Biedrības “Mārupes Uzņēmēji” valdes sēde,
2021.gada 20.aprīlī, plkst. 18:00,
Video konference, Zoom platforma
Piedalās: Valdes locekļi S.Savickis, L.Putniņa, I.Jasinskis, M.Lukstiņš, A.Locs-Dārznieks
Pieaicinātie viesi: L.Kulakova, K.Bodnieks, N.Čiževskis, M.Biernis, V.Kalniņš
Sēdi vada: S.Savickis
Protokolē: G.Ievkalne
Darba kārtība:
1. Atskats par aizvadītajā mēnesī paveikto (kopš 23.03. valdes sēdes) un
aktualitātēm
a) P2HZ “I. Drāzniece par LinkedIn” 25.03.(Agris Locs-Dārznieks)
b) Digitālās brokastis 01.04. (Liāna Putniņa)
c) Lieldienu notikumi 02.-05.04.:
o Lieldienu zaķa aktivitāte 02.-05.04. (Agris Locs-Dārznieks)
o Lieldienu šūpoles pie MND 02.-05.04. (Miks Lukstiņš)
d) Tikšanās ar Babītes novada uzņēmējiem 08.04. (Silvestrs Savickis, Ilmārs
Jasinskis)
e) 10. gadu DG izveide un pirmās divas sēdes 15.04. un 20.04. (Liāna Putniņa) skat. kopā ar nākamo punktu.
2. Nākamā mēneša notikumi un aktualitātes
a) 10. gadu DG – DG dalībnieki, aplūkotās idejas, plānoto aktivitāšu kopums,
kalendārais plāns, atbildīgie (Liāna Putniņa)
b) Vakariņas ar Andri Rūmīti Zoom rīt., 21.04. (G.Ievkalne)
c) Ietekmes vektora aktivitātes:
o UDKP sēde 22.04.(S.Savickis)
o Novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas tematiskās darba grupas
(S.Savickis)
§ Mobilitāte, transporta infrastruktūra un apdzīvojuma struktūra26.04, plkst. 14.00 – 16.00
§ Novada profils un publiskie pakalpojumi - 27. 04, plkst. 14.00 –
16.00
§ Uzņēmējdarbība un konkurētspēja - 29. 04., plkst. 14.00 – 16.00
§ Vides resursi un energoefektivitāte" - 6. 05. , plkst. 14.00 – 16.00
o Iedzīvotāju forumi (S.Savickis)
§ Mārupes un Babītes novadu iedzīvotāju forums nr.1 - 13.05.
plkst. 14:00
§ Mārupes un Babītes novadu iedzīvotāju forums nr.2 - 17.05.
plkst. 18:00
§ Uzņēmēju un pakalpojumu sniedzēju forums - 20.05. plkst. 16:00

§ Teritoriju īpašnieku un attīstītāju forums - 24. maijs plkst. 16:00
d) Uzņēmēju vēstis – saturs, izdošanas laiks, resursi (S.Savickis)
e) P2HZ “MyHR” 29.04. (A.Locs-Dārznieks)
3. Dažādi
a) Biedrības 10 gadu jubilejas logo – apstiprināšana un komunikācija (A.LocsDārznieks)
b) Korekta / aktuālā MUB biedru saraksta ievietošana biedrības mājas lapā
(A.Locs-Dārznieks, G.Ievkalne)
c) Jauno biedru uzņemšanas vadlīnijas (A.Locs-Dārznieks)
d) Weblapas pārstrādes koncepts & DG (A.Locs-Dārznieks)
e) Asinsrites aktualitātes:
o Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) konkurss “Atbalsts
jauniešiem C19 radīto seko mazināšanai”; ziņas no semināra un tālākā
rīcība (G.Ievkalne)
o Citu potenciālo projektu saraksta & monitoringa sistēmas izveidošana (uz
29.04.) (S.Savickis)
f) Sociālā vektora aktivitātes (M.Lukstiņš):
o Statuss ar SMU novada izglītības iestādēs;
o Skolēnu un jauniešu vasaras darba iespēju piedāvāšanas tehnoloģija.
