
  
 

Biedrības “Mārupes Uzņēmēji” valdes sēde, 
2023.gada 13.februārī, plkst. 18:00, 

“The Urban Cafe”, Daugavas iela 29a, Mārupe 
 

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

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

1. Atskats par aizvadītajā mēnesī paveikto 
a) Par Apkaimju KP sēdē runāto 24.01.23. (L.Putniņa) -  Apkaimju KP sēdes dalībnieki 

diskutēja par 2023.gada līdzdalības budžeta nolikumu, ar mērķi veicināt kvalitatīvu, 
pārdomātu ideju iesniegšanu. Ievēlēts jauns Apkaimju KP priekšsēdētājs – Kaspars 
Rimša. 

b) Par  “Uzņēmēju Vēstis” janvāra numuru (S.Savickis) – avīze izdota 31.01.23., piesaistīta 
MVĢ 12.klases skolniece, kas jau ir uzrakstījusi rakstu janvāra avīzei un turpinās darbu 
pie citiem numuriem. 

c) Par MUB gada balli 27.01.22. (G.Ievkalne) – diskusija par aizvadīto balli. 
d) Par iesniegtā LEADER projekta progresu, “Skola dodas dzīvē – dzīve ienāk skolā” 

projekts (G.Ievkalne, M.Lukstiņš) – diskusija par projekta īstenošanas gaitu un projekta 
atklāšanas pasākuma organizēšanu jauniešu centrā “Hēlijs” marta mēnesī. 

 
Nolēma:  
Pieņemt zināšanai. 
G.Ievkalnei martā organizēt LEADER projekta atklāšanas pasākumu jauniešu centrā “Hēlijs”. 
 

2. Nākamā mēneša notikumi un aktualitātes: 
a) Uzņēmēju Vēstis februāra numurs (S.Savickis) – tiks izdots līdz mēneša beigām. 
b) Par 2h zinošāks (I.Zariņa) – I.Zariņa par idejām, kas tiks realizētas iesniedzot Leader 

projektu. Martā nolemts neorganizēt.  
c) Uzņēmēju brokastis (I.Zariņa) – A.Locs-Dārznieks martā vadīs uzņēmēju brokastis par 

uzņēmumu arhetipiem, datums vēl nav noteikts. 
d) MUB atvērto durvju diena (I.Zariņa) – diskusija par to, kā uzaicināt jaunus biedrus, kad 

un kur organizēt MUB atvērto durvju dienu. 
 
Nolēma: 
Pieņemt zināšanai. 
Martā neorganizēt semināru “Par 2h zinošāks”. 
Martā Uzņēmēju brokastis vadīs A.Locs-Dārznieks. 
Valdes locekļiem, kuri to vēl nav izdarījuši, sagatavot sarakstu ar 5 potenciālajiem biedrības 
kandidātiem, ko aicināt uz Atvērto durvju dienām.  
 



  
 

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

valdes locekļi komentē par atbildībā esošo projektu statusu un nākotnes virzības vīziju. 
b) Par Mārupes novada skolēnu biznesa ideju konkursu (M.Lukstiņš) – M.Lukstiņš prezentē 

ideju, Mārupes pamatskola jau sākusi nodot informāciju skolēniem. Nepieciešama 
finansējuma piesaiste balvu nodrošināšanai. 

c) Par dalību biedrības "Pierīgas partnerība" izsludinātajā atklāta konkursa projektu 
iesniegumu pieņemšanas 15. kārtā Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 19.2. 
pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju" ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas 
ieviešanai. (L.Putniņa) – diskusija par dalību projektā. Tiek gatavots projekta pieteikums. 
G.Ievkalne sagatavojusi un izsūtījusi biedriem aptaujas anketu, lai iegūtu datus par 
uzņēmējiem aktuālām tēmām lekcijām. 

d) Pierīgas Partnerības aktualitātes (L.Putniņa) – L.Putniņa apmeklējusi tīklošanās 
pasākumu 31.01. un turpinās darbu Leader projektu vērtēšanas komisijas sastāvā. 

e) Zied Zeme pieredzes apmaiņas brauciens (L.Putniņa) – braucienu nepieciešams pārcelt uz 
citu mēnesi, tā kā īsā pieteikšanās termiņa dēļ nebija biedru atsaucība. 

f) Par biedrības kopsapulci martā un potenciālajiem valdes kandidātiem (S.Savickis) – 
diskusija par kopsapulces datumu, izvēle starp 23. un 30.martu. Nepieciešams noskaidrot 
par  Hercogs Garden telpu pieejamību 23.martā. 

g) Par atbalsta projektu ukraiņu bēgļiem (I.Zariņa) - projekts ir realizēts. 
h) Situācija ar debitoriem – G.Ievkalne informē par aktuālo situāciju.   

 
Nolēma: 
Valdes locekļiem iepazīties ar atbildību sadalījumu Notion.so platformā un nedēļas laikā sniegt 
komentārus. 
G.Ievkalnei izsūtīt biedriem aicinājumu par ziedojumu veikšanu biznesa ideju konkursa balvu 
fonda veidošanai. 
Atbalstīt projekta “Lekciju cikls “Par 2h zinošāks” biedrības “Mārupes uzņēmēji” biedriem un 
citiem interesentiem” iesniegšanu biedrības "Pierīgas partnerība" izsludinātajā atklāta konkursa 
projektu iesniegumu pieņemšanas 15. kārtā ar projekta kopējām attiecināmām izmaksām līdz 
5000 EUR, no kurām 90% ir projekta publiskais finansējums un 10% ir biedrības “Mārupes 
uzņēmēji” līdzfinansējums. Projekts tiks finansēts, izmantojot rēķinu priekšapmaksu, kā arī 
Biedrības pašu finansējumu, kas veidojas no biedru naudām. Biedrība paredz ieguldīt brīvprātīgo 
darbu projekta vadīšanai un koordinēšanai, kā arī esošos administratīvos resursus. 
G.Ievkalne uzzināt no J.Baibakova, kā rīkoties situācijā, ja viens no revīzijas komisijas 
locekļiem ir miris. 
G.Ievkalnei noskaidrot par Hercogs Garden telpu pieejamību kopsapulces organizēšanai 23.03. 
 
Visi lēmumi pieņemti vienbalsīgi. 

 
Sēde slēgta 21:05 

 
 

Sēdes vadītājs       S.Savickis 
 



  
 

 
Protokolists       G.Ievkalne 


