
  
 

Biedrības “Mārupes Uzņēmēji” valdes sēde, 

2021.gada 26.oktobrī, plkst. 18:00, 

Tiešsaistē ZOOM platformā 

Piedalās: Valdes locekļi S.Savickis, L.Putniņa, A.Locs-Dārznieks, M.Lukstiņš 
Pieaicinātie viesi: I.Zariņa, N.Čiževskis, K.Beķeris, L.Kulakova, J.Baibakovs, M.Biernis, 
V.Kalniņš 

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

1. Biedrības Padomes dibināšana (S.Savickis) 
 

2. Atskats par aizvadītajā mēnesī paveikto (kopš 21.09. VS) un aktualitātēm – īss 
kopsavilkums un VS dalībnieku komentāri: 
a) MUB un biedru savstarpējās sadarbības un mijiedarbības memoranda jeb 

“Bierņa projekta” parakstīšanas ceremonija (S.Savickis); 
b) Izglītības projekts “Skola dodas dzīvē - dzīve ienāk skolā – Mārupes 

pamatskolā” progress (M.Lukstiņš); 
c) SMU 13.08. izsolē iegūto līdzekļu pasniegšana MVĢ un fonda izveidošana SMU 

vajadzībām (M.Lukstiņš); 
d) “Kafija ar uzņēmējiem” 25.10. (S.Savickis) 

 
3. Nākamā mēneša notikumi un aktualitātes: 

a) Uzņēmēju dienas 25.-29.10:  
• Biedrības 10 gadu jubilejas izstāde Lidostā 25.10.-7.11. (G.Ievkalne) 
• Indulis Paičs – “Biznesa morālie aspekti” 28.10. (S.Savickis) 

b) Uzņēmēju brokastis (datums) (S.Savickis); 
c) Uzņēmēju Vēstis novembrī (S.Savickis); 
d) Par 2h zinošāks – rudens sesija (A.Locs-Dārznieks). 

 
4. Dažādi 

a) Par V.Kalniņa brīvprātīgā darba veikšanu (S.Savickis); 
b) Par paralimpieša R.Snitkus atbalstu (S.Savickis); 
c) Par biedru sveikšanu Ziemassvētkos; 
d) Asinsrites aktualitātes: Potenciālo projektu saraksta & monitoringa sistēmas 

izveidošana (S.Savickis); 
e) Biedrības jaunā weblapa (A.Locs – Dārznieks); 
f) Par biedrības lojalitātes programmu B2C jeb “Atbalsti savu uzņēmēju” 

(I.Jasinskis, I.Zariņa) 
g) Ārtelpu sarunu vietnes – biedrības 10-gades dāvinājums novadam (S.Savickis) 
h) Nākamā valdes sēde – datums & laiks 



  
 
Izskatīja: 

1. Biedrības Padomes dibināšana (S.Savickis) 
 
Atsaucoties uz 21.09.2021. biedrības valdes sēdes lēmumu par biedrības Padomes izveidošanu, 
S.Savickis atklāj sēdi un iepazīstina klātesošos ar biedrības Padomes dibināšanas mērķi, kuras 
izveides juridiskais dokuments tika gatavots jau pirms 5 gadiem. S.Savickis informē, ka tā ir kā 
konsultatīvā padome biedrībai, goda institūcija, aicinājums cilvēkiem, kuri ar savu darbu pagātnē 
ir devuši pienesumu biedrībai, turpināt tajā aktīvi darboties. Lai kļūtu par padomes locekli, ir 
jāatbilst 2 kritērijiem: 1) jābūt biedrības biedram vismaz 5 gadus; 2) jābūt bijušam biedrības 
valdes sastāvā vismaz 2 gadus. S.Savickis informē, ka padomei kvalificējušies 9 pretendenti, no 
kuriem 6 piekrita kļūt par padomes locekļiem.  Saskaņā ar iesniegtajiem pieteikumiem, par 
Padomes locekļiem ir kļuvuši Kārlis Bodnieks, Laura Kulakova, Normunds Čiževskis, Jurijs 
Baibakovs, Kristaps Beķeris un Ingrīda Bondare. Padomes locekļi varētu iesaistīties biedrības 
darbā un uzņemties atbildību par kādu no biedrības projektiem. Padomes locekļi izsaka pateicību 
par izrādīto godu, N.Čiževskis gatavs iesaistīties mentoringa un skolu projektos. J.Baibakovs 
labprāt sniegtu atbalstu visos jautājumos, kur var pielietot savas profesionālas zināšanas. Tieši 
J.Baibakova nopelns ir Padomes juridiskā dokumenta noformēšana. L.Kulakova gatava sniegt 
atbalstu bērnu un skolu projektos, kā arī ar žurnālistiku saistītos jautājumos, K.Beķeris – dalīties 
ar padomiem, sniegt atbalstu valdei, aktīvi piedalīties biedrības neformālo aktivitāšu 
organizēšanā. Esošās valdes locekļi izsaka novēlējumus padomes locekļiem. 
 
