
  
 

Biedrības “Mārupes Uzņēmēji” valdes sēde, 

2022.gada 11.janvārī, plkst. 18:00, 

SIA Notre, Mārupes Kosmoss, Rudzrogu 1 

Piedalās: Valdes locekļi S.Savickis, L.Putniņa, M.Lukstiņš, A.Locs-Dārznieks  
Pieaicinātie viesi: V.Kalniņš, L.Kulakova, I.Zariņa, A.Rūmītis, S.Kabakova, 
R.Skujeniece 

 
Sēdi vada: S.Savickis 
 
Protokolē: G.Ievkalne 
 
Darba kārtība: 

1. Iepazīšanās ar jauno biedru – Solvita Kabakova (Forums LĪDERE) 
 

2. Atskats par aizvadītajā mēnesī paveikto (kopš 2.12. VS) un aktualitātēm – īss 
kopsavilkums un VS dalībnieku komentāri: 
a) Par 2h zinošāks – Jānis Bethers “Transports un notikumi enerģētikā 2021, 

7.12.21. (A.Locs-Dārznieks); 
b) Par Mārupes novada konsultatīvajās sēdēs runāto: Izglītības un jaunatnes KP 

sēde; Sporta un aktīvās atpūtas KP sēde 17.12.; Tūrisma un kultūrvides KP sēde 
20.12.; Apkaimju KP sēde 28.12.;  

c) MUB Ziemassvētku brančs golfa klubā “Viesturi”, 21.12.21. (L.Putniņa); 
d) Biedru ārkārtas sapulce, 28.12.21. (S.Savickis); 
e) Izglītības projekts “Skola dodas dzīvē - dzīve ienāk skolā – Mārupes 

pamatskolā” progress (M.Lukstiņš); 
 

3. Nākamā mēneša notikumi un aktualitātes: 
a) Uzņēmēju brokastis (atbildīgais, datums); 
b) Uzņēmēju Vēstis (S.Savickis); 
c) Par 2h zinošāks (A.Locs-Dārznieks). 

 
4. Dažādi 

a) Noteikumi par biedru naudas samaksas kārtību (S.Savickis); 
b) Par paralimpieša R.Snikus atbalstu (S.Savickis); 
c) Pierīgas Partnerības aktualitātes (L.Putniņa); 
d) Par biedrības jauno weblapu un mehānismiem tās izveidošanas veicināšanai 

(Agris); 
e) Par asinsrites projektiem un to statusu (L.Putniņa) 
f) Projekta “Atbalsti savu uzņēmēju” progress (I.Jasinskis, I.Zariņa); 
g) Biedru kopsapulce martā; 
h) Biedru vajadzību apkopojums LTRK Pierīgas reģionālās padomes sarunai ar EM 

J.Vitenbergu (refleksija uz K. Bodnieka aicinājumu 10.12.21.) – (G.Ievkalne); 



  
 

i) Bierņa projekts – izpildes statuss (jauni parakstītāji, esošo rezultāti)  – 
(G.Ievkalne); 

j) SMU darbības attīstība – digitālās apmācības SMU absolventiem (A.Loca-
Dārznieka piedāvājums 2021. gada SMU absolventiem) – (A.Locs-Dārznieks); 

k) Aktivitātes LDDK – (G.Ievkalne); 
l) Situācija ar debitoriem  
m) Nākamā valdes sēde – datums & laiks 

 
Izskatīja: 

1. Iepazīšanās ar jauno biedru – Solvita Kabakova (Forums LĪDERE) 
S.Savickis atklāj sēdi. Valde un viesi iepazīstas ar S.Kabakovu. S.Kabakova pastāsta par interesi 
iestāties biedrībā, pati ir mārupiete, ir liela pieredze mediju jomā, interesējas par uzņēmējdarbības 
vides attīstības iespējām Mārupē un vēlas iesaistīties biedrības aktivitātēs. S.Savickis sniedz 
nelielu ieskatu biedrības darbības virzienos. Valde balso par biedra uzņemšanu biedrībā. Visi 
PAR. 
 
