
  
 

Biedrības “Mārupes Uzņēmēji” valdes sēde, 

2022.gada 5.maijā, plkst. 18:00, 

Biznesa Vēstniecība, Jelgavas ceļš 3, Tīraine, Mārupes nov. 

Piedalās: Valdes locekļi S.Savickis, L.Putniņa, I.Zariņa, M.Lukstiņš  

Pieaicinātie viesi: S.Latūns, U.Kronbergs, S.Šplīta, V.Kalniņš 

 

Sēdi vada: S.Savickis 

 

Protokolē: G.Ievkalne 

 

Darba kārtība: 

1. Iepazīšanās ar jaunajiem biedriem – Veselības Centrs 4, SIA UKO un SIA 

DCenter 

 

2. Atskats par aizvadītajā mēnesī paveikto un aktualitātēm – īss kopsavilkums un 

VS dalībnieku komentāri: 

a) “Uzņēmēju Vēstis” redkolēģijas tikšanās 6.04. (S.Savickis); 

b) Uzņēmēju brokastis ar Agri Locu-Dārznieku, 8.04. (A.Locs-Dārznieks); 

c) Lieldienu šūpoles 14.04. (M.Lukstiņš); 

d) Par 2h zinošāks “Ieteikumi veiksmīgam mārketingam” 21.04.; 

e) Mārupes novada Apkaimju konsultatīvā padomes sēde 25.04. (L.Putniņa); 

f) Tikšanās ar Mārupes novada domi 25.04.; 

g) Izglītības projekts “Skola dodas dzīvē - dzīve ienāk skolā – Mārupes 

pamatskolā” progress (M.Lukstiņš, S.Savickis, I.Zariņa); 

h) Par iesniegtā LEADER projekta statusu (G.Ievkalne); 

i) Par “Mārupe - mūsu mājas” projektu – “Podkāsts “Mārupes uzņēmēju pieredzes 

stāsti” – 10 epizodes, kas iedvesmos Tevi uzsākt un attīstīt uzņēmējdarbību” 

(A.Locs-Dārznieks). 

 

3. Nākamā mēneša notikumi un aktualitātes: 

a) Par SMU darbu vērtēšanu 17.05. (M.Lukstiņš); 

b) Uzņēmēju Vēstis maija numurs (S.Savickis); 

c) Par 2h zinošāks (I.Zariņa); 

d) Uzņēmēju brokastis. 

 

4. Dažādi 

a) Par paralimpieša R.Snikus atbalstu (S.Savickis); 

b) Pierīgas Partnerības aktualitātes (L.Putniņa);  

c) Par biedrības jauno web lapu, Notion u.c. biedrības platformām (A.Locs-

Dārznieks);  

d) Par asinsrites projektiem un to statusu (L.Putniņa); 

e) Par Rīgas Plānošanas reģiona semināru “Digitālie risinājumi un iespējas 

informatīvajā un biznesa vidē” 24.04. (V.Kalniņš); 



  
 

f) Projekta “Atbalsti savu uzņēmēju” progress (I.Zariņa); 

g) Uzņēmēju festivāls (I.Zariņa); 

h) Situācija ar debitoriem. 

 

Izskatīja: 

1. Veselības Centrs 4, SIA UKO un SIA DCenter 

S.Savickis atklāj sēdi. Valde un viesi iepazīstas ar jaunajiem biedriem. SIA DCenter pārstāvis 

Sandis Latūns iepazīstina ar uzņēmumu, kas Mārupē darbojas jau 2 gadus, bet kopējā pieredze 

sasniedz 15 gadus. Uzņēmums nodarbojas ar augstas kvalitātes inženiertehnisko risinājumu 

izstrādi un mikroenerģētikas tehnoloģijām. Darbības mērķis ir palīdzēt Mārupei kļūt par zaļāko 

pilsētu Latvijā.  

SIA UKO īpašnieks Uģis Kronbergs iepazīstina ar uzņēmumu. Uzņēmums sniedz montāžas 

pakalpojumus, nodarbojas ar koka un stikloto konstrukcijas, kā arī saules paneļu montāžu.  

Veselības Centrs 4 pārstāve Sandija Šplīte iepazīstina ar ”Veselības centrs 4” darbības virzieniem, 

kas ietver daudzveidīgu diagnostiku, pilna spektra ārstēšanu, mūsdienīgu rehabilitāciju, jauna 

koncepta preventīvo un estētisko medicīnu. Mārupē atrodas divas “Veselības centrs 4” filiāles – 

“Mārupe” un “Mārupe – centrs“, nodrošinot pieeju pieprasītiem ārstiem speciālistiem un 

kvalitatīviem diagnostikas, veselības aprūpes un estētiskās medicīnas pakalpojumiem. 

Valde un viesi diskutē. S.Savickis klātesošos iepazīstina ar valdes sastāvu, kā arī sniedz nelielu 

ieskatu biedrības darbības vektoros. 

Valde balso par SIA UKO, SIA DCenter un Veselības Centrs 4 uzņemšanu biedrībā. Visi PAR. 

