
  
 

Biedrības “Mārupes Uzņēmēji” valdes sēde, 

2021.gada 15.jūnijā, plkst. 18:00, 

Video konference, Zoom platforma 

Piedalās: Valdes locekļi S.Savickis, L.Putniņa, I.Jasinskis, M.Lukstiņš, A.Locs-Dārznieks  
Pieaicinātie viesi: K.Bodnieks, M.Biernis, V.Kalniņš, S.Jeromanova-Maura, E.Alksne 

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

1. Atskats par aizvadītajā mēnesī paveikto (kopš 19.05. VS) un aktualitātēm – īss 
kopsavilkums un VS dalībnieku komentāri: 

a) MND IAS Iedzīvotāju forumi (S.Savickis): 
o Uzņēmēju un pakalpojumu sniedzēju forums - 20.05.  
o Teritoriju īpašnieku un attīstītāju forums - 24.05.  

b) MND Konsultatīvās padomes: 
o Sporta, aktīvās atpūtas un izglītības un jaunatnes lietu apvienotā KP – 

27.05. 
o Tūrisma un mārketinga, kā arī kultūrvides apvienotā KP – 31.05.   

c) “Mārupe izvēlas” – deputātu kandidātu debates 2.06. (S.Savickis) 
d) Iestāšanās LDDK 26.05. (S.Savickis) 
e) Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) konkurss “Atbalsts 

jauniešiem C19 radīto seko mazināšanai”, projekta pieteikums 24.05. 
(G.Ievkalne, M.Lukstiņš) 

f) SMU vērtēšana 25.05. (M.Lukstiņš) 
g) Uzņēmēju brokastis 1.06. (M.Lukstiņš) 

 
2. Nākamā mēneša notikumi un aktualitātes: 

a) MND Uzņēmējdarbības atbalsta KP – 14.06. plkst. 10:00 
b) Uzņēmēju brokastis 07.07.  (atbildīgie) 
c) Uzņēmēju Vēstis – saturs, izdošanas laiks, resursi (S.Savickis)  
d) Par gatavošanos biedrības gada ballei, darba grupa (atbildīgie) 

 
3. Dažādi 

a) Priekšlikumi biedrības definētās misijas komerciālai uzlabošanai, memoranda 
projekts (M.Biernis) 

b) MUB sadarbība ar RUB (E.Alksne) 
c) Par biedrības fotoizstādi Mārupes novada domes skatlogos (G.Ievkalne) 
d) Biedrības e-platformas – aktualizācija un higiēna (A.Locs-Dārznieks, 

G.Ievkalne) 
e) Kopš iepriekšējās valde sēdes: 



  
 

o Korekta / aktuālā MUB biedru saraksta ievietošana biedrības mājas lapā 
(A.Locs-Dārznieks, G.Ievkalne) 

o Jauno biedru uzņemšanas vadlīnijas (A.Locs-Dārznieks) 
o Weblapas pārstrādes koncepts & DG (A.Locs-Dārznieks) 

f) Asinsrites aktualitātes: Potenciālo projektu saraksta & monitoringa sistēmas 
izveidošana (S.Savickis) 

g) Sociālā vektora aktivitātes: Mārupes pamatskolas skolēnu apmācība pie 
uzņēmējiem  (M.Lukstiņš) 

h) Nākamā valdes sēde – datums & laiks 
 
Izskatīja: 

1. Atskats par aizvadītajā mēnesī paveikto (kopš 19.05. VS) un aktualitātēm – īss 
kopsavilkums un VS dalībnieku komentāri: 

a) MND IAS Iedzīvotāju forumi (S.Savickis): 
o Uzņēmēju un pakalpojumu sniedzēju forums - 20.05.  
o Teritoriju īpašnieku un attīstītāju forums - 24.05.  

b) MND Konsultatīvās padomes: 
o Sporta, aktīvās atpūtas un izglītības un jaunatnes lietu apvienotā KP – 

27.05. 
o Tūrisma un mārketinga, kā arī kultūrvides apvienotā KP – 31.05.   

