
  
 

Biedrības “Mārupes Uzņēmēji” valdes sēde, 

2022.gada 10.februārī, plkst. 18:00, 

SIA Jurmala Golf Course, Golfa iela 1, Piņķi, Babītes pag., Mārupes nov. 

Piedalās: Valdes locekļi S.Savickis, L.Putniņa, M.Lukstiņš, A.Locs-Dārznieks  
Pieaicinātie viesi: L.Ķirķe, S.Kabakova, K.Bodnieks, J.Baibakovs 

 
Sēdi vada: S.Savickis 
 
Protokolē: G.Ievkalne 
 
Darba kārtība: 

1. Iepazīšanās ar jaunajiem biedriem – SIA Jurmala Golf Course un SIA Belss 
 

2. Atskats par aizvadītajā mēnesī paveikto (kopš 11.01.2022. VS) un aktualitātēm 
– īss kopsavilkums un VS dalībnieku komentāri: 
a) Par Mārupes novada konsultatīvajās sēdēs runāto;  
b) Uzņēmēju brokastis ar Miku Lukstiņu, 27.01. (M.Lukstiņš); 
c) Uzņēmēju Vēstis janvāra numurs (S.Savickis); 
d) Izglītības projekts “Skola dodas dzīvē - dzīve ienāk skolā – Mārupes 

pamatskolā” progress (M.Lukstiņš); 
 

3. Nākamā mēneša notikumi un aktualitātes: 
a) Vīna kazino 23.02. (G.Ievkalne); 
b) Biedru kopsapulce 10.03. (S.Savickis); 
c) Par 2h zinošāks (A.Locs-Dārznieks). 

 
4. Dažādi 

a) Par paralimpieša R.Snikus atbalstu (S.Savickis); 
b) Pierīgas Partnerība aktualitātes (L.Putniņa); 
c) Par biedrības jauno weblapu un mehānismiem tās izveidošanas veicināšanai 

(A.Locs-Dārznieks); 
d) Par reklāmas laukumu pārdošanu izdevumā “Uzņēmēju Vēstis” (A.Locs-

Dārznieks); 
e) Par Mārupes Kosmoss telpu nomu biedrības vajadzībām – sēdes, brokastis, 

semināti u.c. (A.Locs-Dārznieks); 
f) Par asinsrites projektiem un to statusu (L.Putniņa); 
g) Par dalību biedrības "Pierīgas partnerība" izsludinātajā atklāta konkursa projektu 

iesniegumu pieņemšanas 13. 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. 

h) Projekta “Atbalsti savu uzņēmēju” progress (I.Jasinskis, I.Zariņa); 
i) Par SIA HOP wines biedra statusa saglabāšanu (G.Ievkalne).  



  
 
 
Izskatīja: 

1. Iepazīšanās ar jaunajiem biedriem – SIA Jurmala Golf Course un SIA Belss 
S.Savickis atklāj sēdi. Valde un viesi iepazīstas ar SIA Jurmala Golf Course pārstāvi L.Ķirķi, 
kura iepazīstina valdi un viesus par Golfa kluba interesi iestāties biedrībā. Uzņēmums darbojas 
no 2018.gada un ir labākais golfa klubs Baltijā. Tā kā SIA Belss pārstāvji nav ieradušies uz valdes 
sēdi, bet ir saņemts iesniegums par iestāšanos biedrībā, valde un viesi apspriež SIA Belss darbības 
virzienus, A.Locs-Dārznieks informē, ka uzņēmums nodarbojas ar militāro objektu aprīkošanu 
sakaru ieviešanu. Valde un viesi diskutē. S.Savickis klātesošajiem sniedz nelielu ieskatu biedrības 
darbības virzienos. Valde balso par SIA Jurmala Golf Course uzņemšanu biedrībā. Visi PAR. 
Valde balso par SIA Belss uzņemšanu biedrībā. 3 PAR, 1 atturas. 
 
