
  
 

Biedrības “Mārupes Uzņēmēji” valdes sēde, 
2022.gada 29.jūnijā, plkst. 17:00, 

Mārupes Kosmoss, Rudzrogu iela 1, Mārupe 
 

Piedalās: Valdes locekļi S.Savickis, L.Putniņa, I.Zariņa, M.Lukstiņš, A.Locs-Dārznieks 
Pieaicinātie viesi: J.Baibakovs 

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

1. Atskats par aizvadītajā mēnesī paveikto un aktualitātēm – īss kopsavilkums un 
VS dalībnieku komentāri: 
a) Par Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes organizēto braucienu pie Babītes un 

Salas pagasta uzņēmējiem 13.05. (G.Ievkalne); 
b) Par SMU darbu vērtēšanu 17.05. (M.Lukstiņš); 
c) Par Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvā padomes sēde runāto 25.05. 

(S.Savickis); 
d) Kopsavilkums par izglītības projektu “Skola dodas dzīvē - dzīve ienāk skolā – 

Mārupes pamatskolā” un noslēguma tikšanos ar Mārupes pamatskolas pārstāvjiem 
26.05. (M.Lukstiņš); 

e) Uzņēmēju brokastis ar I.Zariņu, 3.06. (I.Zariņa); 
f) “Uzņēmēju Vēstis” redkolēģijas tikšanās 9.06. un jūnija numurs (S.Savickis); 
g) Par iesniegtā LEADER projekta statusu (G.Ievkalne); 
h) Par “Mārupe - mūsu mājas” iesniegtā projekta statusu – “Podkāsts “Mārupes 

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

 
2. Nākamā mēneša notikumi un aktualitātes: 

a) Uzņēmēju Vēstis nākamais numurs (S.Savickis); 
b) Par 2h zinošāks (I.Zariņa, G.Ievkalne); 
c) Uzņēmēju brokastis. 

 
3. 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) Projekta “Atbalsti savu uzņēmēju” progress un rīcība (I.Zariņa); 
f) Deleģējuma projekti no Mārupes pašvaldības, progress un rīcība (S.Savickis); 
g) Uzņēmēju festivāls, finansējuma piesaiste (I.Zariņa); 
h) Ziedošanas moduļa izveidošana web lapā, progress (A.Locs-Dārznieks); 
i) Pieredzes apmaiņas vizīte pie Gulbenes uzņēmējiem (G.Ievkalne); 



  
 

j) Valdes un padomes neformālais pasākums (G.Ievkalne); 
k) Situācija ar debitoriem. 

 
Izskatīja: 

1. Atskats par aizvadītajā mēnesī paveikto un aktualitātēm – īss kopsavilkums un 
VS dalībnieku komentāri: 
a) Par Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes organizēto braucienu pie Babītes un 

Salas pagasta uzņēmējiem 13.05. (G.Ievkalne); 
b) Par SMU darbu vērtēšanu 17.05. (M.Lukstiņš); 
c) Par Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvā padomes sēde runāto 25.05. 

(S.Savickis); 
d) Kopsavilkums par izglītības projektu “Skola dodas dzīvē - dzīve ienāk skolā – 

Mārupes pamatskolā” un noslēguma tikšanos ar Mārupes pamatskolas pārstāvjiem 
26.05. (M.Lukstiņš); 

e) Uzņēmēju brokastis ar I.Zariņu, 3.06. (I.Zariņa); 
f) “Uzņēmēju Vēstis” redkolēģijas tikšanās 9.06. un jūnija numurs (S.Savickis); 
g) Par iesniegtā LEADER projekta statusu (G.Ievkalne); 
h) Par “Mārupe - mūsu mājas” iesniegtā projekta statusu – “Podkāsts “Mārupes 

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

 
a) G.Ievkalne informē par 13.05. Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes organizēto 

braucienu pie Babītes un Salas pagasta uzņēmējiem: Latvijas Melones, Lāči, Pērnes L, 
Irbēni, Labie koki. Brauciena laikā novadīta īsa padomes sēde, kurā tika aktualizēta tēma 
par NĪN atvieglojumiem juridiskām personām. S.Savickis ierosina nākamās Uzņēmēju 
brokastis organizēt pie “Labiem kokiem”. 

b) M.Lukstiņš informē par notikušo SMU darbu vērtēšanu, kur joprojām nav izdevies nodot 
naudas balvu visaugstāk novērtētajam SMU, jo skola šo informāciju nav sniegusi. Valde 
un viesi diskutē. J.Baibakovs ierosina nākamreiz pirms SMU vērtēšanas jau iepriekš iegūt 
dalībnieku vārdus, uzvārdus un konta nr. S.Savickis rosina uzzināt SMU naudas balvas 
saņēmēju kontaktus un sazināties par balvas saņemšanu. 

