
  
 

Biedrības “Mārupes Uzņēmēji” valdes sēde, 
2023.gada 10.janvārī, plkst. 17:00, 

“The Place”, Pededzes 1a, Mārupe 
 

Piedalās: Valdes locekļi S.Savickis, L.Putniņa, I.Zariņa, M.Lukstiņš 
Pieaicinātie viesi: I.Bondare, I.Kupča 

 
Sēdi vada: S.Savickis 
 
Protokolē: G.Ievkalne 
 
Darba kārtība, diskusija un nolemtais: 
 

1. Iepazīšanās ar jaunajiem biedriem.  
Mājražotāja Ilze Kupča, Dabas saldumu maģija – pēc sastarpējas iepazīšanās un 
diskusijām, I.Kupča tika uzņemta biedrībā. 

 
2. Atskats par aizvadītajā mēnesī paveikto 

a) Uzņēmēju brokastis 13.12.22. (L.Putniņa) – diskusijas par aizvadītajām 
brokastīm. 

b) Par Tūrisma un kultūrvides KP sēdē runāto 30.11.22. – A.Locs-Dārznieks 
piedalījās KP sēdē, taču biedrības valdes sēdē nepiedalās, nav komentāru. 

c) Par Ziemassvētku apsveikumu biedriem (I.Zariņa) – sadarbībā ar Mārupes 
jauniešu izveidoto uzņēmumu Three Cube Latvia, tika izgatavoti un biedriem 
izsūtīti Ziemassvētku apsveikumi. 

d) “Uzņēmēju Vēstis” decembra numurs (S.Savickis) – tika izdots 31.12.22. 
e) Par iesniegtā LEADER projekta progresu, “Skola dodas dzīvē – dzīve ienāks 

skolā” projekts (G.Ievkalne, M.Lukstiņš) - turpinās LEADER projekta 
vajadzībām un mācību stundu filmēšanai nepieciešamā laika grafika veidošana 
un saskaņošana. Pirmās nodarbības plānotas janvārī. G.Ievkalne gatavo 
nepieciešamās atskaites iesniegšanai LAD. 

f) Par “Mārupe - mūsu mājas” iesniegtā projekta progresu – “Podkāsts “Mārupes 
uzņēmēju pieredzes stāsti” – 10 epizodes, kas iedvesmos Tevi uzsākt un attīstīt 
uzņēmējdarbību” (A.Locs-Dārznieks) - visi podkāsti ir ierakstīti un samontēti. Ir 
izstrādāts podkāstu reklamēšanas grafiks, pēc kura podkāsti tiek publicēti. 

 
Nolēma:  
Uzņemt mājražotāju Ilzi Kupču, Dabas saldumu maģija, biedrībā.  
Pieņemt zināšanai un MUB valdes atbildīgajiem nodrošināt biedru interešu pārstāvību padomēs. 
G.Ievkalnei organizēt LEADER projekta papildus pieprasīto dokumentu iesniegšanu LAD. 
 

3. Nākamā mēneša notikumi un aktualitātes: 
a) Uzņēmēju Vēstis janvāra numurs (S.Savickis) – sagatavošana notiek pēc plāna, plānots 

izdot līdz 31.01.23. 
b) Par 2h zinošāks (I.Zariņa) – janvārī semināru neorganizējam, tā kā paredzēta MUB gada 

balle. 



  
 

c) Uzņēmēju brokastis (I.Zariņa) – janvārī neorganizējam, nākamās brokastis organizēt pēc 
MUB gada balles. 

d) MUB atvērto durvju diena (I.Zariņa) - lai organizētu MUB atvērto durvju dienas, Notion 
platformā valdes locekļi izveido sarakstu ar iespējamiem notikuma apmeklētājiem – 
potenciālajiem biedru kandidātiem. 

 
Nolēma: 
I..Zariņai sagatavot priekšlikumus nākamajam semināram ciklā “Par 2h zinošāks”. 
Janvārī uzņēmēju brokastis neorganizēt. 
Katram valdes loceklim sagatavot sarakstu ar 5 potenciālajiem biedrības kandidātiem, ko aicināt 
uz Atvērto durvju dienām. I.Zariņai sagatavot priekšlikumus par notikuma norisi. 
 

4. Dažādi 
a) Saskaņā ar Notion.so platformā publicēto atbildību sarakstu (katrs valdes loceklis) – 

diskusija par atbildību sadalījumu. S.Savickis valdes platformā Notion.so ir izveidojis 
valdes locekļu atbildību sadalījumu katram aktuālajam projektam. Aktuāls jautājums, ko 
darīt ar A.Loca-Dārznieka atbildībā esošajiem projektiem. Valde diskutē par potenciālo 
kandidātu valdē un Whats app grupas izveidi īsu ziņu sūtīšanai biedriem.  

b) Ad hoc projekti ārpus Notion.so platfomas: 
• Atbalsta projekts ukraiņu bēgļiem (I.Zariņa, G.Ievkalne) – par visiem saziedotajiem 

līdzekļiem G.Ievkalne iegādājās produktus pēc E.Puncules iesniegtā saraksta un 
nogādāja labdarības noliktavā. 

• MUB gada balle ar Kozmenu 27.01.23.(G.Ievkalne) – diskusija par progresu un 
atlikušo pienākumu sadale balles organizēšanai. 

c) Situācija ar debitoriem – šobrīd nav aktuālu debitoru. 
 
 
Nolēma: 
Valdes locekļiem iepazīties ar atbildību sadalījumu Notion.so platformā un nedēļas laikā sniegt 
komentārus. 
 
Visi lēmumi pieņemti vienbalsīgi. 

 
Sēde slēgta 19:30 

 
 

Sēdes vadītājs       S.Savickis 
 
 

Protokolists       G.Ievkalne 