Nolēma: 
Pieņemt zināšanai. Padomes locekļiem aktīvi iesaistīties biedrības darbā. 
 

2. Atskats par aizvadītajā mēnesī paveikto (kopš 21.09. VS) un aktualitātēm – īss 
kopsavilkums un VS dalībnieku komentāri: 

a) MUB un biedru savstarpējās sadarbības un mijiedarbības memoranda jeb 
“Bierņa projekta” parakstīšanas ceremonija (S.Savickis); 

b) Izglītības projekts “Skola dodas dzīvē - dzīve ienāk skolā – Mārupes 
pamatskolā” progress (M.Lukstiņš); 

c) SMU 13.08. izsolē iegūto līdzekļu pasniegšana MVĢ un fonda izveidošana SMU 
vajadzībām (M.Lukstiņš); 

d) “Kafija ar uzņēmējiem” 25.10. (S.Savickis) 
 

a) M.Biernis iepazīstina klātesošos par MUB un biedru savstarpējās sadarbības un 
mijiedarbības memoranda būtību, kur ieguvums ir ne tikai iesaistītajiem biedriem, bet arī 
biedrības finanšu resursu veidošanai. S.Savickis informē, ka 13.10. restorānā Hercogs 
notika memoranda parakstīšanas ceremonija, kurā piedalījās un memorandu parakstīja 10 
biedri. S.Savickis aicina arī citus pievienoties memorandam, sazinoties ar G.Ievkalni par 
tā parakstīšanas iespējām. 

b) M.Lukstiņš informē par progresu saistībā ar izglītības projektu “Skola dodas dzīvē - dzīve 
ienāk skolā – Mārupes pamatskolā”, daži skolotāji ir sazinājušies ar uzņēmējiem, taču 
daļa joprojām nav sazinājusies. Iespējams lēnā sazināšanās saistīta ar pandēmijas 
radītajiem ierobežojumiem, liedzot iespēju šobrīd organizēt mācības klātienē. L.Kulakova 
informē, ka ar Lidostu ir sazinājušies visi iesaistītie skolotāji un process virzās uz priekšu, 
mācības, ko nevar vadīt klātienē, tiek pārceltas uz pavasari un citas uz janvāri, februāri. 
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S.Savickis informē, ka viņa pārziņā ir 3 tēmas vecāko klašu skolēniem, par kurām ir 
sazinājies ar attiecīgo skolotāju, ir notikušas divas tikšanās un izstrādātas divu mācību 
stundu sagataves, kas nosūtītas skolotājai izskatīšanai. S.Savickis ir gatavs vadīt mācības 
attālināti. M.Lukstiņš uzrunā klātesošos par iespēju iesaistīties projektā un pieteikties uz 
brīvajām tēmām. I.Zariņa izsaka vēlmi iesaistīties. 

c) M.Lukstiņš informē par biedrības vasaras jubilejas svinībās notikušo SMU izsoli, kur tika 
iegūti līdzekļi, no kuriem daļa līdzekļu (pardotās preces cena + 30%) tiks pasniegta MVĢ 
un atlikusī daļa novirzīta fonda izveidošana SMU vajadzībām. M.Lukstiņš ir nodevis 
izsolē iegūtos līdzekļus MVĢ skolotājai L.Lagzdkalnei un informējis par iespējām 
atbalstīt kādu SMU projektu no izveidotā fonda līdzekļiem. 

d) S.Savickis informē viesus un valdi par 25.10. notikušo domes rīkoto pasākumu “Rīta 
kafija uzņēmējiem”, kas tika organizēts Uzņēmēju dienu ietvaros. Uz to bija aicināti ne 
tikai biedrības biedri, bet arī citi novada lielie un nozīmīgie uzņēmēji. Valde un viesi 
diskutē par rīta diskusijā pārrunāto un katrs pauž savu viedokli par domes pārstāvju darbu. 
Joprojām ir saistošs biedrības sadarbības memorands ar domi, sadarbība ar domi turpinās, 
S.Savickis ir ticies ar E.Brigmani, lai pārrunātu jautājumus par deleģējuma piešķiršanu 
biedrībai, kādu notikumu organizēšanā vai projektu realizēšanā. 
 

