Biedrības “Mārupes Uzņēmēji” valdes sēde,
2021.gada 19.janvāria, plkst. 18:00
Video konference, Zoom platforma
Piedalās:

Valdes locekļi L.Karnīte, K.Beķeris, I.Bondare, I.Jasinskis, A.Jušēns;
Pieaicinātie viesi: L.Putniņa, Agris Locs-Dārznieks, M.Kvite, M.Biernis,
S.Savickis

Sēdi vada: L.Kulakova
Protokolē: G.Ievkalne
Darba kārtība:
1)
2)
3)
4)
5)

Par gatavošanos kopsapulcei
Par tikšanos ar politisko partiju Kustība “Par!”
Par ierosinājumiem domei uzņēmēju atbalstam Covid laikā no pašvaldības (L.Putniņa)
Par MUB gada balles organizēšanu, aptaujas rezultāti
MUB projekta darba grupas atskaite par progresu saistībā ar projektu izstrādi
(G.Ievkalne)
6) Par Māra Bierņa saņemto iesniegumu
7) Par SIA Lux Company izslēgšanu no biedrības (G.Ievkalne)
8) Par pasākumiem ārkārtējās situācijas laikā:
a) Brokastis
b) valdes sēdes
9) Par situāciju ar debitoriem
10) Dažādi
Izskatīja:
1) Par gatavošanos kopsapulcei
L.Kulakova aktualizē jautājumu par kopsapulces organizēšanu apstākļos, kad pastāv
ierobežojumi, informē klātesošos, ka biedrība ir saņēmusi atbildi no UR, ka balsojumu
iespējams veikt attālināti, taču nekādas konkrētas rekomendācijas balsojuma veikšanā netiek
sniegtas. Valde diskutē par iespējamiem balsošanas veidiem, par nepieciešamību apzināt
iespējamos risinājumus līdz nākamai valdes sēdei. M.Biernis dalās pieredzē, par attālīnātu
balsošanu apstiprinātu ar e-parakstu.
Nolēma:
Mēnesi pirms kopsapulces aicināt biedrus izvirzīt valdes locekļu kandidātus un nodrošināt
iespēju biedriem balsot attālināti pirms kopsapulces. Sazināties ar J.Baibakovu, lai precizētu, kā
pareizi tiesiski identificēt un reģistrēt kopsapulces dalībniekus. K.Beķerim apzināt balsošanas
tehniskās iespējas.

Izskatīja:
2) Par tikšanos ar politisko partiju "Kustība “Par!”
L.Kulakova informē, ka saņemta vēstule no politiskās partijas “Kustība “Par!”, par vēlmi
organizēt satikšanos ar valdi. Valde diskutē par to vai partijai ir nepieciešams tikties tikai ar
valdi vai tomēr organizēt tikšanos ar visiem biedriem. A.Jušēns ierosina, ka jāizsludina un
jaorganozē online satikšanās ar visiem ieinteresētajiem biedriem. S.Savickis dalās ar iepriekšējo
pieredzi, kad nedēļu pirms vēlēšanām tikusi organizētas diskusijas ar visām politiskajām
partijām kopā. Valde diskutē par to, vai jāorganizē tikšanās visām partijām kopā vai katrai
atsevišķi.
Nolēma:
Pēc politiskās partijas “Kustība “Par!” iniciatīvas organizēt online diskusijas ar biedriem
februāra sākumā. G.Ievkalnei sazināties ar partijas pārstāvi un vienoties par datumu.
Izskatīja:
3) Par ierosinājumiem domei uzņēmēju atbalstam Covid laikā no pašvaldības (L.Putniņa)
L.Putniņa informē, ka ir sazinājusies ar J.Kursišu, lainoskaidrotu par iespējamiem nodokļu
atvieglojumiem uzņēmējiem, tā kā citās pašvaldībās uzņēmējiem ir piešķirti nodokļu
atvieglojumi. L.Putniņa ierosina sagatavot priekšlikumus un iesniegt tos izskatīšanai
Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes sēdē, kas paredzēta 28.janvārī.
Nolēma:
Apzināt citu pašvaldību piemērus piemēroto nodokļu atvieglojumu jautājumā un sagatavot
priekšlikumus, ko iesniegt izskatīšanai Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes sēdē.
Izskatīja:
4) Par MUB gada balles organizēšanu, aptaujas rezultāti
G.Ievkalne informē klātesošos par MUB online balles aptaujas rezultātiem, kur vairākums
balsojuši pret online balles organizēšanu. Valde diskutē par tēmu.
Nolēma:
Neorganizēt MUB online balli. Biedrības jubilejas gada balli uzticēt organizēt jaunajai valdei,
kas tiks ievēlēta kopsapulcē martā.
Izskatīja:
5) MUB projekta darba grupas atskaite par progresu saistībā ar projektu izstrādi
(G.Ievkalne)
G.Ievkalne informē par projektu darba grupas progresu saistībā ar projektu izstrādi, par
iesniegto projektu konkursā Mārupe-Mūsu mājas un pēdējiem darbiem proejkta iesniegšanai
LEADER programmā 25.01.
Nolēma:
Pieņemt zināšanai.