Nolēma: 
Pieņemt zināšanai.  
Uzņemt biedru SIA Jurmala Golf Course un SIA Belss biedrībā. 
 
Izskatīja: 

2. Atskats par aizvadītajā mēnesī paveikto (kopš 11.01.2022. VS) un aktualitātēm – 
īss kopsavilkums un VS dalībnieku komentāri: 

e) Par Mārupes novada konsultatīvajās sēdēs runāto;  
f) Uzņēmēju brokastis ar Miku Lukstiņu, 27.01. (M.Lukstiņš); 
g) Uzņēmēju Vēstis janvāra numurs (S.Savickis); 
h) Izglītības projekts “Skola dodas dzīvē - dzīve ienāk skolā – Mārupes 

pamatskolā” progress (M.Lukstiņš); 
 

a) Valde diskutē par Mārupes novada konsultatīvajās sēdēs runāto, šobrīd visās padomēs 
notiek vēlēšanu process. A.Locs-Dārznieks informē, ka Tūrisma un kultūrvides 
konsultatīvajā padomē ievēlēts par padomes priekšsēdētāja vietnieku. S.Savickis informē 
par Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes vēlēšanām, kur no 20 pretendentiem 
visi tika uzņemti padomē. 

b) M.Lukstiņš informē klātesošos par uzņēmēju brokastīm 27.01., kas notika Friends Cafe 
Mārupē. Brokastu dalībnieki apliecina, ka M.Lukstiņa sagatavotā prezentācija ļoti 
interesanta. L.Putniņa informē, ka brokastu laikā radās ideja par erudīcijas sporta spēļu 
organizēšanu biedrības biedriem. 

c) S.Savickis informē par “Uzņēmēju Vēstis” janvāra numuru, tas sastāv no 3 daļām: valdes 
priekšsēdētāja sleja, jaunumi un lielā intervija. Nākotnē plānots izdevumu paplašināt. 

d) M.Lukstiņš informē par izglītības projekta “Skola dodas dzīvē - dzīve ienāk skolā – 
Mārupes pamatskolā” progresu. Šobrīd projekta realizēšana ir nedaudz apstājusies, tā kā 
saasinājusies situācija ar Covid. M.Lukstiņš uzsver, ka uzlabojoties situācijai, projekta 
virzība tiks atsākta. M.Lukstiņš informē, ka ir novadījis MVĢ 11.klasei stundu par 
Dizaina domāšanu. 
 

Nolēma: 
Pieņemt zināšanai un rīcībai. 
 
Izskatīja: 



  
 

3. Nākamā mēneša notikumi un aktualitātes: 
a) Vīna kazino 23.02. (G.Ievkalne); 
b) Biedru kopsapulce 10.03. (S.Savickis); 
c) Par 2h zinošāks (A.Locs-Dārznieks). 

 
a) G.Ievkalne informē klātesošos par biedrības neformālo pasākumu – 23.02. sadarbībā ar 

Mārupes Hercogs notiks “Vīna kazino ar Jāni Kaļķi”, pasākums ir ar ierobežotu vietu 
skaitu, dalības maksa 45EUR. G.Ievkalne aicina arī klātesošos pieteikt dalību pasākumā.  

b) S.Savickis informē par gaidāmo biedru kopsapulci, kas notiks 10.martā un ir plānota 
hibrīda modelī – gan klātienē, gan tiešsaistē. Valde un viesi diskutē par vietu, kur novadīt 
kopsapulci. J.Baibakovs informē par iespēju biedriem balsot pirms kopsapulces, tādā 
gadījumā iepriekš ir nepieciešams apzināt pretendentus jaunajai valdei un revīzijas 
komisijai, jābūt gatavam lēmuma projektam un gada pārskatam, ko pēc pieprasījuma 
izsūta biedriem balsošanai. S.Savickis informē, ka kopsapulce jāizsludina 21.02. 

c) A.Locs-Dārznieks informē, ka līdz šim nav izdevies sazināties ar M.Bierni par lekcijas 
vadīšanu Par 2h zinošāks, ja līdz 25.02. tas neizdosies, tad lekcija nenotiks. A.Locs-
Dārznieks informē par ideju uzrakstīt projektu par video pieredzes stāstiem dalībai 
projektu konkursā “Mārupe – mūsu mājas 2022”. Valde balso, visi PAR. 
 