Nolēma: 
Pieņemt zināšanai un rīcībai. 
M.Lukstiņam sazināties ar I.Zariņu par dalību izglītības projektā “Skola dodas dzīvē - dzīve ienāk 
skolā – Mārupes pamatskolā”. 
 

3. Nākamā mēneša notikumi un aktualitātes: 
a) Uzņēmēju dienas 25.-29.10:  

• Biedrības 10 gadu jubilejas izstāde Lidostā 25.10.-7.11. (G.Ievkalne) 
• Indulis Paičs – “Biznesa morālie aspekti” 28.10. (S.Savickis) 

b) Uzņēmēju brokastis (datums) (S.Savickis); 
c) Uzņēmēju Vēstis novembrī (S.Savickis); 
d) Par 2h zinošāks – rudens sesija (A.Locs-Dārznieks). 

 
a) G.Ievkalne informē par Uzņēmēju dienām, kas norisinās no 25.-29.10. Biedrība šīs 

nedēļas ietvaros organizē divus pasākumus. Viens no tiem ir biedrības 10 gadu jubilejas 
izstāde lidostā Rīga. Šajā izstādē ir apskatāmi foto mirkļi biedrības 10 gados; izstāde 
apskatāma lidostas C terminālī no 25.10.-07.11. S.Savickis informē par I.Paiča lekciju 
28.10. par “Biznesa morālajiem aspektiem” - tā būs tiešsaistes lekcija, kurā mācītājs 
Indulis Paičs runās par garīguma klātbūtni uzņēmējdarbībā un kā ar tā palīdzību iespējams 
risināt izaicinājumus biznesā. Pēc lekcijas paredzēta diskusija ar auditoriju. Viesi un valde 
diskutē. 

b) S.Savickis informē, ka biedrība turpina organizēt ikmēneša Uzņēmēju brokastis, pēdējos 
mēnešus brokastis vadījis kāds no valdes, brokastīm bijusi konkrēta tēma, kuru ierosinājis 
valdes loceklis. S.Savickim jāvada nākamās Uzņēmēju brokastis. Par datumu un tēmu 
vienosies ar G.Ievkalni un informēs. 

c) S.Savickis informē, ka reizi divos mēnešos iznāk biedrības laikraksts “Uzņēmēju Vēstis” 
un nākamais numurs ir plānots novembrī. 
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d) A.Locs-Dārznieks informē valdi un viesus, ka vienojies ar M.Bierni par “Par 2h zinošāks” 
semināra vadīšanu novembrī. M.Biernis iepazīstina ar semināra tēmu, iegūtās zināšanas 
palīdzēs labāk novērtēt savu darījuma partneri, veiksmīgāk veikt saimniecisko darbību un  
debitoru uzraudzību. 
V.Kalniņš informē, ka sazinājies ar J.Beķeri (uzņēmums VIRŠI), kurš piekritis vadīt 
semināru par aktuālu tēmu “Vētra enerģētikā” jeb kas mūs sagaida transporta jomā 
tuvākajā desmitgadē. V.Kalniņš aicina arī J.Baibakovu semināra laikā dalīties personīgā 
pieredze, lietojot elektroauto. J.Beķeris semināru varētu vadīt decembrī, izmantojot 
tiešsaistes platformu. 
 

Nolēma: 
Pieņemt zināšanai un rīcībai. 
Par 2h zinošāks novembrī semināru vada M.Biernis, decembrī – J.Beķeris. 
 
Izskatīja: 

1. Dažādi 
a) Par V.Kalniņa brīvprātīgā darba veikšanu (S.Savickis); 
b) Par paralimpieša R.Snitkus atbalstu (S.Savickis); 
c) Par biedru sveikšanu Ziemassvētkos; 
d) Asinsrites aktualitātes: Potenciālo projektu saraksta & monitoringa sistēmas 

izveidošana (S.Savickis); 
e) Biedrības jaunā weblapa (A.Locs – Dārznieks); 
f) Par biedrības lojalitātes programmu B2C jeb “Atbalsti savu uzņēmēju” (I.Jasinskis, 

I.Zariņa) 
g) Ārtelpu sarunu vietnes – biedrības 10-gades dāvinājums novadam (S.Savickis) 
h) Nākamā valdes sēde – datums & laiks 

 
a) S.Savickis informē, ka ar V.Kalniņu vienojošies noslēgt brīvprātīgā darba līgumu. 

