Biedrības “Mārupes Uzņēmēji” valdes sēde,
2020.gada 26.maijs, plkst. 18:00
“”JIP Mārupīte” telpas, “Ežiņi”, Mārupes nov.

Piedalās:

Valdes locekļi: K.Beķeris, I.Bondare, I.Jasinskis, A.Jušēns
Pieaicinātie viesi: J.Baibakovs, K.Bodnieks, S.Savickis, M.Kvite

Sēdi vada: K.Beķeris
Protokolē: G.Ievkalne
Darba kārtība:
1) Pasākumu organizēšana biedriem (Par 2h zinošāks, Uzņēmēju brokastis u.c.) – online
vai klātienē
2) Konsultatīvo padomju darba grupu organizēšanas process
3) “Darba birža” informatīvās kampaņas progress (I.Bondare)
4) SIA GS Optika izslēgšana
5) Par situāciju ar debitoriem
6) Dažādi
Izskatīja:
1) Pasākumu organizēšana biedriem (Par 2h zinošāks, Uzņēmēju brokastis u.c.) – online
vai klātienē
Valde un viesi diskutē par pasākumu organizēšanu biedriem vasaras periodā. Vairākums
uzskata, ka, ar Covid-19 ierobežojumu atcelšanu, nepieciešams drīzāk organizēt klātienes
pasākumus. Izskan viedoklis par piknika organizēšanu biedriem JIP Mārupīte teritorijā.
Vairākums uzskata, ka lekciju cikla “Par 2h zinošāks” seminārus vasaras sezonā šobrīd
organizēt nav lietderīgi.
Nolēma:
16.06. organizēt “Uzņēmēju brokastis” Mārupes Hercogā. Par 2h zinošāks vasaras sezonā
neorganizēt.
Izskatīja:
2) Konsultatīvo padomju darba grupu organizēšanas process
Valde diskutē par biedrības dalību domes konsultatīvajās padomēs un darba grupu
organizēšanu. A.Jušēns ierosina organizēt neformālu tikšanos ar domes pārstāvjiem, lai
pārrunātu aktuālos jautājumus, kas valdei radušies saistībā ar konsultatīvo padomju darbību un
iespējām efektīvākai sadarbībai, komunikācijas uzlabošanai starp domi un uzņēmējiem.

Nolēma:
Pirms darba grupu organizēšanas, organizēt neformālu tikšanos ar domes pārstāvjiem.
Izskatīja:
3) “Darba birža” informatīvās kampaņas progress (I.Bondare)
I.Bondare prezentē video maketa paraugu “Darba birža” kampaņai un informē, ka tā
pabeigšanai nepieciešams izdomāt un ievietot tekstu.
Nolēma:
Pieņemt zināšanai.
Izskatīja:
4) SIA GS Optika izslēgšana
G.Ievkalne informē, ka 20.maijā saņemts iesniegums no SIA “GS Optika” par izstāšanos no
biedrības un lūgumu anulēt rēļkinu par biedru maksu 2020.gadā, sakarā ar Covid-19 izraisīto
krīzi.
Nolēma:
Izslēgt SIA “GS Optika” no biedru saraksta un anulēt rēķinu par biedru naudu.
Izskatīja:
5) Par situāciju ar debitoriem
Valde apspriež situāciju ar debitoriem. A.Jušēns izsaka priekšlikumu apzvanīt un apzināt
debitorus.
Nolēma:
Pieņemt zināšanai. Dzēst SIA Good Life Clinic parādu. G.Ievkalnei aizsūtīt A.Jušēnam aktuālo
debitoru sarakstu ar kontaktiem.
Izskatīja:
1) Dažādi
I.Bondare informē par Pierīgas Partnerība aktualitātēm, projektiem un iespējām. Valde un viesi
diskutē par biedrības iesaisti projektos un ģenerē iespējamās projektu idejas – digitālā avīze,
digitālais stends domē, biedrības telpas u.c.
Nolēma:
Pieņemt zināšanai.
Visi lēmumi pieņemti vienbalsīgi.
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