Nolēma: 
Pieņemt zināšanai.  
Uzņemt biedru Forums LĪDERE biedrībā. 
 
Izskatīja: 

2. Atskats par aizvadītajā mēnesī paveikto (kopš 2.12. VS) un aktualitātēm – īss 
kopsavilkums un VS dalībnieku komentāri: 

a) Par 2h zinošāks – Jānis Bethers “Transports un notikumi enerģētikā 2021, 
7.12.21. (A.Locs-Dārznieks); 

b) Par Mārupes novada konsultatīvajās sēdēs runāto: Izglītības un jaunatnes KP 
sēde; Sporta un aktīvās atpūtas KP sēde 17.12.; Tūrisma un kultūrvides KP sēde 
20.12.; Apkaimju KP sēde 28.12.;  

c) MUB Ziemassvētku brančs golfa klubā “Viesturi”, 21.12.21. (L.Putniņa); 
d) Biedru ārkārtas sapulce, 28.12.21. (S.Savickis); 
e) Izglītības projekts “Skola dodas dzīvē - dzīve ienāk skolā – Mārupes 

pamatskolā” progress (M.Lukstiņš); 
 

a) A.Locs-Dārznieks informē klātesošos par 7.12. aizvadīto lekciju. M.Lukstiņš aktualizē 
jautājumu par lekcijas pārveidošanu par podkāstu. Valde un viesi diskutē. M.Lukstiņš, 
S.Savickis un A.Locs-Dārznieks atbildīgi par podkāsta izveidošanu un publicēšanu. 

b) Valdes locekļi iepazīstina klātesošos ar novada domes konsultatīvajās padomes sēdēs 
runāto, šobrīd jau notikušas iepazīšanās tikšanās, kur prezentēts jaunais Mārupes un 
Babītes formāts, informēts par iepriekšējo KP sasniegumiem, definēti jaunie mērķi u.c. 
R.Skujeniece sniedz atsauksmi par Tūrisma un kultūrvides KP runāto. S.Savickis 
aktualizē nozīmi dalībai KP, jāturpina apzināt biedru jautājumus, apkopot tos un iesniegt 
izskatīšanai attiecīgajā KP. 

c) L.Putniņa sniedz ieskatu MUB Ziemassvētku branča norisē, kas notika 21.12. golfa klubā 
“Viesturi”, pasākumam bija vidējs apmeklējums, daļa biedru tika apzvanīti un mutiski 
aicināti piedalīties. Pasākums norisinājās ārā, bija biedru sarūpētas dāvaniņas loterijai. 



  
 

d) S.Savickis informē, ka valdes locekļi balsoja PAR biedru ārkārtas sapulces sasaukšanu 
28.12.21., lai veiktu grozījumus statūtos, par valdes termiņa pagarinājumu uz 2 gadiem. 
Biedriem tika nodrošināta iespēja balsot iepriekš ar e-parakstu vai e-māja platformā, kā 
arī balsot klātienē 28.12. Visi biedri balsoja iepriekš, no 72 biedrības biedriem nobalsoja 
49. 47 PAR, 1 PRET un 1 nederīgs. Grozījumi neattiecas uz esošo valdi, bet attieksies uz 
nākamajām valdēm. 

e) M.Lukstiņš informē par izglītības projekta “Skola dodas dzīvē - dzīve ienāk skolā – 
Mārupes pamatskolā” progresu. Joprojām noris savstarpējā komunikācija starp 
uzņēmējiem un skolotājiem, lai vienotos par stundu mācību saturu un laiku, kad stundas 
vadīt, pāris stundas jau ir notikušas, daļai uzņēmēju tās ir pārceltas uz pavasari. 
S.Savickim ir gatavs lekciju saturs, kas ir akceptēts no skolas puses un drīzumā plānota 
stundu vadīšana.  
 