 

Nolēma: 

Pieņemt zināšanai.  

Uzņemt biedrus SIA UKO, SIA DCenter un Veselības Centrs 4 biedrībā. 

 

Izskatīja: 

2. Atskats par aizvadītajā mēnesī paveikto un aktualitātēm – īss kopsavilkums un 

VS dalībnieku komentāri: 

a) “Uzņēmēju Vēstis” redkolēģijas tikšanās 6.04. (S.Savickis); 

b) Uzņēmēju brokastis ar Agri Locu-Dārznieku, 8.04. (A.Locs-Dārznieks); 

c) Lieldienu šūpoles 14.04. (M.Lukstiņš); 

d) Par 2h zinošāks “Ieteikumi veiksmīgam mārketingam” 21.04.; 

e) Mārupes novada Apkaimju konsultatīvā padomes sēde 25.04. (L.Putniņa); 

f) Tikšanās ar Mārupes novada domi 25.04.; 

g) Izglītības projekts “Skola dodas dzīvē - dzīve ienāk skolā – Mārupes 

pamatskolā” progress (M.Lukstiņš, S.Savickis, I.Zariņa); 

h) Par iesniegtā LEADER projekta statusu (G.Ievkalne); 

i) Par “Mārupe - mūsu mājas” projektu – “Podkāsts “Mārupes uzņēmēju pieredzes 

stāsti” – 10 epizodes, kas iedvesmos Tevi uzsākt un attīstīt uzņēmējdarbību” 

(A.Locs-Dārznieks). 

 

a) S.Savickis informē klātesošos, ka ir izveidota “Uzņēmēju Vēstis” redkolēģija un 6.04. 

notikusi pirmā tikšanās. Redkolēģijas sastāvā ir S.Savickis, L.Kulakova, R.Skujeniece, 

S.Kabakova un K.Bodnieks. Ērtākai komunikācijai un avīzes veidošanai ir izveidota 

sadaļa Notion  platformā. L.Kulakova ir atbildīga par avīzi. 



  
 

b) S.Savickis informē klātesošos viesus, ka biedrībā reizi mēnesī tiek organizētas Uzņēmēju 

brokastis par konkrētu tēmu, kuras vada kāds no valdes locekļiem. 8.04. brokastis vadīja 

A.Locs-Dārznieks. 

c) M.Lukstiņš informē, ka otro gadu pēc kārtas Lieldienās uzstādīja šūpoles pie novada 

domes, kas bija pieejamas ikvienam iedzīvotājam. 

d) S.Savickis sniedz nelielu ieskatu aizvadītājā Par 2h zinošāks lekcijā “Ieteikumi 

veiksmīgam mārketingam”, kuru vadīja forums Līdere dibinātājā S.Kabakova. 

e) L.Putniņa informē par 25.04. Apkaimju konsultatīvajā sēdē runāto, kur galvenā tēma 

bijusi par līdzdalības budžetu, kur iedzīvotāji drīkst izlemt par pašvaldības finansējuma 

sadales prioritātēm. 

f) I.Zariņa iepazīstina klātesošos ar ideju par Uzņēmēju festivālu, kuru plānots integrēt 

novada svētku pasākumā 2.jūlijā. Ir notikusi tikšanās ar Mārupes domes pārstāvjiem, kurā 

iezīmēti 11 projekti, kurus savā pārziņā varētu pārņemt biedrība, šobrīd gaidām atbildi no 

domes par iespējamo deleģējuma piešķiršanu. 

g) M.Lukstiņs informē par izglītības projekta “Skola dodas dzīvē - dzīve ienāk skolā – 

Mārupes pamatskolā” progresu. Daļa uzņēmēju ir novadījuši pirmās stundas. Vislabāk 

veicies lidostai, jo ir izdevies novadīt daudz stundas. 

h) G.Ievkalne informē, ka iesniegtais LEADER projekts ir apstiprināts Pierīgas Partnerībā 

un tiek virzīts izskatīšanai LAD. 

i) Valde diskutē par A.Loca-Dārznieka iesniegto projektu konkursā “Mārupe - mūsu mājas”, 

ja tiks iegūts nepieciešamais balsu skaits, tad tiks realizēts projekts “Podkāsts “Mārupes 

uzņēmēju pieredzes stāsti” – 10 epizodes, kas iedvesmos Tevi uzsākt un attīstīt 

uzņēmējdarbību” 

 

Nolēma: 

Pieņemt zināšanai un rīcībai. 

 

Izskatīja: 

3. Nākamā mēneša notikumi un aktualitātes: 

a) Par SMU darbu vērtēšanu 17.05. (M.Lukstiņš); 

b) Uzņēmēju Vēstis maija numurs (S.Savickis); 

c) Par 2h zinošāks (I.Zariņa); 

d) Uzņēmēju brokastis. 