V.Kalniņš varētu iesaistīties biedrības asinsrites projektu apzināšanā. V.Kalniņš informē 
par motivāciju darboties biedrībā, kam ir te tikai formāls raksturs, bet arī vēlme uzturēt 
savu garīgo veselību, piedaloties biedrības dzīvē un radot pienesumu biedrībai. 
N.Čiževskis atbalsta šo ideju. 

b) S.Savickis informē par situāciju ar paralimpieti R.Snitku, kuram nepieciešams atbalsts 
transporta nodrošināšanai uz treniņiem un staļļa nomai; zirgs atrodas Tīraines staļļos. 
S.Savickis informē, ka mutiski ir saņēmis apstiprinājumu no uzņēmumiem, biedrības 
biedriem, kas gatavi ziedot šiem mērķiem un aicina citus pievienoties. 

c) G.Ievkalne ierosina sākt domāt par biedru sveikšanu Ziemassvētkos un aicina biedriem 
un valdei izteikt savas idejas. Valde un viesi diskutē. L.Kulakova informē, ka Mārupē ir 
maz cilvēku, kam sniegt labdarību, savukārt Babītē tādu ir diezgan daudz. I.Zariņa 
ierosina izsūtīt Ziemassvētku apsveikumus visiem novada uzņēmumiem. L.Putniņa 
uzskata, ka varētu pateikt paldies mūsu partneriem, skolotājiem. S.Savickis rosina 
pieņemt zināšanai visas minētās idejas un lēmumu pieņemt valdei ārpus valdes sēdes. 

d) S.Savickis informē par to, ka asinsrites projekti ir projekti caur kuriem ir iespēja biedrībai 
piesaistīt finanšu līdzekļus. S.Savickis piemin zināmākos fondus, kuru apkopošanā 
biedrībai varētu palīdzēt V.Kalniņš. 
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e) A.Locs-Dārznieks informē, ka biedrības mājas lapas izstrāde ir procesā, šobrīd notiek 
biedru informācijas atjaunošana, kur tikai 15 biedri ir iesnieguši informāciju. A.Locs-
Dārznieks aicina visus aizpildīt sagatavoto aptaujas anketu un iesūtīt atjaunotu 
informāciju par uzņēmumiem. 

f) I.Zariņa iepazīstina klātesošos ar projekta “Atbalsti savu uzņēmēju” ideju, kuras mērķis 
ir veicināt iedzīvotājus iegādāties vietējo ražotāju preces un pakalpojumus. Aktīvākie 
piedalīsies balvu izlozē. I.Zariņa apliecina, ka pati sazināsies ar visiem biedrības biedriem, 
lai informētu par iespēju piedalīties projektā. Valde un viesi diskutē. S.Savickis izsaka 
pateicību par I.Zariņas iniciatīvu un informē klātesošos par jaunizveidoto Mārupes novada 
mobilo aplikāciju, kur biedrība varētu sadarboties ar domi un izmantot aplikācijas iespējas 
šī projekta īstenošanai. 

g) S.Savickis informē par maijā apspriesto jautājumu, par  ārtelpu sarunu vietņu izveidi kā 
biedrības 10-gades dāvinājumu novadam. Projekta ietvaros paredzēts izveidot 10 nojumes 
ar galdu un elektrības pieslēgšanās iespējām, kas tiktu izvietotas dažādās vietās Mārupes 
novadā. S.Savickis ir uzrunājis sadarbības partneri AS “Latvijas finieris”, kas sola 
novembra vidū iesniegt tāmi. Vēl nepieciešams sazināties ar domi par vietu uzturēšanu 
pēc uzstādīšanas. Valde un viesi diskutē. 

h) Nākamās valdes sēdes datums nolikts 25.11.2021. 18:00.  
 

Nolēma: 
Pieņemt zināšanai un rīcībai. 
A.Locam-Dārzniekam turpināt darbu pie biedrības jaunās mājas lapas izstrādes.  
I.Zariņai un I.Jasinskim turpināt darbu pie projekta “Atbalsti savu uzņēmēju” īstenošanas. 
Sazināties ar domes pārstāvi par iespēju sadarboties Mārupes novada aplikācijas izmantošanā. 
S.Savickim turpināt sarunas ar AS “Latvijas finieris” un Mārupes domi par ārtelpu sarunu vietņu 
izveidi novadā. 
Nākamo valdes sēdi organizēt 25.11. 18:00. 
 
 
 
Visi lēmumi pieņemti vienbalsīgi. 
 
Sēde slēgta 20:12 
 
 
Sēdes vadītājs       S.Savickis 
 
 
Protokolists       G.Ievkalne 
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