
  
 

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

Pakalniņu iela 4, Tīraine, Mārupes nov. 
 

Piedalās: Valdes locekļi S.Savickis, L.Putniņa 
Pieaicinātie viesi: Vineta Pčelina, Jānis Balodis, Svetlana Pokule 

 
I.Zariņa sēdē nepiedalās, bet ir pilnvarojusi S.Savicki. M.Lukstiņš sēdē nepiedalās, bet ir 
pilnvarojis L.Putniņu.  
 
Sēdi vada: S.Savickis 
 
Protokolē: G.Ievkalne 
 
Darba kārtība, diskusija un nolemtais: 
 

1. Jauno biedru uzņemšana - SIA Gartens, SIA Stikpoint, IK Vineta Pčelina, SIA 
Sensum 

Valde un viesi iepazīstās ar jaunajiem biedriem - SIA Gartnes pārstāv Svetlana Pokule, SIA 
Stikpoint pārstāv Jānis Balodis, SIA Sensum pārstāv Gunita Ievkalne un IK Vineta Pčelina. 
S.Savickis iepazīstina ar biedrības galvenajiem darbības virzieniem un mērķiem. 
 
Nolēma:  
Uzņemt uzņēmumus SIA Gartens, SIA Stikpoint, IK Vineta Pčelina, SIA Sensum biedrībā. 
 

2. Atskats par aizvadītajā mēnesī paveikto un aktualitātēm – īss kopsavilkums un VS 
dalībnieku komentāri: 
a) Par Sporta un aktīvās atpūtas KP 20.02.2023., Tūrisma un kultūrvides KP 23.02.23. 

un Uzņēmējdarbības KP 16.02.2023. sēdēs runāto (S.Savickis) – S.Savickis informē 
klātesošos par aktuālākajiem jautājumiem, kas skatīti notikušajās konsultatīvās 
padomes sēdēs.  Sporta un aktīvās atpūtas KP fokuss uz jauniešu vasaras 
nodarbinātību un jaunas izglītības iestādes būvniecību. Tūrisma un kultūrvides KP 
iepazīstināts ar  2023.gada pašvaldības attīstības virzieniem un tūrisma un aktīvās 
atpūtas plānu 2023.gadam. Uzņēmējdarbības KP skatītas pašvaldības 2023.g. 
aktualitātes un 2023.gada uzņēmējdarbības plāns. 

b) Par  “Uzņēmēju Vēstis” februāra numuru (S.Savickis) – avīze izdota 28.02.2023. 
c) Par iesniegtā LEADER projekta “Skola dodas dzīvē – dzīve ienāks skolā” progresu 

(G.Ievkalne, M.Lukstiņš) - diskusija par projekta īstenošanas gaitu un turpmākajā 
darbībām. 

 
Nolēma:  
Pieņemt zināšanai. 
 

3. Nākamā mēneša notikumi un aktualitātes: 
a) Uzņēmēju Vēstis marta numurs (S.Savickis) – tiks izdots līdz mēneša beigām, jaunajā 

numurā būs informācija par kopsapulcē pieņemtajiem lēmumiem. S.Savickis informē, 



  
 

ka nākotnē plānots izdevumu izdot papīra formātā vismaz 2x gadā, izplatot 50 dažādās 
vietās novada teritorijā. Diskusija par reklāmas iespējām. 

b) Par 2h zinošāks (I.Zariņa) – martā neorganizējam, S.Savickim ir ideja par nākamo 
semināru. 

c) Uzņēmēju brokastis (I.Zariņa) – G.Ievkalne informē, ka A.Locs-dārznieks atteicies 
organizēt uzņēmēju brokastis.  

d) Par LEADER projekta “Skola dodas dzīvē – dzīve ienāks skolā” atklāšanas pasākumu 
(G.Ievkalne) – diskusija par atklāšanas pasākuma norises datumu un laiku. Valde 
vienojas LEADER projekta atklāšanas pasākumu organizēt 13.aprīlī 16:00 jauniešu 
centrā “Hēlijs”. 

 
Nolēma: 
Pieņemt zināšanai. 
LEADER projekta “Skola dodas dzīvē – dzīve ienāks skolā” atklāšanas pasākumu organizēt 
13.aprīlī plkst.16:00. 
 

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

šajā sēdē netiek izskatīts. S.Savickis informē klātesošos, ka katrs valdes loceklis ir 
atbildīgs par konkrētu projektu, kas tiek monitorēti Notion platformā. Kopā šobrīd ir 
aktīvi 27 dažāda mēroga projekti. 

b) Par Mārupes novada skolēnu biznesa ideju konkursu (M.Lukstiņš) – pieteikšanā 
projektam bija līdz 28.02. Kopumā pieteicās 30 skolēni. 

c) Par LEADER projektu “Par 2h zinošāks” (L.Putniņa, G.Ievkalne) – L.Putniņa 
informē, ka projekts ir apstiprināts. 

d) Par Mārupe – mūsu mājas iesniegto projektu “Podkāsts – Mārupes uzņēmēju 
pieredzes stāsti” – S.Savickis informē par projekta esošo status, balsojums ir 
noslēdzies. 

e) Par biedrības kopsapulci 23.martā (S.Savickis) – diskusija par gatavošanos 
kopsapulcei. 

f) Par biedrības administratīvā vadītāja pienākumiem – S.Savickis informē par ideju 
katram valdes loceklim piesaistīt jaunieti, kā palīgu dažādu projektu realizēšanā. 

g) Situācija ar debitoriem – visi debitori ir apzināti. 
 

 
Nolēma: 
Pieņemt zināšanai. 

Visi lēmumi pieņemti vienbalsīgi. 
 

Sēde slēgta 21:15 
 
 

Sēdes vadītājs       S.Savickis 
 
 



  
 
Protokolists       G.Ievkalne 


