
  
 

Biedrības “Mārupes Uzņēmēji” valdes sēde, 
2021.gada 2.decembrī, plkst. 18:00, 

JIP Mārupīte, Ežiņi, Mārupe 
Piedalās: Valdes locekļi S.Savickis, L.Putniņa, I.Jasinskis, M.Lukstiņš, A.Locs-Dārznieks 

Pieaicinātie viesi: J.Baibakovs,  
 
Sēdi vada: S.Savickis 
 
Protokolē: G.Ievkalne 
 
Darba kārtība: 

1. Iepazīšanās ar jaunajiem biedriem.  
Saules jauda SIA (Lauris Pētersons) 
 

2. Atskats par aizvadītajā mēnesī paveikto (kopš 26.10. VS) un aktualitātēm – īss 
kopsavilkums un VS dalībnieku komentāri: 
a) I.Paiča lekcija “Biznesa morālie aspekti”, 28.10. (S.Savickis); 
b) SMU darbu izsolē iegūto līdzekļu pasniegšana MVĢ, 25.11. (M.Lukstiņš); 
c) Uzņēmēju brokastis “Digitālā fantāzija 2030”, 30.11. (S.Savickis); 
d) Uzņēmēju Vēstis novembrī (S.Savickis, A.Locs-Dārznieks); 
b) 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 – ziemas sesija, 7.12. Jānis Bethers “Transports un notikumi 

enerģētikā 2021 (A.Locs-Dārznieks). 
 

4. Dažādi 
a) Par V.Kalniņa brīvprātīgā darba veikšanu (S.Savickis); 
b) Par paralimpieša R.Snikus atbalstu (S.Savickis); 
c) Par biedru sveikšanu Ziemassvētkos (L.Putniņa, G.Ievkalne); 
d) Asinsrites aktualitātes: Potenciālo projektu saraksta & monitoringa sistēmas 

izveidošana (S.Savickis); 
e) Pierīgas Partnerības aktualitātes (L.Putniņa); 
f) Biedrības jaunā weblapa un hostinga maiņa (A.Locs – Dārznieks); 
g) Projekta “Atbalsti savu uzņēmēju” progress (I.Jasinskis, I.Zariņa); 
h) Nākamā valdes sēde – datums & laiks 

 
Izskatīja: 

1. Iepazīšanās ar jaunajiem biedriem: 
Saules jauda SIA (L.Pētersons) 

S.Savickis atklāj valdes sēdi, informē par darba kārtību un iepazīstina jauno biedru ar 
biedrības mērķiem un darbības pamatprincipiem, valdes locekļi sniedz nelielu iepazīšanās 
runu. L.Pētersons iepazīstina klātesošos ar sevi un pastāsta par uzņēmumus SIA Saules 



  
 

jauda, kas nodarbojas ar saules paneļu sistēmu uzstādīšanu. Valde un viesi diskutē, 
L.Pētersons atbild uz klātesošo uzdotajiem jautājumiem. Valde balso par biedra 
uzņemšanu biedrībā, visi PAR. 

 
Nolēma: 
Uzņemt SIA Saules jauda biedrībā. 
 

2. Atskats par aizvadītajā mēnesī paveikto (kopš 18.08. VS) un aktualitātēm – īss 
kopsavilkums un VS dalībnieku komentāri: 
a) I.Paiča lekcija “Biznesa morālie aspekti”, 28.10. (S.Savickis); 
b) SMU darbu izsolē iegūto līdzekļu pasniegšana MVĢ, 25.11. (M.Lukstiņš); 
c) Uzņēmēju brokastis “Digitālā fantāzija 2030”, 30.11. (S.Savickis); 
d) Uzņēmēju Vēstis novembrī (S.Savickis, A.Locs-Dārznieks); 
e) Izglītības projekts “Skola dodas dzīvē - dzīve ienāk skolā – Mārupes pamatskolā” 

progress (M.Lukstiņš); 
 

a) S.Savickis informē par 28.10. aizvadīto Par 2h zinošāks lekciju – I.Paičs “Biznesa morālie 
aspekti”. S.Savickis iepazīstina ar I.Paiča personību un būtiskākajām lekcijā gūtajām 
atziņām. Indulis Paičs ir luterāņu mācītājs, lektors Integrālās izglītības institūtā ( I³) un 
kontemplācijas skolotājs, teoloģijas maģistrs un psiholoģijas zinātņu doktora kandidāts. 
Indulis galvenokārt runāja par garīguma klātbūtni uzņēmējdarbībā un kā ar tā palīdzību 
iespējams risināt izaicinājumus biznesā. Pēc lekcijas viesiem bija iespēja uzdot 
interesējošos jautājumus. 

