Biedrības “Mārupes Uzņēmēji” valdes sēde,
2021.gada 23.marts, plkst. 18:00,
Video konference, Zoom platforma
Piedalās: Valdes locekļi S.Savickis, L.Putniņa, I.Jasinskis, M.Lukstiņš, A.Locs-Dārznieks
Pieaicinātie viesi: L.Kulakova, K.Bodnieks, M.Biernis, S.Jeromanova-Maura, A.Rūmītis,
A.Jušēns, V.Kalniņš, R.Skujeniece
Sēdi vada: S.Savickis
Protokolē: G.Ievkalne
Darba kārtība:
1) Par valdes 2021.gada prioritātēm
2) Par tuvākajiem biedrības notikumiem:
a) Lieldienu zaķis
b) Par 2h zinošāks
c) Uzņēmēju digitālās brokastis
d) Valdes sēdes
e) Tikšanās ar politiskajām partijām
f) Tikšanās ar Babītes novada uzņēmējiem
3) Par biedrības 10.gadu jubilejas svinībām – idejas un priekšlikumi
4) Par norēķinu konta slēgšanu
5) Dažādi
Izskatīja:
1) Par valdes 2021.gada prioritātēm
S.Savickis biedriem prezentē valdes 2021.gada prioritātes, izvirzot trīs darbības virzienus:
ietekmes vektoru, biedru vektoru un sociālo vektoru. Ietekmes vektors paredz biedrības dialogus
ar publisko pārvaldi un NVO, kā piemēram, turpināt pārstāvēt biedru intereses Mārupes novada
domes konsultatīvajās padomēs un citās neformālās tikšanās ar domi, komunikācijā ar LTRK,
LDDK un citām reģionālām, valsts mēroga un starptautiskām organizācijām. Biedru vektors
paredz biedru interešu apzināšanu, mentoringu un konsultācijas, dalību uzņēmēju dienās,
profesionālos un saliedēšanas pasākumus, kā piemēram, biedrības balles, uzņēmēju brokastis,
darba birža u.c. Sociālais vektors paredz turpināt jaunatnes izglītības programmu, pieaugušo
izglītības programmu un attīstīt ziedošanas kultūru. Tāpat S.Savickis iezīmē informatīvā un
asinsrites vekotra nozīmi veikmīgā biedrības darbībā, turpinot uzturēt FB un mājaslapu, strādāt
pie e-avīzes izdošanas un apzināt ES fondu prjektus, kā arī citus finanšu piesaistes instrumentus.
A.Locs-Dārznieks iepazīstina biedrus ar ideju veikt biedru aptauju, lai apzinātu to intereses un
vajadzības, segmentētai informācijas izsūtīšanai. R.Skujeniece izsaka viedokli par to, ka
nepieciešams valdes gada darba plāns. Valde un biedri dikutē.
Nolēma:

Pieņemt zināšanai
Izskatīja:
2) Par tuvākajiem biedrības notikumiem:
a) Lieldienu zaķis
b) Par 2h zinošāks
c) Uzņēmēju digitālās brokastis
d) Valdes sēdes
e) Tikšanās ar politiskajām partijām
f) Tikšanās ar Babītes novada uzņēmējiem
A.Locs-Dārznieks informē par biedrības Lieldienu aktivitāti, kas paredzēta no 29.03.-5.04.. tās
organizēšanā iesaistījusies biedru darba grupa. Aktivitāte paredz Lieldienu zaķu izvietošanu BV
teritorijā, kas būs pieejama gan kā izstāde, gan konkurss dalībniekiem, kas atnesuši savus zaķus.
Pirmajām vietām paredzētas balas no mūsu bedriem JIP mārupīte, Hercogs, kā arī Biznesa
vēstniecība.
A.Locs-Dārznieks informē arī par tuvākajām Par 2h zinošāks lekcijām, viena ieplānota 25.03. par
Linkedin tēmu, nākamā 29.04. par HR jomu.
Biedri un valde diskutē par uzņēmēju digitālo brokastu datumiem, ierosina katru mēnesi mainīt
norises dienas, kvartāla griezumā 1.mēn otrdienās, 2.mēn. trešdienās, 3.mēn. ceturtdienās.
Valde un biedri diskutē par tikšanos ar politiskajām partijām un Babītes novada uzņēmējiem.
A.Jušēns uzskata, ka debates nav nepieciešamas. R.Skujeniece un V.Kalniņš ierosina tikšanos ar
politiskajām partijām organizēt ātrāk nekā maija beigās, kā arī iepriekš apzināt biedru aktuālos
jautājumus tiem.
Nolēma:
Pieņemt zināšanai.
Uzņēmēju brokastis organizēt: 06.05., 01.06., 07.07., 05.08.
Nākamo valdes sēdi organizēt 20.aprīlī.
Veikt biedru aptauju un organizēt tikšanos ar politiskajām partijām, atbildīgs S.Savickis.
Par tikšanos ar Babītes uzņēmējiem atbildīgs I.Jasinskis.
Izskatīja:
3) Par biedrības 10.gadu jubilejas svinībām – idejas un priekšlikumi
S.Savickis aktualizē biedrības 10.gadu jubilejas svinības, kas, atkarībā no situācijas valstī,
iepējamas klātienē vai attālināti un rosina biedrus dalīties ar idejām. R.Skujeniece iesaka
organizēt pasākumu kā atmiņu vakaru, veltījumu biedriem. Visa gada laikā biedrības
komunikācijas kanālos ievieot inforāciju par svarīgiem biedrības notikumiem 10.g. vēsturē.
V.Kalniņš ierosina Facebook lapā reklamēt plānoto biedrības 10.gadu jubilejas pasākumu.
L.Kulakova dalās pieredzē ar virtuāla pasākuma apmeklēšanu un atbalsta balli organizēt
attālināti. L.Putniņa ierosina izdot biedrības 10 gades Uzņēmēju Vēstis. Izskan doma par darba
grupas izveidi, kas piedalās pasākuma organizēšanā. Valde un viesi diskutē.
Nolēma:
Pieņemt zināšanai. Organizēt darba grupu.

Izskatīja:
4) Par norēķinu konta slēgšanu
L.Putniņa ierosina taupības nolūkos slēgt biedrības ziedojumu norēķinu kontu, tā kā ilgu laiku
kontā nav ieskaitīti ziedojumi un nākotnē nav plānots saņemt liela apjoma ziedojumus. Valde
diskutē.
Nolēma:
Slēgt biedrības norēķinu kontu ziedojumiem.
Izskatīja:
5) Dažādi
M.Lukstiņš informē par Lieldienu šūpoļu uzstādīšanu pie Mārupes novada domes. G.Ievkalne
dalās par konkursa “Biedrības “Mārupes Uzņēmēji” monētas mets” noslēguma apbalvošanas
norisi. Tiek izteikta ideja izkalt konkursa uzvarētāja zīmēto monētu. L.Kulakova atgādina, ka
turpina strādā pie mentora rokasgrāmatas izveides.
Nolēma:
Pieņemt zināšanai.
Visi lēmumi pieņemti vienbalsīgi.
Sēde slēgta 20:02
Sēdes vadītājs
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