Izskatīja:
6) Par Māra Bierņa saņemto iesniegumu
M.Biernis informē ka valdei nosūtījis iesniegumu, kurā norāda, ka viņa vadītajam uzņēmumam
SIA “Auditorfirma inspekcija” notikusi biznesa pāreja uz uzņēmumu SIA “Investors” un lūdz
nomainīt uzņēmuma nosaukumu biedru sarakstā no SIA “Auditorfirma inspekcija” un SIA
“Investors”. Valde diskutē.
Nolēma:
Nomainīt biedības biedru SIA “Auditorfirma inspekcija” uz SIA “Investors”.
Izskatīja:
7) Par SIA Lux Company izslēgšanu no biedrības (G.Ievkalne)
G.Ievkalne informē, ka ir saņemts iesniegums no biedra SIA Lux Company par izstāšanos no
biedrības. Valde diskutē par saņemto iesniegumu un Covid skartajām nozarēm.
Nolēma:
Vēlreiz sazināties ar SIA Lux Company un precizēt izstāšanās iemeslu, kā ari iespēju saglabāt
biedra statusu. Ja iesniegums tiks anulēta, tad atlikt nākamā rēķina izrakstīšanu, sakarā ar covid
krīzes radītajām sekām. Nākamajā sēdē darba kārtībā iekļaut jautājumu Par biedru naudas
maksājumu atlikšanu smagi skartajām nozarēm.
Izskatīja:
8) Par pasākumiem ārkārtējās situācijas laikā:
a) brokastis
b) valdes sēdes
Valde diskutē par nepieciešamību saplānot pasākumus marta mēnesim utt.
Nolēma:
Šobrīd neplānot pasākumus uz priekšu, atstāt pasākumu plānošanu jaunās valdes ziņā.
Izskatīja:
9) Par situāciju ar debitoriem
G.Ievkalne informē par situāciju ar debitoriem, kas ir būtiski uzlabojusies. Valde diskutē.
Nolēma:
Pieņemt zināšanai. G.Ievkalnei izsūtīt debitoriem atgādinājumus.
Izskatīja:
10) Dažādi
A.Jušēns aktualizē jautājumu par biedra rīcību valdes sēdes un citu pasākumu laikā, kura
(rīcība) neatbilst Statūtu un iekšējās kārtības noteikumiem un pauž neizpratni par kārtību Valdes

lēmumos, kad valdes sēdē tiek balsots par konkrētu jautājumu un ir skaidrs balsojums, bet tas
pēc tam tiek mainīts, balsojot atkārtoti. Valde un pieaicinātie viesi diskutē par izvirzītajām
tēmām. L.Kulakova sniedz skaidrojumu, kāpēc, izņēmuma kārtā, šāda situācija bija radusies.
Nolēma:
Pieņemt zināšanai.
Visi lēmumi pieņemti vienbalsīgi.
Sēde slēgta 19:47
Sēdes vadītājs

L.Kulakova

Protokolists

G.Ievkalne