Nolēma: 
Pieņemt zināšanai un rīcībai. 
M.Lukstiņš, S.Savickis un A.Locs-Dārznieks atbildīgi par notikušo “Par 2h zinošāks” lekciju 
podkāstu izveidošanu un publicēšanu. 
 
Izskatīja: 

3. Nākamā mēneša notikumi un aktualitātes: 
a) Uzņēmēju brokastis (atbildīgais, datums); 
b) Uzņēmēju Vēstis (S.Savickis); 
c) Par 2h zinošāks (A.Locs-Dārznieks). 

 
a) Valde diskutē par nākamo brokastu atbildīgo, M.Lukstiņš piekrīt uzņemties atbildību, 

brokastis plānotas janvāra beigās, datums un laiks vēl tiks precizēts, iespējamā tēma 
varētu būt alternatīvas izglītības iespējas. Valde un viesi diskutē.  
G.Ievkalne aktualizē iepriekš ierosināto biedru biznesa vakariņu ideju, A.Rūmītis piekrīt 
vakariņu organizēšanai Hercoga 2.stāvā, iespējamie datumi: 16., 17. vai 24.02., ierašanās 
no 18:30-19:00, maksa ap 50EUR/pers, maksimālais personu skaits, ko varētu uzņemt ir 
40 personas. Valde un viesi diskutē par iespējamo vakariņu formātu. L.Putniņa ierosina 
vīna kazino, A.Rūmītis apsola noskaidrot par iespējām to organizēt.  

b) S.Savickis informē klātesošos, ka biedrības izdevums “Uzņēmēju Vēstis” šobrīd tiek 
izdots digitālā formātā 1 reizi divos mēnešos. Izdevums sastāv no 3 sadaļām – 
priekšsēdētāja slejas, jaunumu sadaļas un lielās intervijas. Nākamo avīzi plānots izdot 
šomēnes. G.Ievkalnei nepieciešams apskatīt iepriekšējā numura Mailchimp statistiku. 

c) A.Locs-Dārznieks informē, ka nākamo “Par 2h zinošāks” lekciju vadīs biedrības biedrs 
M.Biernis un uzrunā S.Kabakovu vadīt lekciju februārī. Valde un viesi diskutē, 
S.Kabakova apsola padomāt par šo tēmu. 

 
Nolēma: 
Pieņemt zināšanai un rīcībai. 
M.Lukstiņš atbildīgs par Uzņēmēju brokastu organizēšanu janvāra beigās. 
16., 17. vai 24.02. organizēt biedru biznesa vakariņas Hercogā, datums un laiks tiks precizēts. 
 
Izskatīja: 



  
 

4. Dažādi 
a) Noteikumi par biedru naudas samaksas kārtību (S.Savickis); 
b) Par paralimpieša R.Snikus atbalstu (S.Savickis); 
c) Pierīgas Partnerības aktualitātes (L.Putniņa); 
d) Par biedrības jauno weblapu un mehānismiem tās izveidošanas veicināšanai 

(Agris); 
e) Par asinsrites projektiem un to statusu (L.Putniņa) 
f) Projekta “Atbalsti savu uzņēmēju” progress (I.Jasinskis, I.Zariņa); 
g) Biedru kopsapulce martā; 
h) Biedru vajadzību apkopojums LTRK Pierīgas reģionālās padomes sarunai ar EM 

J.Vitenbergu (refleksija uz K. Bodnieka aicinājumu 10.12.21.) – (G.Ievkalne); 
i) Bierņa projekts – izpildes statuss (jauni parakstītāji, esošo rezultāti)  – 

(G.Ievkalne); 
j) SMU darbības attīstība – digitālās apmācības SMU absolventiem (A.Loca-