c) S.Savickis informē, ka Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvā padome ir viena no 
aktīvākajām padomēm. Tiks izstrādāta jauna sporta stratēģija – domē pieņemts jauns 
darbinieks, kas atbildīgs par stratēģijas izstrādi. Klātesošie interesējas, kad Mārupē būs 
baseins. S.Savickis norāda, ka šo, kā arī citus biedriem interesējošos jautājumus, 
nepieciešams apkopot un iesniegt domei pirms padomes sēdes, lai tie tiktu iekļauti darba 
kārtībā. 

d) M.Lukstiņš informē par izglītības projekta “Skola dodas dzīvē - dzīve ienāk skolā – 
Mārupes pamatskolā” noslēguma tikšanos ar Mārupes pamatskolas pārstāvjiem 26.05.  –
ir skaidra virzība projektu turpināt, tikšanās laikā saņemti komentāru un ieteikumi no 
skolotājām un skolas vadības. M.Lukstiņš ierosina turpmāk koncentrēties uz vienu klasi, 
piemēram, 1 tēmu vada 1 pasniedzējs tikai 7.klasēm, utt. Būtu labi ar skolu vienoties, ka 
stundas tiktu saliktas vienā dienā. Valde un viesi diskutē. 

e) I.Zariņa informē par aizvadītajām Uzņēmēju brokastīm, kuras apmeklēja 10 biedrības 
biedri. 



  
 

f) Savickis īsi komentē redkolēģijas tikšanos un UV jūnija numura tēmas. Jūnija numurs ir 
kļuvis apjomīgāks, salīdzinot ar iepriekšējiem numuriem. 

g) G.Ievkalne informē klātesošos, ka LAD ir apstiprinājis biedrības iesniegto LEADER 
projektu. Tas ir jārealizē gada laikā no apstiprināšanas dienas. Valde un viesi diskutē. 
S.Savickis ierosina organizēt pirmo tikšanos, lai pārrunātu aktuālos jautājumus, kas 
saistīti ar projekta īstenošanu. Nolemts organizēt tiešsaistes sapulci Zoom platformā 
10.augustā plkst.15:00. 

h) A.Locs-Dārznieks informē klātesošos, ka “Mārupe - mūsu mājas” iesniegtais projekta ir 
apstiprināts –  līdz gada beigām ir jārealizē projekts “Podkāsts “Mārupes uzņēmēju 
pieredzes stāsti” – 10 epizodes, kas iedvesmos Tevi uzsākt un attīstīt uzņēmējdarbību” 
Plānotas 20-30min. garas sērijas, kur uzņēmēji stāsta iedvesmojošus veiksmes un 
neveiksmes stāstus, ar mērķi iedrošināt  ikvienu uzsākt uzņēmējdarbību. Valde un viesi 
diskutē. Nepieciešams sagatavot scenāriju un komunikācijas plānu. 

Nolēma: 
Pieņemt zināšanai un rīcībai. 
M.Lukstiņam iegūt SMU naudas balvas ieguvēju kontaktus un nodot naudas balvu. 
10.08. plkst.15:00 organizēt Zoom sapulci par LEADER projekta īstenošanas aktualitātēm. 
 
Izskatīja: 

2. Nākamā mēneša notikumi un aktualitātes: 
d) Uzņēmēju Vēstis nākamais numurs (S.Savickis); 
e) Par 2h zinošāks (I.Zariņa, G.Ievkalne); 
f) Uzņēmēju brokastis. 

 
a) S.Saviksis informē, ka nākamo Uzņēmēju Vēstis numuru plānots izdot jūlijā. S.Savickis 

ieskicē nākamā “Uzņēmēju Vēstis” numura saturu. 
b) I.Zariņa informē par nākamo lekciju cikla “Par 2h zinošāks” semināru, ko 8.augustā vadīs 

R.Feders. G.Ievkalne informē, ka biedrs VC4 vēlās novadīt semināru par preventīvo 
veselību septembra beigās vai oktobra sākumā. 
I.Zariņa ierosina izveidot Uzņēmēju Vēstis QR kods, lai izdevumu popularizētu un 
padarītu pieejamāku plašākai auditorijai. QR kodus varētu izvietot dažādās publiskās 
vietās, piem. restorānos, uzgaidāmās telpās pie pakalpojumu sniedzējiem utt. – I.Zariņa.  

c) Valde un viesi diskutē par nākamo Uzņēmēju brokastu datumu. Brokastis vadīs 
M.Lukstiņš, jūlija beigās, vieta: Labie koki. 
 

