
  
 

Biedrības “Mārupes Uzņēmēji” valdes sēde, 
2022.gada 12.oktobrī, plkst. 18:00, 

Pakalniņu iela 4, Mārupe 
 

Piedalās: Valdes locekļi S.Savickis, L.Putniņa, I.Zariņa, M.Lukstiņš, A.Locs-Dārznieks 
Pieaicinātie viesi: G.Kopeika, K.Bodnieks 

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

1. Atskats par aizvadītajā mēnesī paveikto un aktualitātēm – īss kopsavilkums un 
VS dalībnieku komentāri: 
a) Uzņēmēju festivāls 10.09. (I.Zariņa) 
b) Par konsultatīvajās padomes sēdēs runāto (S.Savickis, M.Lukstiņš); 
c) Par 2h zinošāks, Dr.med. Vita Skuja “Preventīvā medicīna” 21.09. (G.Ievkalne; 
d)  “Uzņēmēju Vēstis” septembra numurs (S.Savickis); 
e) Par iesniegtā LEADER projekta statusu, “Skola dodas dzīvē – dzīve ienāks 

skolā” projekts (G.Ievkalne, M.Lukstiņš); 
f) Par “Mārupe - mūsu mājas” iesniegtā projekta statusu – “Podkāsts “Mārupes 

uzņēmēju pieredzes stāsti” – 10 epizodes, kas iedvesmos Tevi uzsākt un attīstīt 
uzņēmējdarbību” (A.Locs-Dārznieks). 

g) Par braucienu pie Gulbenes uzņēmējiem 4.10. (G.Ievkalne) 
 

2. Nākamā mēneša notikumi un aktualitātes: 
a) Uzņēmēju Vēstis oktobra numurs (S.Savickis); 
b) Par 2h zinošāks (I.Zariņa, G.Ievkalne); 
c) Uzņēmēju brokastis; 
d) MUB atvērto durvju diena (I.Zariņa). 

 
3. Dažādi 

a) Par paralimpieša R.Snikus atbalstu (S.Savickis); 
b) Atbalsta projekts ukraiņu bēgļiem (I.Zariņa); 
c) Pierīgas Partnerības aktualitātes (L.Putniņa);  
d) Par biedrības web lapu, Notion u.c. biedrības platformām (A.Locs-Dārznieks);  
e) Par asinsrites projektiem un to statusu (L.Putniņa); 
f) Projekta “Atbalsti savu vietējo Mārupes uzņēmum” progress un rīcība (I.Zariņa); 
g) Deleģējuma projekti no Mārupes pašvaldības, progress un rīcība (S.Savickis); 
h) Ziedošanas moduļa izveidošana web lapā, progress (A.Locs-Dārznieks); 
i) Ziemassvētku balle un dāvanas biedriem (G.Ievkalne); 
j) Situācija ar debitoriem. 

 

Izskatīja: 



  
 

1. Atskats par aizvadītajā mēnesī paveikto un aktualitātēm – īss kopsavilkums un 
VS dalībnieku komentāri: 
a) Uzņēmēju festivāls 10.09. (I.Zariņa) 
b) Par konsultatīvajās padomes sēdēs runāto (S.Savickis, M.Lukstiņš); 
c) Par 2h zinošāks, Dr.med. Vita Skuja “Preventīvā medicīna” 21.09. (G.Ievkalne; 
d)  “Uzņēmēju Vēstis” septembra numurs (S.Savickis); 
e) Par iesniegtā LEADER projekta statusu, “Skola dodas dzīvē – dzīve ienāks 

skolā” projekts (G.Ievkalne, M.Lukstiņš); 
f) Par “Mārupe - mūsu mājas” iesniegtā projekta statusu – “Podkāsts “Mārupes 

uzņēmēju pieredzes stāsti” – 10 epizodes, kas iedvesmos Tevi uzsākt un attīstīt 
uzņēmējdarbību” (A.Locs-Dārznieks). 

g) Par braucienu pie Gulbenes uzņēmējiem 4.10. (G.Ievkalne) 
 

a) S.Savickis informē, ka 26.09. bija tikšanās ar Mārupes novada pašvaldības pārstāvjiem, 
kuras laikā tika analizēts 10.09. notikušais Mārupes Uzņēmēju festivāls, klātesošie dalījās 
ar atziņām un iespaidiem par pasākumu. Tikšanās laikā tika aktualizēts jautājums par 
festivāla ikgadēju organizēšanu sadarbībā ar pašvaldību. Par konkrētiem datumiem varēs 
spriest tad, kad pašvaldībā būs izveidots darba plāns nākamam gadam. Valde un viesi 
diskutē par idejām, kā uzrunāt Mārupes novada iedzīvotājus, organizējot nākamo 
Uzņēmēju festivālu, lai piesaistītu lielāku apmeklētāju skaitu. 