Dārznieka piedāvājums 2021. gada SMU absolventiem) – (A.Locs-Dārznieks); 
k) Aktivitātes LDDK – (G.Ievkalne); 
l) Situācija ar debitoriem  
m) Nākamā valdes sēde – datums & laiks 

 
a) S.Savickis aktualizē situāciju ar debitoriem, lai arī biedru nauda ir simboliska, ir 

situācijas, kad biedri ilgstoši kavē maksājumus un neatbild uz atgādinājumu veikt 
apmaksu. Lai padarītu ērtāku šo situāciju risināšanu, tika laboti līdzšinējie noteikumi par 
biedru naudas samaksas kārtību. Jaunie noteikumi paredz, ka biedru naudas rēķinam, kas 
tiek izrakstīts reizi gadā, ir noteikts 30 dienu apmaksas termiņš, ja biedrs 60 dienu laikā 
neapmaksā rēķinu, tiek izsūtīts atgādinājuma e-pasts, ja 30 dienu laikā pēc atgādinājuma 
nosūtīšanas rēķins joprojām nav apmaksāts, biedrs tiek izslēgts no biedrības. Valde balso, 
visi PAR. 

b) S.Savickis atgādina, ka septembra sēdē valde vienojās par atbalsta organizēšanu 
paralimpietim R.Snitkum. Biedriem tika izsūtīts e-pasts ar aicinājumu ziedot, atbalstīt 
pieteicās Fixman, Lead, Termex, Prolux, Avar Auto, Radex. R.Snitkum nepieciešams 
atbalsts ikmēneša staļļa maksājumiem un transportēšanas izdevumiem. Šobrīd biedrība ir 
apmaksājusi stalli par 2 mēnešiem, pēc šī brīža ziedojuma summas apjoma nauda pietiks 
gadam. Novembrī bija izsludināta sporta laureātu balva, kurā biedrība informatīvi 
atbalstīja R.Snitku. 

c) L.Putniņa informē par PP sapulcē runāto un tuvākajām aktivitātēm, šobrīd fokusā ir jaunu 
finanšu avotu meklēšana, iedzīvotāju aktivitātes veicināšana, viedās soc. uzņēmējdarbības 
veicināšana, kapacitātes palielināšana. Ir izsludināta Leader projektu 13.kārta, februārī 
notiks apmācības, kas saistītas ar pareizu projekta pieteikumu noformēšanu. No biedrības 
apmācībām pieteikušies L.Putniņa, A.Locs-Dārznieks un G.Ievkalne. 

d) A.Locs-Dārznieks informē klātesošos par biedrības jauno weblapu un mehānismiem tās 
izveidošanas veicināšanai. Tā kā biedri pasīvi aizpilda anketas, kas tika izsūtītas, lai 
saņemtu korektu biedru informāciju, ievietošanai jaunajā mājaslapā, nepieciešams 
informāciju izsūtīt atkārtoti, anketā iekļaujot arī jautājumus par  I.Zariņas projektu. 
I.Zariņa ierosina biedrus apzināt telefoniski. Valde un viesi diskutē. S.Savickis ierosina 
informāciju par biedriem sagatavot pašiem un nosūtiet biedriem apstiprināšanai. A.Locs-



  
 

Dārznieks līdz 14.janvārim noskaidros kāds resurss nepieciešams, lai pabeigta mājaslapu 
līdz marta vidum. 

e) S.Savickis informē klātesošos, ka asinsrites projekti ir finanšu resursu piesaistīšana 
biedrībai caur projektiem. L.Puntiņa ir atbildīga par šiem projektiem. Šobrīd ir definēti 4 
mērķi: 1) biedrības mājas būvniecība, 2) Stundu sagatavošana izglītības projektam “Skola 
dodas dzīvē - dzīve ienāk skolā – Mārupes pamatskolā, 3) I.Zariņas projekts “Atbalsti 
savu uzņēmēju”, 4) “Uzņēmēju Vēstis” izdošana papīra formātā. L.Putniņa ir 
konsultējusies ar A.Lukjancevu par biedrības mērķiem un saņēmusi ieteikumus. Valde un 
viesi diskutē. 