Nolēma: 
Pieņemt zināšanai un rīcībai. 
G.Ievkalnei 21.02. izsludināt biedru ikgadējo kopsapulci visos biedrības komunikācijas kanālos. 
A.Locam-Dārzniekam sagatavot pieteikumu projektu konkursam “Mārupe – mūsu mājas 2022”.  
 
Izskatīja: 

4. Dažādi 
a) Par paralimpieša R.Snikus atbalstu (S.Savickis); 
b) Pierīgas Partnerība aktualitātes (L.Putniņa); 
c) Par biedrības jauno weblapu un mehānismiem tās izveidošanas veicināšanai 

(A.Locs-Dārznieks); 
d) Par reklāmas laukumu pārdošanu izdevumā “Uzņēmēju Vēstis” (A.Locs-

Dārznieks); 
e) Par Mārupes Kosmoss telpu nomu biedrības vajadzībām – sēdes, brokastis, 

semināri u.c. (A.Locs-Dārznieks); 
f) Par asinsrites projektiem un to statusu (L.Putniņa); 
g) Projekta “Atbalsti savu uzņēmēju” progress (I.Jasinskis, I.Zariņa); 
h) Par SIA HOP wines biedra statusa saglabāšanu (G.Ievkalne); 
i) Par dalību biedrības "Pierīgas partnerība" izsludinātajā atklāta konkursa projektu 

iesniegumu pieņemšanas 13. 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. 

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

apmaksātas ikmēneša staļļa izmaksas, gaidām, ka tiks atrisināts transporta jautājums, lai 
veiktu samaksu. 



  
 

b) L.Putniņa informē par Pierīgas Partnerība aktualitātēm, šobrīd fokusā Leader projekts. 
c) A.Locs-Dārznieks klātesošajiem prezentē biedrības jauno mājas lapu, kas tiks publiskota 

martā. Šis projekts ir SIA Notre ziedojums biedrībai. Valde un biedri diskutē. 
d) Valde un viesi diskutē par reklāmas laukumu pārdošanu izdevumā “Uzņēmēju Vēstis”. 

A.Locs-Dārznieks ierosina piedāvāt reklāmas laukumus maksas reklāmas izvietošanai 
nākamajos “Uzņēmēju Vēstis” izdevuma numuros. Valde un viesi diskutē. Ierosina 
sadarboties ar Mārupes novada domi un “Uzņēmēju Vēstis” sasaistīt ar novada izdevumu 
“Mārupes Vēstis” elektronisko versiju. Tiek aktualizēta “Uzņēmēju Vēstis” izdošana 
papīra formātā, izdevuma izdošanai piesaistot līdzfinansējumu no projektiem.  

e) A.Locs-Dārznieks izsaka priekšlikumu par samaksu izmantot Mārupes Kosmoss telpas 
biedrības vajadzībām. Valde un biedri diskutē. K.Bodnieks dalās ar savu viedokli, ka 
valdes sēžu organizēšanai pie biedriem ir laba pievienotā vērtība un labprāt vēlētos, lai tā 
tas arī turpinātos. Valde un viesi diskutē, vai biedrība ir nepieciešama sava vieta, 
jautājums paliek atvērts diskusijai. M.Lukstiņš ierosina, ka uzņēmēju brokastīm gan būtu 
nepieciešama viena vieta. Valde un viesi diskutē. 