b) M.Lukstiņš informē par 12.09. notikušo Izglītības un jaunatnes konsultatīvās padomes 
sēdi, par sēdē runāto tika sagatavots īss kopsavilkums un izsūtīts visiem biedriem, aicinot 
iesūtīt priekšlikumus. Sēdes fokusā bija jauniešu tematika, pārstāvji tika iepazīstināti ar 
Mārupes novada domes jaunatnes lietu speciālistu Ervīnu Deribo un izglītības pārvaldes 
vadītāju Lieni Šmiti. 

c) S.Savickis informē par 21.09. notikušo Par 2h zinošāks semināru par preventīvo 
medicīnu, kuru organizēja un mūs laipni uzņēma mūsu biedrs “Veselības centrs 4”.  Valde 
un viesi diskutē par semināra apmeklētību, M.Lukstiņš ierosina pirms pasākumiem visiem 
biedriem izsūtīt informatīvas WhatsApp ziņas. Valde un viesi diskutē. 

d) S.Savickis informē, ka “Uzņēmēju Vēstis” septembra numurs ir izdots un notiek darbs pie 
oktobra numura. 

e) G.Ievkalne informē klātesošos, ka vienojusies par papildus dokumentu iesniegšanas 
termiņa pagarināšanu līdz novembra beigām. M.Lukstiņš informē, ka izsūtījis valdei savu 
viedokli par LEADER projektā paredzēto lekciju filmēšanas kārtību. G.Ievkalne 
sazināsies ar LAD, lai precizētu un vienotos par projekta realizēšanas tehnisko 
izpildījumu. Valde un viesi diskutē. 

f) S.Savickis informē klātesošos, ka ir uzsākta podkāsta “Mārupes uzņēmēju pieredzes 
stāsti” ierakstīšana. Valde un viesi diskutē, G.Kopeika piekrīt piedalīties podkāsta satura 
tapšanā, kā dalībnieks, tā kā A.Locs-Dārznieks ziņo, ka ir atbrīvojusies viena vieta. 

g) G.Ievkalne informē par pieredzes apmaiņas braucienu pie Gulbenes novada uzņēmējiem. 
S.Savickis īsi pastāsta par apmeklētajiem uzņēmumiem un Gulbenē piedzīvoto. 
 

Nolēma: 
Pieņemt zināšanai un rīcībai. 
G.Ievkalnei sazināties ar LAD, lai precizētu LEADER projekta “Skola dodas dzīvē – dzīve 
ienāk skolā” tehniskā izpildījuma detaļas. 



  
 
G.Ievkalnei izveidot MUB biedru WhatsApp grupu. 
 
Izskatīja: 

2. Nākamā mēneša notikumi un aktualitātes: 
a) Uzņēmēju Vēstis oktobra numurs (S.Savickis); 
b) Par 2h zinošāks (I.Zariņa, G.Ievkalne); 
c) Uzņēmēju brokastis; 
d) MUB atvērto durvju diena (I.Zariņa). 

 
a) S.Savickis informē, ka “Uzņēmēju Vēstis” oktobra numurs ir izstrādes procesā. Tiek 

aktualizēts iepriekšējās sēdēs runātais par QR koda izveidi, ko izvietot pašvaldības 
izdotajā laikrakstā. A.Locs-Dārznieks sazināsies ar E.Brigmani, lai vienotos par iespējām.  
S.Savickis uzskata, ka nepieciešams uzrakstīt projektu, lai “Uzņēmēju Vēstis” atkal izdotu 
drukātā formātā. I.Zariņa ierosina gada nogalē izdot apkopoto “Uzņēmēju Vēstis” numuru 
drukātā formātā. Valde un viesi diskutē par tirāžas apjomu un veidu, kā avīzi nodot 
lasītājiem.  

b) I.Zariņa informē par ideju nākamajam “Par 2h zinošāks” semināram, organizēt lekciju par 
publiskās runas tēmu. S.Savcikis sazināsies ar D.Lejiņu, lai vienotos par iespējām. 
L.Putniņa ierosina apvienot lekciju ar Leader projektā paredzētajām apmācībām biedriem. 
Valde un viesi diskutē. Lekcijas datumu S.Savickis precizēs nedēļas laikā. 

c) Nākamās uzņēmēju brokastis vada S.Savickis, brokastu tēma: Ilgtspēja uzņēmējdarbībā. 
Plānots uzaicināt A.Kauliņu. Datums tiks precizēts. 

d) S.Savickis informē par ideju organizēt MUB atvērto durvju dienu. Valde un viesi diskutē 
par iespējām. Nolemj izveidot sarakstu ar 20 uzņēmumiem, kurus uzrunātu valde un 
aicinātu pievienoties atvērto durvju pasākumā, kas varētu norisināties laika posmā no 
18.11.-24.12. Valdes locekļiem iesūtīt G.Ievkalnei 4-5 potenciālos uzņēmumus. 
S.Savickis ierosina par atbildīgo noteikt L.Putniņu. 
 

