
  
 

Biedrības “Mārupes Uzņēmēji” valdes sēde, 
2022.gada 6.septembrī, plkst. 18:00, 

JIP Mārupīte, “Ežiņi”, Mārupe 
 

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

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

1. Iepazīšanās ar jaunajiem biedriem – SIA Belss (E.Gauručs) un SIA Moon 
Elements (I.Mekša); 
 

2. Uzņēmēju festivals (I.Zariņa); 
 

3. Situācija ar debitoriem. 
 

 
 

Izskatīja: 
1. Iepazīšanās ar jaunajiem biedriem – SIA Belss (E.Gauručs) un SIA Moon 

Elements (I.Mekša) 
 

Valde un viesi iepazīstas ar jaunajiem biedriem, SIA Belss un SIA Moon Elements, lai 
gan SIA Belss biedrībā iestājies jau kādu laiku atpakaļ, taču valde uzņēmuma pārstāvi 
klātienē satiek pirmo reizi. SIA Belss pārstāvis E.Gauručs iepazīstina klātesošos ar 
uzņēmuma darbības pirmsākumiem un pašreizējo darbības virzienu. Uzņēmums darbojas 
jau no 1994.gada un šobrīd galvenais fokuss ir uz militāriem objektu apkalpošanu. SIA 
Moon Elements īpašniece I.Mekša iepazīstina ar savu uzņēmumu, kas nodarbojas ar 
šķiedru cementa izstrādājumu ražošanu, kur galvenais produkts ir puķu podi. I.Mekša 
biznesu uzsākusi piedaloties projektā “Mammu bizness Mārupē”. Valde un viesi diskutē, 
valde atbild uz viesu uzdotajiem jautājumiem. S.Savickis informē jaunos biedrus par 
biedrības vērtībām un galvenajiem darbības vektoriem. I.Jasinskis pastāsta, kā biedrība 
tika izveidota. M.Lukstiņš informē par sadarbību ar Mārupes skolām. 
Valde balso par SIA Moon uzņemšanu biedrībā, visi PAR. 
 

Nolēma: 
Pieņemt zināšanai. Uzņemt biedrībā SIA Moon Elements. 
 
Izskatīja: 
 

2. Uzņēmēju festivals (I.Zariņa) 
 



  
 

Valde izskata Uzņēmēju festivāla scenāriju.  
I.Zariņa informē, ka skatuve tiks uzstādīta pa nakti no 9. uz 10.09. Pasākuma dienā 8:00 
ieradīsies dekoratore. Uzņēmumu stendiem jābūt gataviem uz 10:00-10:30. 
Lietas, ko nepieciešams precizēt: Interneta vads I.Bondarei, Mēbeles MUB stendam, 
brīvprātīgais pie bērnu atrakcijas, karodziņu virtenes. 
S.Savickis informē par sarunu pieturas scenāriju. Tiek aktualizēts jautājums par video 
saturu uz lielā ekrāna. 
Garšu pieturā konkrētos laikos paredzēti īpašie ēdieni. 
Tiek pārrunāti uzņēmēju stendu, MUB stenda, foto stūrīša aktuālie jautājumi. 
Bērnības pieturai viss ir sarunāts – būs piepūšamā atrakcija, burbuļi un glitteru tetovējumi. 
Valde diskutē par afterparty, nepieciešams izsūtīt ielūgumus visiem iesaistītajiem 
pasākuma organizēšanā un tapšanā. Jāpasūta pateicības. 
 

Nolēma: 
Pieņemt zināšanai un rīcībai. 
G.Ievkalnei izsūtīt ielūgumus, pasūtīt pateicības. Organizēt karodziņu virtenes, noskaidrot par 
interneta vadu. A.Locam-Dārzniekam sagatavot video materiālu lielajam ekrānam. 
 
Izskatīja: 

3. Situācija ar debitoriem (G.Ievkalne) 
 

G.Ievkalne informē, ka saņemts iesniegums par izstāšanos no biedrības no biedra SIA 
Nordstrom. Kā arī biedrībai ir ilgstošs debitors SIA LTR, kas nereaģē uz informatīvajiem 
e-pastiem par biedru naudas maksājuma kavēšanu un nav sazvanāms. Valde balso par SIA 
LTR izslēgšanas no biedrības, visi PAR. 

 
Nolēma: 
Pieņemt zināšanai un rīcībai. 
Izslēgt no biedrības biedrus SIA Nordstrom un SIA LTR. 
 
 
Sēde slēgta 19:59 
 
 
Sēdes vadītājs       S.Savickis 
 
 
Protokolists       G.Ievkalne 