f) I.Zariņa informē par projekta “ Atbalsti savu uzņēmēju” progresu, izklāsta idejas, kas ir 
apspriestas ar I.Jasinski, kurš ir otrs atbildīgais par projektu. Tā kā projekta īstenošanai 
nepieciešama aplikācija, A.Locs-Dārznieks ierosina pieslēgties kādai esošai aplikācijai, 
viņš ir sazinājies ar Mārupes novada aplikācijas izveidotāju, lai uzzinātu detaļas par 
aplikācijas iespējām. Tā kā aplikācija šobrīd nenodrošina funkcijas, kas nepieciešamas 
projekta atbalstam, nepieciešams tās papildināt. A.Locs-Dārznieks norunās tikšanos, lai 
precizētu aplikācijas papildinājumu veikšanas iespējas, izmaksas un laika intervālu. 
I.Zariņa un R.Skujeniece piesakās piedalīties sarunā. Pēc sarunas nepieciešams sagatavot 
priekšlikumus, ko S.Savickis prezentēs Novada domei, lai gūtu atbalstu aplikācijas 
papildināšanai ar nepieciešamajām funkcijām. 

g) S.Savickis informē klātesošos par gaidāmo biedru kopsapulci martā, ko plānots organizēt 
hibrīda formātā – biedriem iespēja piedalīties gan klātienē, gan tiešsaistē. Valde un viesi 
diskutē. Nepieciešams savlaicīgi noteikt datumu, jāapzina darba apjoms, par to valde lems 
ārpus sēdes. 

h) S.Savickis informē, ka no LTRK tika saņemts aicinājums apkopot biedru vajadzības, ko 
iesniegt izskatīšanai LTRK Pierīgas reģionālās padomes sarunai ar EM J.Vitenbergu, 
biedri tika aicināti iesūtīt savus jautājumus, uz ko atsaucās tikai R.Skujeniece. 

i) G.Ievkalne informē par M.Bierņa projekta izpildes statusu, jauni parakstītāji nav 
pieteikušies. Valde un viesi diskutē, secina, ka nepieciešams biedriem atgādināt par 
memorandu un ieguvumiem, to parakstot.  

j) A.Locs-Dārznieks informē, ka SMU darbības attīstība – digitālās apmācības SMU 
absolventiem (A.Loca-Dārznieka piedāvājums 2021. gada SMU absolventiem) 
paredzētas 2022.gada rudenī klātienē. 

k) G.Ievkalne informē par LDDK aktivitātēm  par kurām nepieciešams informēt biedrus. 
l) Jautājums netika skatīts, tiks apskatīts ārpus sēdes. 
m) Valde diskutē par nākamo sēdes datumu, nolem valdes sēdi organizēt 10.02. 18:00. 

 
Nolēma: 
Pieņemt zināšanai un rīcībai. 
Apstiprināt noteikumus par biedru naudas samaksas kārtību. 
A.Locs-Dārznieks līdz 14.janvārim noskaidros, kāds resurss nepieciešams, lai pabeigtu biedrības 
mājaslapu līdz marta vidum. 
A.Locs-Dārznieks, I.Zariņa un R.Skujeniece norunās tikšanos ar Mārupes novada aplikācijas 
izveidotājiem, lai precizētu aplikācijas papildinājumu veikšanas iespējas, izmaksas un laika 
intervālu. Pēc sarunas A.Locas-Dārznieks un R.Skujeniece sagatavo priekšlikumus novada 
domei, tos pēc tam prezentē S.Savickis. 
Pie iespējas, atgādināt biedriem par M.Bierņa Memoranda projektu. 



  
 
Par situāciju ar debitoriem izskatīt ārpus sēdes. 
Nākamo valdes sēdi organizēt 10.02. 18:00. 
 
 
Visi lēmumi pieņemti vienbalsīgi. 
 
Sēde slēgta 21:06 
 
 
Sēdes vadītājs       S.Savickis 
 
 
Protokolists       G.Ievkalne 


