Biedrības “Mārupes Uzņēmēji” valdes sēde,
2020.gada 22.decembris, plkst. 18:00
Video konference, Zoom platforma
Piedalās:

Valdes locekļi L.Kulakova, K.Beķeris, I.Bondare, I.Jasinskis, A.Jušēns;
Pieaicinātie viesi: K.Bodnieks, S.Savickis, Māris Biernis, Agris Locs-Dārznieks,
Jānis Semjonovs

Sēdi vada: L.Kulakova
Protokolē: G.Ievkalne
Darba kārtība:
1) Par jauno biedru uzņemšanas nosacījumiem (A.Jušēns)
2) Iepazīšanās ar potenciālo biedru SIA “Notre” (A.Locs-Dārznieks)
3) Par Jaunmārupes pamatskolas skolēnu konkursu ““Mārupes uzņēmēju” monētas mets”
(L.Kulakova)
4) Par MUB gada balles organizēšanu
5) MUB projekta darba grupas atskaite par progresu saistībā ar projektu izstrādi
(S.Savickis)
6) Par pasākumiem ārkārtējās situācijas laikā:
a) brokastis;
b) valdes sēdes
7) Par situāciju ar debitoriem
8) Dažādi
Izskatīja:
1) Par jauno biedru uzņemšanas nosacījumiem (A.Jušēns)
A.Jušēns ierosina neuzņemt biedrībā biedrus, kuriem ir aktuāli nodokļu parādi. Kā piemēram,
uzņēmums nevar startēt Latvijas mežu rīkotajos konkursos, ja ir nodokļu parāds. Viņaprāt, tas
ataino maksāšanas kultūru un biedrībai jau ir aktuāla problēma ar biedru naudas nemaksātājiem.
Valde diskutē par izvirzīto jautājumu. K.Bodnieks dalās ar viedokli, ka statūti nebūtu jāmaina,
bet katrs potenciālais biedrs izvērtējams atsevišķi.
Nolēma:
Nemainīt statūtos noteikto uzņemšanas kārtību, bet izvērtēt katra jaunā biedra atbilstību
uzņemšanai biedrībā. Pieņemts vienbalsīgi.
Izskatīja:
2) Iepazīšanās ar potenciālo biedru SIA “Notre” (A.Locs-Dārznieks)
SIA “Notre” pārstāvis uzskatāmā prezentācijā iepazīstina valdi ar uzņēmumu, tā darbības jomu
un mērķi, kāpēc uzņēmums vēlas pievienoties biedrībai. Potenciālais biedrs sniedz

rekomendācijas par biedrības mājas lapu, piedāvā to uzlabot. Valdes locekļi diskutē par
potenciālā biedra nodomiem un uzņemšanu biedrībā, tiek apspriests uzņēmuma ilgstošais
nodokļu parāds un rodas šaubas par uzņēmuma pievienošanu biedru pulkam, tā kā esošā
nodokļu nemaksāšanas tendence liecina par potenciālā biedra maksāšanas paradumiem. Tā kā
biedrība jau šobrīd ik mēnesi spiesta cīnītie ar biedriem, kuri neveic ikgadējo biedru naudu
apmaksu, ir piesardzīga attieksme.
Nolēma:
Uzņemt SIA “Notre” par biedrības biedru.
Valdes balsojumā trīs PAR, viens PRET, viens atturās.
Izskatīja:
3) Par Jaunmārupes pamatskolas skolēnu konkursu ““Mārupes uzņēmēju” monētas mets”
(L.Kulakova)
L.Kulakova informē valdi, ka saņēmusi ziņu no Jaunmārupes pamatskolas skolotājas
S.Lauzējas par to, ka skola nepiedalīsies iepriekš izsludinātajā konkursā “Mana vārnīca”, bet
plāno piedalīties konkursā “”Mārupes uzņēmēju” monētas mets” un aicina biedrību piedalīties
pretendentu vērtēšanā, kā ar;i nodrošināt balvas.
Nolēma:
Atbalstīt un piedalīties konkursa vērtēšanā. Pieņemts vienbalsīgi.
Izskatīja:
4) Par MUB gada balles organizēšanu
L.Kulakova dalās pozitīvā pieredzē par lidostas online Ziemassvētku balli un ierosina janvārī
ikgadējo MUB balli organizēt online. Valde diskutē par šo tēmu. A.Jušēns vairāk atbalsta
pasākumus brīvā dabā.
Nolēma:
Sagatavot biedriem aptaujas anketu par online balles apmeklēšanu, iekļaujot jautājumus par
cenu, ko būtu gatavi maksāt. Ņemot vērā aptaujas rezultātus, lemt par balles organizēšanu.
Pieņemts vienbalsīgi.
Izskatīja:
5) MUB projekta darba grupas atskaite par progresu saistībā ar projektu izstrādi
(S.Savickis)
S.Savickis informē par progresu saistībā ar projektu izstrādi, kur šobrīd aktualitātē līdz
25.01.2021. iesniegt projektu Leaders 11.kārtā par attālināto lekciju organizēšanu “Par 2h
zinošāks” lekciju cikla ietvaros un SMU attālinātā izglītošanā, sadarbībā ar Mārupes Valsts
Ģimnāziju.
Nolēma:
Pieņemt zināšanai.

Izskatīja:
6) Par pasākumiem ārkārtējās situācijas laikā:
a) brokastis;
b) valdes sēdes
Valde un viesi diskutē par biedru pasākumiem, ierosina turpināt organizēt Uzņēmēju brokastis
tiešsaistē. Tiek diskutēt par brokastu formātu. I.Jasinskis ierosina uz brokastīm uzaicināt
jaunākos biedrus, ar aicinājumu kandidēt nākamajā valdē, tā kā tuvojās kopsapulces sasaukšana.
Nolēma:
Organizēt virtuālās uzņēmēju brokastis: 13.01.2021.; 10.02.2021
Organziēt valdes sēdes: 19.01.2021.; 16.02.2021.
Kopsapulcei noteikt darumu: 04.03.2021.
Izskatīja:
7) Par situāciju ar debitoriem
G.Ievkalne īsumā sniedz atskaiti par situāciju ar debitoriem un informē, ka tā ir uzlabojusies.
Nolēma:
Pieņemt zināšanai.
Izskatīja:
8) Dažādi
Valde diskutē par esošo ārkārtas situāciju valstī un ieteikmi uz uzņēmējdarbību.
G.Ievkalne un I.Bondare sniedz nelielu ieskatu biedrības Ziemassvētu apsveikuma tapšanas
procesā.
Nolēma:
Pieņemt zināšanai.
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