās monētas un aicina valdi un viesus piedalīties darbu vērtēšanā, kā arī aktualizē,
ka biedrībai jāsagatavo balvas labāko apbalvošanai, jāuzrunā biedri ar aicinājumu atbalstīt
konkursa uzvarētājus ar balvām. Valde un viesi diskutē. S.Jeromanova-Maura piesaka savu
dalību darbu vērtēšanā.
Nolēma:
G.Ievkalnei izsūtīt biedriem uzaicinājumu piedalīties skolēnu darbu vērtēšanā, kā arī uzrunāt
biedrus par konkursa uzvarētāju atbalstīšanu ar balvām.
Izskatīja:
3) Par gatavošanos kopsapulcei
L.Kulakova informē par progresu saistībā ar gatavošanos ikgadējai kopsapulcei. Tiek aktualizēti
jautājumi par biedru identificēšanas un balsošanas kārtību, tā kā kopsapulce notiks attālinātā
režīmā. L.Kulakova informē, ka ir sazinājusies ar J.Baibakovu, kurš ir iesūtījis iespējamos biedru
identificēšanas variantus. Valde un viesi aktīvi diskutē, dalās ar savu pieredzi un viedokļiem par
to, kā identificēt biedrus. L.Kulakova ierosina biedrus identificēt pēc personu apliecinošu
dokumentu kopijām, kuras iesūtītas pirms kopsapulces. A.Jušēns ierosina, ka biedru
identificēšana notiek pieslēdzoties Zoom ar ieslēgtu kameru, tiek norādīts biedra vārds uzvārds.
G.Ievkalne apsriprinot kopsapulces dalībnieku Zoom platformā, veic tā identificēšanu. Valde
balso par abiem ierosinājumiem.
Nolēma:
Balsojumā par biedru identificēšanu:
Identificēt biedrus pēc iepriekš iesūtītu personu apliecinošu dokumentu kopijām. 1 PAR, 4 PRET.
Identificēt biedrus pieslēdzoties Zoom ar ieslēgtu kameru un norādītu vārdu, uzvārdu. 4 PAR, 1
PRET.
Organizēt Zoom pieslēgšanos 26.02. 16:00, lai izrunātu pēdējos aktuālos jautājumus saistībā ar
gatavošanos kopsapulcei un pārbaudītu Zoom tehniskās iespējas balsojuma veikšanai kopsapulcē.
Izskatīja:
4) Par Uzņēmēju rīta kafiju ar Mārupes domi
L.Kulakova sniedz atskaiti par 11.februārī notikušo Uzņēmēju rīta kafiju ar Mārupes domi, kur
tika runāts par to, kādu atbalstu Mārupes pašvaldība varētu sniegt novada uzņēmējiem, kurus
skārusi Covid-19 krīze un iespējamām aktivitātēm novada iedzīvotājiem. Valde un viesi diskutē
par aktivitātēm, ko varētu īstenot biedrība, tiek ierosināts izveidot darba grupu, lai organizētu
aktivitātes. Darba grupai piesakās S.Jeromanova-Maura, A.Rūmītis, A.Locs-Dārznieks,
K.Beķeris, I.Jasinskis, L.Kulakova un G.Ievkalne.
Nolēma:
G.Ievkalnei izveidot Whatsapp grupu un sazināties ar J.Kursišu par nākamo biedrības rīta kafiju
ar domi.
Izskatīja:
5) Par LEADER un “Mārupe – mūsu mājas” projektu atbildīgo personu iecelšanu

L.Kulakova aktualizē, ka nepieciešams iecelt atbildīgos par projektiem, kurus iesniegusi biedrība.
Valde diskutē. S.Savickis piesakās uzņemties atbildību, tā kā ir koordinējis abus projektus
Nolēma:
S.Savickis atbildīgs par LEADER un “Mārupe – mūsu mājas” projektu īstenošanu un
uzraudzību.
Izskatīja:
6) Par LEADER un “Mārupe – mūsu mājas” projektu informācijas apkopošanu un
izsūtīšanu biedriem
Lai biedri būtu informēti par biedrības aktivitātēm un dalību projektos, L.Kulakova aicina
projektu darba grupu sagatavot atskaiti par projektiem, ko izsūtīt biedriem. Valde diskutē,
S.Savickis apņemās sagatavot informācijas apkopojumu.
Nolēma:
S.Savickim sagatavot informācijas apkopojumu un iesūtīt valdei.
Izskatīja:
7) Par LEADER un “Mārupe – mūsu mājas” projektu darba grupas sapulču atskaites
sagatavošanu
L.Kulakova aicina sagatavot arī projektu darba grupas sapulču atskaiti, S.Savickis piesakās
sagatavot.
Nolēma:
S.Savickim sagatavot darba grupas sapulču atskaiti.
Izskatīja:
8) Par potenciālās jaunās valdes izveidi
Valde un viesi diskutē par potenciālās jaunās valdes izveidi. Valdes locekļi informē par saviem
plāniem turpināt vai neturpināt dalību valdē. Tiek uzrunāti esošie viesi.
Nolēma:
Pieņemt zināšanai. Valdes locekļiem personīgi uzrunāt potenciālos valdes locekļus.
Izskatīja
9) Par biedru naudas maksājuma atlikšanu smagi skartajām nozarēm
Valde un viesi diskutē par biedru naudas atlikšanu smagi skartajām nozarēm.
Nolēma:
Katru situāciju izskatīt atsevišķi, atlikt biedru naudas maksājumus smagi skartajām nozarēm, ja
saņemts tāds lūgums no biedra.

Izskatīja
10) Par situāciju ar debitoriem
G.Ievkalne informē par situāciju ar debitoriem, ka tā ir uzlabojusies un debitoru saraksts ir būtiski
samazinājies.
Nolēma:
Pieņemt zināšanai.
Izskatīja
11) Dažādi
I.Jasinskis aktualizē jautājumu par tikšanos ar Babītes uzņēmējiem. Valde diskutē. I.Jasinskis
informē, ka varētu apzināt aktīvākos Babītes uzņēmējus, kurus aicināt uz tikšanos.
Nolēma:
Organizēt tikšanos ar Babītes uzņēmējiem, par datumu vienoties elektroniski. I.Jasinskim sagādāt
Babītes aktīvāko uzņēmēju sarakstu, kuriem izsūtīt uzaicinājumu uz tikšanos.
Visi lēmumi pieņemti vienbalsīgi.
Sēde slēgta 20:05
Sēdes vadītājs

L.Kulakova

Protokolists

G.Ievkalne