Nolēma: 
Pieņemt zināšanai un rīcībai. 
A.Locam-Dāzrniekam sazināties ar E.Brigmani, lai vienotos par Uzņēmēju Vēstis QR koda 
izvietošanu pašvaldības izdevumā. 
S.Savickim nedēļas laikā precizēt “Par 2h zinošāks” semināra un Uzņēmēju brokastu norises 
datumus. 
L.Putniņa atbildīga par MUB atvērto durvju organizēšanu.  
 
Izskatīja: 

3. Dažādi 
a) Par paralimpieša R.Snikus atbalstu (S.Savickis); 
b) Atbalsta projekts ukraiņu bēgļiem (I.Zariņa); 
c) Pierīgas Partnerības aktualitātes (L.Putniņa);  
d) Par biedrības web lapu, Notion u.c. biedrības platformām (A.Locs-Dārznieks);  
e) Par asinsrites projektiem un to statusu (L.Putniņa); 
f) Projekta “Atbalsti savu savu vietējo Mārupes uzņēmumu” progress un rīcība 

(I.Zariņa); 
g) Deleģējuma projekti no Mārupes pašvaldības, progress un rīcība (S.Savickis); 



  
 

h) Ziedošanas moduļa izveidošana web lapā, progress (A.Locs-Dārznieks); 
i) Ziemassvētku balle un dāvanas biedriem (G.Ievkalne); 
j) Situācija ar debitoriem. 

 
a) S.Savickis informē, ka līdzekļi R.Snikus atbalstam ir izsmelti. 
b) I.Zariņa informē par ideju atbalstīt Labdarības lapu Mārupē, kas sniedz palīdzību 

Ukrainas bēgļiem un šobrīd ir jaunu telpu un palīdzīgu roku meklējumos. Mūsu uzdevums 
izziņot biedriem par iespēju ziedot mantas, naudu, kā arī iesaistīties ar brīvprātīgo darbu 
trešdienās. Viesi un valde diskutē par laika grafika izveidi, kur A.Locs-Dārznieks var 
izveidot ērtu veidu, kā pieteikties brīvprātīgā darba veikšanai. A.Locs-Dārznieks piedāvā 
šim projektam izveidot atsevišķu sadaļu biedrības mājas lapā. G.Kopeika ir ideja par 
jaunām telpām labdarības lapai, viņš sazināsies ar uzņēmumu un informēs valdi par 
iespējām.  

c) L.Putniņa informē par Pierīgas Partnerība aktualitātēm, līdz nedēļas beigām iespējams 
iesniegt LEADER projekta pieteikumus. 

d) A.Locs-Dārznieks informē, ka mājas lapā izveidota jauna sadaļa par biedrības dalību 
NVO. Nākotnē plāno izveidot projektu sadaļu. S.Savickis ierosina Notion esošos darbus 
sadalīt uz valdes locekļiem. 

e) Šobrīd jaunu projektu nav. S.Savickis aktualizē iespēju šai sadaļai piesaistīt V.Kalniņa 
resursus. G.Ievkalne sazināsies ar V.Kalniņu. 

f) I.Zariņa informē, ka šobrīd nav progresa saistībā ar projektu “Atbalsti savu vietējo 
Mārupes uzņēmumu”. A.Locs-Dārznieks informē, ka nākamgad aplikācija tiks 
pilnveidota un tai tiks pievienotas uzņēmējiem aktuālās funkcijas. 

g) S.Savickis informē, ka šobrīd ar deleģējuma projektiem progresa nav. 
h) A.Locs-Dārznieks informē, ka ziedošanas modulis ir izstrādāts, tam tik pievienots 

papildus mērķis labdarības ziedošanai. 
i) Valde un viesi diskutē par Ziemassvētku balles organizēšanu. Ierosina balli organizēt 

Hercogs Branch Garden 13.01.2023. L.Putniņa ierosina izveidot balles darba grupu. 
K.Bodnieks piekrīt tam, ka jo vairāk biedri iesaistās organizēšanā, jo aktīvāk apmeklē 
pasākumus. G.Ievkalne sazināsies ar A.Rūmīti par telpām ballei. 

j) L.Putniņa informē, ka situācija ar debitoriem ir stabila, izslēdzamu biedru šobrīd nav. 
 
Nolēma: 
Pieņemt zināšanai un rīcībai. 
A.Locam-Dārzniekam izveidot mājas lapā labdarības projekta sadaļu un laika grafiku 
brīvprātīgajam darbam. 
G.Ievkalnei sazināties ar V.Kalniņu par darba iespējām biedrībā. 
Organizēt MUB Ziemassvētku balli 13.01.2023. G.Ievkalnei sazināties ar A.Rūmīti par telpām. 
 
 
Sēde slēgta 20:29 
 
 
Sēdes vadītājs       S.Savickis 
 
 



  
 
Protokolists       G.Ievkalne 