f) Valde diskutē par projekta “Atbalsti savu uzņēmēju” progresu – ir notikusi tikšanās ar 
Mārupes novada aplikācijas izstrādātājiem un izsūtīta aptaujas anketa biedriem, par 
iespēju piedalīties projektā, 9 biedri ir pieteikušies. 

g) G.Ievkalne informē valdi, ka pēc lēmuma izsūtīšanas SIA HOP wines, par izslēgšanu no 
biedrības, sakarā ar ilgstošu biedru naudas maksājuma kavējumu, saņēmusi no biedra 
lūgumu saglabāt biedra statusu, jo maksājuma kavējums radusies komunikācijas kļūdas 
dēļ un nekavējoties veikuši parāda apmaksu. Valde, ņemot vērā biedra ātru reaģēšanu un 
labas gribas izrādīšanu, balso par biedra statusa saglabāšanu uzņēmumam SIA HOP 
wines. 

h) L.Putniņa informē, ka šobrīd notiek pieteikumu sagatavošana Leader projektu konkursam. 
Informē par notikušo “brainstorm”, kur darba grupa ierosināja uz iepriekšējā gada 
projekta bāzes rakstīt pieteikumu projektam “Skola dodas dzīvē – dzīve ienāk skolā”. 
L.Putniņa ir uzrunājusi iespējamo konsultantu, kas varētu palīdzēt projekta pieteikuma 
sagatavošanā. Komisija par pakalpojumiem 1-1,8% no projekta summas. Valde uz viesi 
diskutē. S.Savickis informē par citiem asinsrites projektiem. 

i) Valde diskutē par dalību biedrības "Pierīgas partnerība" izsludinātajā atklāta konkursa 
projektu iesniegumu pieņemšanas 13. 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. Ņemot vērā h) punktā runāto, valde balso par projekta “Mācību programma 
“Skola dodas dzīvē, dzīve ienāk skolā”” iesniegšanu biedrības "Pierīgas partnerība" 
izsludinātajā atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 13. kārtā ar projekta 
kopējām attiecināmām izmaksām, kuras nepārsniedz 20 000 euro, no kurām 18 000 euro 
ir projekta publiskais finansējums un 2 000 euro ir biedrības “Mārupes uzņēmēji” 
līdzfinansējums. Projekta izmaksas tiks precizētas pēc cenu aptaujas rezultātu 
saņemšanas. Projekts tiks finansēts, izmantojot rēķinu priekšapmaksu, kā arī Biedrības 
pašu finansējumu, kas veidojas no Biedra biedru naudām. Biedrība paredz ieguldīt 
brīvprātīgo darbu projekta vadīšanai un koordinēšanai, kā arī esošos administratīvos 
resursus. Visi PAR. 

 
Nolēma: 



  
 
Pieņemt zināšanai un rīcībai. 
Saglabāt SIA HOP wines biedra statusu. 
Atbalstīt projekta “Mācību programma “Skola dodas dzīvē, dzīve ienāk skolā”” iesniegšanu 
biedrības "Pierīgas partnerība" izsludinātajā atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 
13. kārtā ar projekta kopējām attiecināmām izmaksām, kas nepārsniedz 20 000 euro, no kurām 
18 000 euro ir projekta publiskais finansējums un 2 000 euro ir biedrības “Mārupes uzņēmēji” 
līdzfinansējums. Projekta izmaksas tiks precizētas pēc cenu aptaujas rezultātu saņemšanas. 
Projekts tiks finansēts, izmantojot rēķinu priekšapmaksu, kā arī Biedrības pašu finansējumu, kas 
veidojas no Biedra biedru naudām. Biedrība paredz ieguldīt brīvprātīgo darbu projekta vadīšanai 
un koordinēšanai, kā arī esošos administratīvos resursus. 
 
 
Sēde slēgta 20:07 
 
 
Sēdes vadītājs       S.Savickis 
 
 
Protokolists       G.Ievkalne 