g) Tikšanās ar politiskajām partijām – pieprasījumi un statuss (G.Ievkalne)
h) Nākamā valdes sēde – T, 19.05.21. - tbc
Izskatīja:
1. Atskats par aizvadītajā mēnesī paveikto (kopš 23.03. valdes sēdes) un
aktualitātēm
a) P2HZ “I. Drāzniece par LinkedIn” 25.03.(Agris Locs-Dārznieks)
b) Digitālās brokastis 01.04. (Liāna Putniņa)
c) Lieldienu notikumi 02.-05.04.:
Lieldienu zaķa aktivitāte 02.-05.04. (Agris Locs-Dārznieks)
Lieldienu šūpoles pie MND 02.-05.04. (Miks Lukstiņš)
d) Tikšanās ar Babītes novada uzņēmējiem 08.04. (Silvestrs Savickis, Ilmārs
Jasinskis)
e) 10. gadu DG izveide un pirmās divas sēdes 15.04. un 20.04. (Liāna Putniņa) skat. kopā ar nākamo punktu.
a) A.Locs-Dārznieks sniedz atskaiti par 25.03. notikušo I.Drāznieces semināru par Linkedin,
“Par 2h zinošāks” lekciju cikla ietvaros, aicina klātesošos sniegt atsauksmes un uzrunā
biedrus vadīt kādu no nākamajiem semināriem. K.Bodnieks ierosina jūlijā un augustā
seminārus neorganizēt, tā kā vasaras mēnešos apmeklētība varētu būt maza.
b) L.Putniņa informē, ka 01.04. Uzņēmēju brokastīs piedalījušies 9 biedri, kur izteiktas
jaunas idejas un vēlme pēc tīklošanās pasākumiem. M.Biernis turpina brokastīs uzsākto
sarunu un ierosina izveidot tādu ziedošanas kārtību, kas motivētu biedrus piesaistīt citiem
biedriem jaunus klientus un kā pateicību par klientu piesaisti, veikt noteiktas summas
ziedojumu biedrības norēķinu kontā. M.Biernis apņēmās maija sākumā sagatavot sava

priekšlikuma aprakstu un iespējamo institucionalizāciju. K.Bodnieks dalās ar BNI
labajām praksēm, kā piemēru minot darījumu grozu u.c.
c) A.Locs-Dārznieks informē, ka Lieldienu zaķu aktivitātē piedalījušies 13 dalībnieki. Pēc
valdes balsojuma izvirzīti 3 balvu ieguvēji, Biznesa vēstniecība izvirzījusi 1 simpātijas
balvas ieguvēju.
M.Lukstiņš pauž gandarījumu par sadarbību ar Mārupes novada domi, uzstādot Lieldienu
šūpoles domes teritorijā, kas bija publiski pieejamas Lieldienu brīvdienās visiem novada
iedzīvotājiem.
d) S.Savickis sniedz nelielu atskaiti par I.Jasinska organizēto valdes tikšanos ar Babītes
uzņēmējiem, kas norisinājās 08.04. Zoom tiešsaistes platformā. Uz tikšanos pieslēgušies
3-5 Babītes uzņēmēji, kuri iepazinušies ar biedrību “Mārupes uzņēmēji” un ieguvuši
kontaktus tālākai komunikācijai, ja tāda interese būs.
e) L.Putniņa informē valdi un viesus, ka ir izveidota darba grupa, kas strādā pie biedrības 10
gadu jubilejas pasākumu organizēšanas. Grupas dalībnieki ir aktīvi, līdz šim notikušas jau
divas sēdes - 15. un 20.aprīlī. Valde un viesi diskutē par iespējamiem pasākumiem, dalās
idejām. L.Putniņa nedaudz ieskicē pirmo orientēšanās un biedrošanās pasākumu 8.maijā,
kas tiks organizēts kā “ceļojums” biedrības desmitgadē, paredzot 10 pieturas ar
nozīmīgiem notikumiem biedrības 10 gadu laikā. Pasākums paredzēts no 16:00-18:00, ar
sākuma punktu pie Mārupes novada domes un noslēgumu JIP Mārupīte.