b) M.Lukstiņš informē par 25.11. notikušo tikšanos ar Mārupes Valsts ģimnāzijas skolotāju 
L.Lagzdkalni un SMU pārstāvjiem. Tikšanās laikā skolēniem tika pasniegts 255 EUR 
vērts čeks, šie līdzekļi tika iegūti SMU darbu izsolē biedrības vasaras dzimšanas dienas 
svinībās. No izsolē iegūtajiem līdzekļiem daļa nonāks pie pārdotās produkcijas 
ražotājiem, bet otra daļa - īpašā SMU atbalsta fondā un tiks izmantota turpmākai SMU 
kustības attīstībai.  

c) S.Savickis sniedz nelielu ieskatu par 30.11.septembrī notikušajām Uzņēmēju brokastīm, 
kas norisinājās Biznesa Vēstniecībā. Brokastis visiem gatavoja Andris Rūmītis. Brokastu 
tēma bija “Digitālā fantāzija 2030”, kur biedrības biedriem un draugiem bija iespēja 
padiskutēt par to, kā digitalizācija ir mainījusi darba ikdienu šodien un ko mēs varam 
sagaidīt nākotnē.  

d) S.Savickis un A.Locs-Dārznieks informē klātesošos par novembrī izdotajām Uzņēmēju 
Vēstīm, tās ar mailchimp starpniecību ir izsūtītas biedriem. Avīzē lasāma intervija ar 
biedrības biedru Māri Bierni, valdes priekšsēdētāja ievadsleja un biedrības jaunumu 
sadaļa. 

e) M.Lukstiņš informē par izglītības projekta “Skola dodas dzīvē – dzīve ienāk skolā – 
Mārupes pamatskolā” progresu, daļa projektā iesaistīto uzņēmēju ir jau sagatavojuši 
lekcijas, bet daļai, sakarā ar covid19 radītajiem ierobežojumiem, gatavošanās process ir 
apstājies. Lidosta plānoto skolēnu apmācību pārcēlusi uz pavasari. Viesi un valde diskutē. 
S.Savickis informē, ka ir sagatavojis mācību materiālus, tos apstiprinājusi skolotāja un ir 



  
 

gatavs gan klātienes, gan tiešsaistes lekciju vadīšanai. Komunikācija ar skolas pārstāvjiem 
un uzņēmējiem turpinās. 

Nolēma: 
Pieņemt zināšanai un rīcībai. 
 

3. Nākamā mēneša notikumi un aktualitātes: 
a) Uzņēmēju brokastis (atbildīgais, datums); 
b) Uzņēmēju Vēstis (S.Savickis); 
c) Par 2h zinošāks – ziemas sesija, 7.12. Jānis Bethers “Transports un notikumi 

enerģētikā 2021 (A.Locs-Dārznieks). 
 

a) Valde un viesi diskutē par nākamo Uzņēmēju brokastu vadītāju, kāds ierosina, ka 
brokastis kādreiz varētu vadīt J.Baibakovs, tā kā viņam ļoti padodas gatavošana. 
Decembris ir svētku mēnesis, kas piesātināts ar pasākumiem, līdz ar to rodas ideja 
Uzņēmēju brokastis apvienot ar biedrības Ziemassvētku pasākumu. Viesi un valde diskutē 
par iespējamo brokastu vietu, S.Savickis ierosina brokastis organizēt JIP Mārupīte vai 
golfa klubā “Viesturi”, tā kā ārtelpās var pulcēties līdz 20 personām. L.Putniņa izsaka 
priekšlikumu par kopīgu zupas vārīšanu. Valde vienojas, ka Ziemassvētku brokastis 
varētu organizēt 21. vai 22.decembrī. Būtu jānosaka arī brokastu maksa, par to lemt ārpus 
sēdes, jo iepriekš nepieciešams noskaidrot iespējamās ēdināšanas izmaksas. G.Ievkalnei 
sazināties ar Viesturiem par datumu pieejamību un ēdināšanas pakalpojumiem, zupas 
vārīšanu utt. 

b) S.Savickis informē klātesošos, ka decembrī nav plānots izdot “Uzņēmēju Vēstis”, 
nākamais numujrs varētu iznākt janvārī. 

c) A.Locs-Dārznieks informē, ka 7.12. paredzēta Par 2h zinošāks lekcija “Transports un 
notikumi enerģētikā 2021”, kuru vadīs Jānis Bethers. Lekciju organizē V.Kalniņš. 
G.Ievkalnei sazināties ar V.Kalniņu, lai iegūtu plašāku informāciju par gaidāmo lekciju. 
M.Lukstiņš ierosina, ka būtu lietderīgi šīs lekcijas pārtaisīt par podkāstiem, ērtākai 
lietošanai tiem, kas nav spējuši pieslēgties tiešsaistes lekcijai. Valde un viesi diskutē par 
nepieciešamo aprīkojumu kvalitatīvam audio ierakstam. G.Ievkalnei sazināties ar 
J.Betheru un saņemt piekrišanu lekcijas ierakstam un podkāsta izveidošanai.  

 
Nolēma: 
Pieņemt zināšanai un rīcībai. 
Ziemassvētku brokastis organizēt 20.vai 21.12. golfa klubā Viesturi, G.Ievkalnei sazināties ar 
Viesturiem, lai rezervētu datumu un vienotos par ēdināšanas pakalpojumiem. 
G.Ievkalnei sazināties ar V.Kalniņu un J.Betheru sakarā ar papildinošu informāciju lekcijai 
“Transports un notikumi enerģētikā 2021”. 
 