 

a) M.Lukstiņš informē, ka 17.05. Mārupes Valsts ģimnāzijā notiks SMU darbu vērtēšana, 

žūrijas komisijai plāno uzrunāt iepriekšējā gada žūrijas locekļus. Nepieciešami vismaz 

6, max 10 žūrijas komisijas locekļi. Tāpat nepieciešams izsūtīt biedriem aicinājumu par 

iespēju atbalstīt labākos SMU ar balvām. 

b) S.Savickis ieskicē nākamā “Uzņēmēju Vēstis” numura saturu. 

c) Valde un viesi diskutē par nākamo “Par 2h zinošāks” semināru, kuru varētu organizēt 

26.05. vai 2.06. I.Zariņa piedāvā nākamo semināru organizēt par medicīnas jautājumiem 

un uzrunāt kardiologu R.Federi. S.Šplīta piedāvā semināru organizēt Baznīcas ielā, Rīgā, 

Veselības Centra 4 konferenču zālē. 

d) Valde un viesi diskutē par nākamo Uzņēmēju brokastu datumu. Brokastis vadīs I.Zariņa 

1. vai 8.jūnijā. 

 



  
 

Nolēma: 

Pieņemt zināšanai un rīcībai. 

M.Lukstiņs atbildīgs par SMU darbu vērtēšanas žūrijas komisijas izveidi. 

G.Ievkalnei izsūtīt biedriem aicinājumu par SMU atbalstīšanu ar balvām. 

I.Zariņai sazināties ar R.Federi par lekcijas vadīšanu “Par 2h zinošāks” lekciju cikla ietvaros un 

vienoties par datumu. 

I.Zariņa vadīs nākamās Uzņēmēju brokastis, kuras notiks 1.vai 8.jūnijā. 

 

Izskatīja: 

4. Dažādi 

a) Par paralimpieša R.Snikus atbalstu (S.Savickis); 

b) Pierīgas Partnerības aktualitātes (L.Putniņa);  

c) Par biedrības jauno web lapu, Notion u.c. biedrības platformām (A.Locs-

Dārznieks);  

d) Par asinsrites projektiem un to statusu (L.Putniņa); 

e) Par Rīgas Plānošanas reģiona semināru “Digitālie risinājumi un iespējas 

informatīvajā un biznesa vidē” 24.04. (V.Kalniņš); 

f) Projekta “Atbalsti savu uzņēmēju” progress (I.Zariņa); 

g) Uzņēmēju festivāls (I.Zariņa); 

h) Situācija ar debitoriem. 

 

a) S.Savickis informē par progresu sakarā ar atbalstu R.Snikus, ir saņemti ziedojumi, tiek 

apmaksātas ikmēneša staļļa izmaksas. 

b) L.Putniņa informē par Pierīgas Partnerība aktualitātēm, šobrīd fokusā nav jaunu 

notikumu. 

c) S.Savickis informē, ka jaunajā biedrības web lapā ir kļūdas, kuras nepieciešams novērst, 

viena no tām ir nekorektas biedru adreses kartē. 

d) Šobrīd jaunu projektu nav. 

e) V.Kalniņš informē par Rīgas Plānošanas reģiona seminārā “Digitālie risinājumi un 

iespējas informatīvajā un biznesa vidē” runāto. Tas ir apmācību projekts ar kuponiem. 

Noteikumi ir izstrādes stadijā. Uz biznesu virzītiem projektiem paredzēts 50% 

līdzfinansējums. Nepieciešams kopā ar Liānu izvērtēt biedrības dalību tajā. L.Putniņa 

ierosina to ievietot apspriešanai darba grupas čatā. 

f) Valde diskutē par projekta “Atbalsti savu uzņēmēju” progresu – ir notikusi tikšanās ar 

Mārupes novada aplikācijas izstrādātājiem, kā arī  ar Mārupes domes pārstāvjiem. 

Jautājums joprojām ir atklāts. Nepieciešams organizēt trīspusēju tikšanos ar domi un 

aplikācijas izstrādātājiem, lai vienoties par papildus funkciju izveidošanas iespējām un 

finansējumu. 

g) Uzņēmēju festivāla norise Mārupes novada svētku ietvaros atkarīga no domes piešķirtā 

atbalsta apjoma. Tiek gaidīta atbilde. 

h) Valde diskutē par esošajiem debitoriem, kuri ilgstoši nav apmaksājuši biedru naudu, 

tādējādi neievērojot biedrības “Mārupes uzņēmēji” Statūtu 4.3.2. un 5.2.3. punktus, kā arī 

biedrības “Noteikumus par biedru naudas samaksas kārtību” (Lēmums 1./2022. no 

11.01.2022.),  Valdei balso par Mārlapiņi, Latvijas aptieka un SIA Nika izslēgšanu no 

biedrības. Visi balso PAR. 

 



  
 

Nolēma: 

Pieņemt zināšanai un rīcībai. 

A.Locam-Dārzniekam organizēt nepilnību novēršanu biedrības web lapā.  

Izslēgt no biedrības 3 biedrus: Mārlapiņi, Latvijas aptieka un SIA Nika. 

Visi lēmumi pieņemti vienbalsīgi. 

 

 

Sēde slēgta 19:53 

 

 

Sēdes vadītājs       S.Savickis 

 

 

Protokolists       G.Ievkalne 