Nolēma:
Pieņemt zināšanai un rīcībai.
Izskatīja:
2. Nākamā mēneša notikumi un aktualitātes
a) 10. gadu DG – DG dalībnieki, aplūkotās idejas, plānoto aktivitāšu kopums,
kalendārais plāns, atbildīgie (Liāna Putniņa)
b) Vakariņas ar Andri Rūmīti Zoom rīt., 21.04. (G.Ievkalne)
c) Ietekmes vektora aktivitātes:
o UDKP sēde 22.04.(S.Savickis)
o Novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas tematiskās darba grupas
(S.Savickis)
§ Mobilitāte, transporta infrastruktūra un apdzīvojuma struktūra26.04, plkst. 14.00 – 16.00
§ Novada profils un publiskie pakalpojumi - 27. 04, plkst. 14.00 –
16.00
§ Uzņēmējdarbība un konkurētspēja - 29. 04., plkst. 14.00 – 16.00
§ Vides resursi un energoefektivitāte" - 6. 05. , plkst. 14.00 – 16.00
o Iedzīvotāju forumi (S.Savickis)
§ Mārupes un Babītes novadu iedzīvotāju forums nr.1 - 13.05.
plkst. 14:00
§ Mārupes un Babītes novadu iedzīvotāju forums nr.2 - 17.05.
plkst. 18:00
§ Uzņēmēju un pakalpojumu sniedzēju forums - 20.05. plkst. 16:00
§ Teritoriju īpašnieku un attīstītāju forums - 24. maijs plkst. 16:00
d) Uzņēmēju vēstis – saturs, izdošanas laiks, resursi (S.Savickis)

e) P2HZ “MyHR” 29.04. (A.Locs-Dārznieks)
a) Jautājums izskatīts 1.jaut.e) punktā.
b) G.Ievkalne informē, ka 21.aprīlī tiek organizētas biedru vakariņas ar Andri Rūmīti.
Biznesa vēstniecībā A.Rūmītis gatavos divus ēdienus no restorāna Hercogs ēdienkartes.
Dalībnieki saņems produktu sarakstu, ko nepieiešams iegādāties, lai 4 personām
pagatavotu vakariņas un Zoom tiešsaistes platformā vērēs pieslēgties BV notiekošajam
un A.Rūmīša vadībā gatavot kopā. Uz pasākumu pieteikušies 7 dalībnieki, divi no tiem
nav biedŗības biedri.
c) S.Savickis informē par gaidāmo UDKP sēdi 22.04. un iespēju iesūtīt biedru aktuālos
jautājumus, izskatīšanai sēdes laikā. Pēc sēdes plānots sagatavot informatīvu
kopsavilkumu, ko izsūtīt biedriem un publicēt biedrības Facebook lapā.
Tāpat S.Savickis informē par novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas tematiskajām darba
grupām, kurās piedalīsies ne tikai biedrības valde, bet būtiski ir dot iespēju arī biedriem
aktīvi, ar savām idejām un klātbūtni, piedalīties šajās 4 grupās. Nepieciešams sagatavot
aicinājumu, ko izsūtīt biedriem.
d) S.Savickis iepazīstina valdi un viesus ar biedrības izdevuma Uzņēmēju Vēstis digitālā
formāta konceptu (skat.pielikumā)
e) A.Locs-Dārznieks informē, ka 29.04., Darba biržas nedēļas laikā paredzēts MyHR
seminārs, lekciju cikla “Par 2h zinošāks” ievaros.