 
Izskatīja: 

4. Dažādi 
a) Par V.Kalniņa brīvprātīgā darba veikšanu (S.Savickis); 
b) Par paralimpieša R.Snikus atbalstu (S.Savickis); 
c) Par biedru sveikšanu Ziemassvētkos (L.Putniņa, G.Ievkalne); 



  
 

d) Asinsrites aktualitātes: Potenciālo projektu saraksta & monitoringa sistēmas 
izveidošana (S.Savickis); 

e) Pierīgas Partnerības aktualitātes (L.Putniņa); 
f) Biedrības jaunā weblapa un hostinga maiņa (A.Locs – Dārznieks); 
g) Projekta “Atbalsti savu uzņēmēju” progress (I.Jasinskis, I.Zariņa); 
h) Nākamā valdes sēde – datums & laiks 

 
a) S.Savickis aktualizē V.Kalniņa iniciatīvu par brīvprātīgā darba veikšanu biedrībā un 

apliecina V.Kalniņa gatavību iesaistīties biedrības asinsrites projektos. Valde un viesi 
diskutē. 

b) S.Savickis informē par ziedotājiem un summu, kas iegūta paralimpieša R.Snikus 
atbalstam. Valde un viesi diskutē par transporta jautājumu, kas vēl nav atrisināts u.c. 
jautājumiem saistībā ar atbalstu R.Snikus.   

c) L.Putniņa un G.Ievkalne informē par idejām biedru sveikšanai Ziemassvētkos, šogad 
varētu apdāvināt viens otru - visiem biedriem tiks izsūtīts uzaicinājums sagatavot sava 
uzņēmuma raksturojošu dāvanu un piedalīties Ziemassvētku izlozē, izloze varētu notikt 
biedrības Ziemassvētku brokastu laikā, tie biedri, kas nepiedalīsies, izlozētās dāvanas 
saņems pēc pasākuma. Valde un viesi diskutē. 

d) S.Savickis informē viesus par aktuālajiem asinsrites projektiem, kuru apzināšanā ir 
iesaistījies arī V.Kalniņš. S.Savickis ierosina, ka L.Putniņa varētu būt atbildīga par visiem 
asinsrites projektiem un organizēt darbu pie tiem. Valde un viesi diskutē.  

e) biedrības iespējām rakstīt projektus un piesaistīt resursus, biedrības mērķu īstenošanai. Ir 
pieejami dažādi atbalsta mehānismi, Active Citizens Fund, kapacitātes celšanai, 
Sabiedrības integrācijas fonds, PP projekt, liels apjoms ar projektu iespējām ir apkopots 
Kurzemes NVO centrā, kur būtu vērts pieteikties uz jaunumu saņemšanu. S.Savickis 
informē, ka V.Kalniņš ir izteicis vēlmi aktīvāk iesaistīties biedrības aktivitātēs un, 
iespējams, viņam būtu interese pievērsties aktīvo projektu apzināšanai. 

f) L.Putniņa informē par pēdējām aktualitātēm Pierīgas Partnerībā. 
g) A.Locs-Dārznieks informē par biedrības jaunās weblapas izstrādes progresu. A.Locs-

Dārznieks piedāvā mājaslapu izvietot uz sava servera, bet e-pastu pārcelt uz Google.  
Valde un viesi diskutē par hostinga maiņu mājaslapai un e-pastam. A.Locs-Dārznieks 
atbildīgs par labākā risinājuma izvēli un hostinga maiņas procesu organizēšanu. 

h) I.Jasniskis informē par progresu saistībā ar I.Zariņas iniciēto projektu “Atbalsti savu 
uzņēmēju”, šobrīd noris biedru apzināšana, ar mērķi uzrunāt biedrus, kam būtu interese 
piedalīties projektā. 

i) Valde diskutē par nākamās valdes sēdes datumu, nolikts 11.01.2022. 18:00.  
 

Nolēma: 
Pieņemt zināšanai un rīcībai. 
Organizēt loteriju biedru savstarpējai sveikšanai Ziemassvētkos, loterija (laimes aka) notiks 
biedrības Ziemassvētku brokastu laikā. G.Ievkalnei izsūtīt biedriem aicinājumu piedalīties 
loterijā. A.Locam-Dārzniekam sagatavot maketu. 
L.Putniņa atbildīga par asinsrites projektiem. 
A.Locam-Dārzniekam turpināt darbu pie biedrības jaunās mājas lapas izstrādes.  
Nākamo valdes sēdi organizēt 11.01.2022. 18:00. 
 



  
 
 
 
Visi lēmumi pieņemti vienbalsīgi. 
 
Sēde slēgta 20:02 
 
 
Sēdes vadītājs       S.Savickis 
 
 
Protokolists       G.Ievkalne 