Nolēma: 
Pieņemt zināšanai un rīcībai. 
M.Lukstiņš vadīs nākamās Uzņēmēju brokastis, kuras notiks jūlija beigās. M.Lukstiņam 
sazināties ar “Labie koki” par brokastu organizēšanu pie viņiem. 
 
Izskatīja: 

3. 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) Projekta “Atbalsti savu uzņēmēju” progress un rīcība (I.Zariņa); 
f) Deleģējuma projekti no Mārupes pašvaldības, progress un rīcība (S.Savickis); 
g) Uzņēmēju festivāls, finansējuma piesaiste (I.Zariņa); 
h) Ziedošanas moduļa izveidošana web lapā, progress (A.Locs-Dārznieks); 
i) Pieredzes apmaiņas vizīte pie Gulbenes uzņēmējiem (G.Ievkalne); 
j) Valdes un padomes neformālais pasākums (G.Ievkalne); 
k) Situācija ar debitoriem. 

 
a) S.Savickis informē par progresu sakarā ar atbalstu R.Snikus. L.Putniņai nepieciešams 

precizēt saziedotās naudas summas atlikumu. G.Ievkalnei sazināties ar E.Barojanu par 
ziedojuma ieskaitīšanu MUB kontā. 

b) L.Putniņa informē par Pierīgas Partnerība aktualitātēm, šobrīd aktuāls pārgājienu 
projekts, par uzvedību dabā.  

c) A.Locs-Dārznieks un klātesošie diskutē par biedrības web lapu. A.Locs-Dārznieks 
vienojas ar G.Ievkalni līdz 18.07. novērst visas web lapas nepilnības. 
Visiem  valdes locekļiem nepieciešams atjaunot Notion sadaļas ar aktuālo informāciju. 

d) Šobrīd jaunu projektu nav. 
e) I.Zariņa informē, ka šobrīd nav progresa saistībā ar projektu “Atbalsti savu uzņēmēju”. 

Nepieciešams organizēt tikšanos ar domes pārstāvjiem un aplikācijas izstrādātājiem. 
f) S.Savickis informē viesus, ka ir notikusi valdes tikšanās ar domes pārstāvjiem, kurā 

pārrunāta dažādu projektu deleģējumu nodošana biedrībai. Šobrīd jautājums ir atvērts, no 
domes skaidra atbilde nav saņemta. 

g) I.Zariņa informē klātesošos par Uzņēmēju festivāla organizēšanas progresu. Festivāls 
netiks organizēts pilsētas svētku ietvaros, jo no domes nav saņemts nepieciešamais 
atbalsts pasākuma organizēšanai. Valde un viesi diskutē par iespējamo festivāla vietu un 
norises datumu. 

h) A.Locs-Dārznieks informē, ka līdz 18.07. biedrības web lapā tiks izveidots ziedošanas 
modulis. 

i) G.Ievkalne informē, ka ir sazinājusies ar Gulbenes uzņēmējiem par pieredzes apmaiņas 
vizīti pie Gulbenes uzņēmējiem, tiktu organizēts divu dienu pasākums, līdz 20 personām. 
Nepieciešams nolikt 2 vēlamos datumus. Braucienam aicinās pievienoties arī Ādažu 
uzņēmējus. Valde un viesi diskutē par datumiem – vienojas par 8. vai 22.septembri. 

j) Valde un viesi diskutē par valdes un padomes kopīgu neformālo pasākumu. I.Zariņa 
ierosina braucienu ar katamarānu. Pasākumam nolikts 21.jūlijs.  

k) G.Ievkalne informē, ka visi esošie debitori ir apzināti. Ir saņemts iesniegums par 
izstāšanos no biedrības no Cat Care Community.  

 
Nolēma: 
Pieņemt zināšanai un rīcībai. 
L.Putniņai precizēt R.Snikum saziedotās naudas summas atlikumu.  
G.Ievkalnei sazināties ar E.Barojanu par ziedojuma ieskaitīšanu MUB kontā. 
A.Locam-Dārzniekam organizēt nepilnību novēršanu biedrības web lapā līdz 18.07. 
A.Locam-Dārzniekam līdz 18.07. izveidot ziedošanas moduli biedrības web lapā. 
Organizēt pieredzes apmaiņas vizīti pie Gulbenes uzņēmējiem 8. vai 22. septembrī. 



  
 
21.jūlijā organizēt valdes un padomes neformālo pasākumu. I.Zariņai sazināties par katamarāna 
pieejamību. 
Pieņemt iesniegumu un izslēgt no biedrības Cat Care Community. 
Visi lēmumi pieņemti vienbalsīgi. 
 
 
Sēde slēgta 20:22 
 
 
Sēdes vadītājs       S.Savickis 
 
 
Protokolists       G.Ievkalne 