Nolēma:
Pieņemt zināšanai un rīcībai.
S.Savickim sagatavot kopsavilkumu par 22.04. UDKP sēdē runāto.
Sagatavot un izsūtīt uzaicinājumu biedriem par dalību novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
tematiskajās darba grupās.
Izskatīja:
3. Dažādi
a) Biedrības 10 gadu jubilejas logo – apstiprināšana un komunikācija (A.LocsDārznieks)
b) Korekta / aktuālā MUB biedru saraksta ievietošana biedrības mājas lapā
(A.Locs-Dārznieks, G.Ievkalne)
c) biedru uzņemšanas vadlīnijas (A.Locs-Dārznieks)
d) Weblapas pārstrādes koncepts & DG (A.Locs-Dārznieks)
e) Asinsrites aktualitātes:
o Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) konkurss “Atbalsts
jauniešiem C19 radīto seko mazināšanai”; ziņas no semināra un tālākā
rīcība (G.Ievkalne)
o Citu potenciālo projektu saraksta & monitoringa sistēmas izveidošana (uz
29.04.) (S.Savickis)
f) Sociālā vektora aktivitātes (M.Lukstiņš):
o Statuss ar SMU novada izglītības iestādēs;
o Skolēnu un jauniešu vasaras darba iespēju piedāvāšanas tehnoloģija.
g) Tikšanās ar politiskajām partijām – pieprasījumi un statuss (G.Ievkalne)
h) Nākamā valdes sēde – T, 19.05.21. - tbc

a) A.Locs-Dārznieks atrāda 3 dažādus biedrības 10 gadu jubilejai pielāgotus logo. Valde un
viesi diskutē. Vienbalsīgi tiek nobalsots par vienu no logo. S.Savickis ierosina, lai A.LocsDārznieks biedrības FB lapā ievieto jauno logo un sagatavo informatīvu stāstiņu par to.
b) A.Locs-Dārznieks atgādina par savu ideju izveidot aptaujas anketu biedriem, lai apzinātu
biedru intereses un veiksmīgāk organizētu komunikāciju ar tiem. Tāpat valde un viesi
diskutē par nozaru sadalījumu biedrības mājas lapā. A.Locs-Dārznieks piedāvā savu
risinājumu nozaru sadalījumam.
c) A.Locs-Dārznieks aktualizē jauno biedru vadlīniju jautājumu. Valde un viesi diskutē par
iespējamiem variantiem. K.Bodnieks dalās ar iepriekšējo pieredzi, kāda tā bijusi laikā,
kad viņš bijis biedrības valdes priekšsēdētāja amatā. L.Kulakova informē, ka par šo
jautājumu domājusi jau iepriekšējā valde, ideja esoot bijusi izstrādāt infografiku, bet to
nav sanācis paspēt īstenot. Pēc diskusijām un ideju apmaiņas S.Savickis ierosina, ka
vadlīnijās nepieciešams iekļaut divas sadaļas, kas ietver aprakstu par praktisko iestāšanos
biedrībā un PR rindkopu par jaunā biedra iespējām un ieguvumiem biedrībā. L.Putniņa
atbalsta L.Kulakovas ideju par infografikas izveidi.
d) A.Locs-Dārznieks iepazīstina valdi un viesus ar biedrības weblapas pārstrādes konceptu.
Visi izsaka savas domas un atbalsta Agra idejas un redzējumu. A.Locs-Dārznieks aicina
iesūtīt ieteikumus un papildinājumus, ja kādam tādi ir.
e) G.Ievkalne sniedz nelielu ieskatu par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
(JSPA) organizētajā seminārā par konkursu “Atbalsts jauniešiem C19 radīto seko
mazināšanai”, kas norisinājās 15. un 16.aprīlī. Pieteikšanās datums konkursam vēl nav
noteikts, viena projekta budžets ir 10 000 EUR, kopējais konkursa budžets ir 300 000
EUR. G.Ievkalne turpina sekot jaunumiem un aktualitātēm saistībā ar konkursu un ziņot
par to valdei.
S.Savickis informē, ka uz 29.04. tiek gatavots citu potenciālo projektu saraksts.
f) M.Lukstiņš ārkārtas apstākļu dēļ ir spiests atstāt sanāksmi.
L.Kulakova informē, ka SMU projekti ir apturēti un netiek realizēti. S.Savickis informē,
ka JAL ietvaros notiek jau kārtējais virtuālais SMU tirgus, kurā piedalās ievērojams skaits
dalībnieku. Jāsazinās ar Mārupes Vasts ģimnāziju un jāpārliecinās, vai tomēr nav atsākuši
darboties pie SMU projektiem. L.Kulakova atgādina, ka turpina strādāt pie mentoringa
vadlīniju izstrādes. Valde un viesi diskutē par līdzšinējo mentoringa pieredzi. Skolēnu un
jauniešu vasaras darba iespēju jautājumā valde spriež, ka šīs aktivitātes varētu īstenot
JSPA organizētā konkursa ietvaros, kā arī izskatīt NVA piedāvātās iespējas.
M.Lukstiņš ir ārkārtas apstākļu dēļ ir spiests atstāt sanāksmi. Lēmums: M.Lukstiņam
sagatavot ziņojumu par darba kārtības jautājumu.
g) G.Ievkalne informē, ka ir sazinājusies ar Jauno konservatīvo partiju par to, ka biedrība
neorganizēs atsevišķas partiju tikšanās ar biedriem un piedāvājusi piedalīties 27.05.
partiju līderu diskusijās, ko organizēs biedrība “Mārupes uzņēmēji”. Pagaidām interese
no citām partijām nav bijusi.
h) Nākamās valdes sēdes datums nolikts 19.05.2021. 18:00.
V.Kalniņš ierosina biedrības 10 gadu jubilejas gadā izvirzīt nomināciju – desmitgades aktīvists,
piešķirot to aktīvākajam biedrības biedram. Kā arī atbalsta ideju par soliņu ar biedrības logo
izvietošanu Mārupē.

K.Bodnieks informē par gaidāmo LTRK Pierīgas reģionālās padomes sēdi un aicina iesūtīt biedru
aktuālos jautājumus.
I.Jasinskis interesējas par Jelgavas ceļa – Vienības gatves krustojuma izveidi par apli, vai nav
zināms, kad ir paredzēta tā izveide, kā arī interesējas par situācijas attīstību jautājumā par
sadarbību starp MND un Rīgas Meži un rekreācijas projektu norisi Mārupes novadā Rīgas Meži
pārvaldītajā teritorijā. I.Jasinski satrauc arī situācija, kad caur dzīvojamo zonu Vecozolu namos
smagās mašīnas ved materiālus uz Lapiņu dambi. S.Savickis rosina šos jautājumus iesniegt
izskatīšanai uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes sēdē, kas paredzēta 22.04.
Nolēma:
Pieņemt zināšanai un rīcībai.
M.Lukstiņam sagatavot ziņojumu par darba kārtības jautājumu.
A.Locam-Dārzniekam ievieto FB biedrības 10 gadu jubilejas logo ar nelielu aprakstu par to.
Izstrādāt jauno biedru iestāšanās vadlīnijas, kas ietver aprakstu par praktisko iestāšanos biedrībā
un PR rindkopu par jaunā biedra iespējām un ieguvumiem biedrībā.
Noskaidrot par aktuālo situāciju ar SMU MVĢ.
Iesniegt I.Jasinska trīs jautājumus izskatīšanai UDKP sēdē 22.04.
Visi lēmumi pieņemti vienbalsīgi.
Sēde slēgta 20:35
Sēdes vadītājs

S.Savickis

Protokolists

G.Ievkalne