c) “Mārupe izvēlas” – deputātu kandidātu debates 2.06. (S.Savickis) 
d) Iestāšanās LDDK 26.05. (S.Savickis) 
e) Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) konkurss “Atbalsts 

jauniešiem C19 radīto seko mazināšanai”, projekta pieteikums 24.05. 
(G.Ievkalne, M.Lukstiņš) 

f) SMU vērtēšana 25.05. (M.Lukstiņš) 
g) Uzņēmēju brokastis 1.06. (M.Lukstiņš) 
 

a) S.Savickis informē par aizvadītajiem MND IAS iedzīvotāju forumiem. Kopumā notikuši 
8-10 pasākumi, ko organizējusi dome, ar mērķi iesaistīt iedzīvotājus un uzņēmējus, lai 
iegūtu datus ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādei. S.Savickis piedalījies visos 
pasākumos, atsevišķos pasākumos piedalījies arī I.Jasinskis. 

b) S.Savickis informē par MND Konsultatīvajās sēdēs runāto, kur galvenā tēma bijusi 
saistīta ar novada attīstības stratēģijas izstrādi. 

c) S.Savickis informē par 2.06. notikušajām deputātu kandidātu debatēm “Mārupe izvēlās”, 
pasākums tika filmēts un bija plānots to translēt tiešsaistē, taču tiešraide tika pārtraukta 
dēļ tā, ka nebija stabils interneta signāls. Debatēs piedalījās Nacionālā apvienība “Visu 
Latvijai!” – “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, “Progresīvie”, politiskā partija 
“Alternative”, Jaunā konservatīvā partija, “Latvijas Reģionu Apvienība, Saskaņa, Zaļo un 
Zemnieku savienība, Kustība “Par!” un “Latvijas attīstībai”. Uz debatēm nebija ieradusies 
Latvijas Krievu savienība un Jaunā Vienotība. Video ieraksts tika publicēts biedrības 
Facebook lapā uzreiz pēc pasākuma.  

d) S.Savickis informē, ka 26.05. notika LDDK sēde, kuras laikā tikām uzņemti LDDK biedru 
pulkā. Turpmāk jāseko līdzi darba kārtībai, jāinformē biedrus par iespēju piedalīties 
LDDK sēdēs un iesniegt jautājumus. 



  
 

e) M.Lukstiņš informē, ka 24.05. tikai iesniegts projekta pieteikums Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūras (JSPA) konkursā “Atbalsts jauniešiem C19 radīto seko 
mazināšanai”. Pieteikuma sagatavošanā iesaistījās Mārupes pamatskolas skolotāja 
D.Krieviņa, M.Lukstiņš, L.Putniņa un G.Ievkalne. 

f) M.Lukstiņš informē par 25.05. notikušo SMU vērtēšanu MVĢ. Secina, ka skolēniem ir 
salīdzinoši vājas prezentēšanas prasmes. Turpināsim sadarbību arī nākotnē un aicināsim 
skolēnus izmantot mentoringu. Paldies A.Locam-Dārzniekam par sagādāto balvu. 
S.Savickis aktualizē SMU darbu izstādi lidostā, rudenī organizēsim, ja būs tāda iespēja. 

g) M.Lukstiņš sniedz atskaiti par aizvadītajām digitālajām uzņēmēju brokastīm, kas tika 
organizētas Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā. Brokastu tēma bija bērnība un 
dalībniekiem bija jāatpazīst vienam otru bērnības bildēs, kas tika iesūtītas moderatoram 
iepriekš. L.Putniņa izsakās, ka brokastīm bija “mazuma piegarša”. S.Savickis, savukārt, 
atzinīgi novērtē jauno uzņēmēju brokastu formātu, ka ir brokastu tēma. K.Bodnieks atzīst, 
ka dažreiz netiek uz brokastīm, jo tās sakrīt ar citiem pasākumiem. 
 

Nolēma: 
Pieņemt zināšanai un rīcībai. 
 
Izskatīja: 

2. Nākamā mēneša notikumi un aktualitātes: 
a) MND Uzņēmējdarbības atbalsta KP – 14.06. plkst. 10:00 
b) Uzņēmēju brokastis 07.07.  (atbildīgie) 
c) Uzņēmēju Vēstis – saturs, izdošanas laiks, resursi (S.Savickis)  
d) Par gatavošanos biedrības gada ballei, darba grupa (atbildīgie) 

 
a) S.Savickis informē par MND Uzņēmējdarbības atbalsta KP sēdē runāto. S.Jeromanova-

Maura iecelta par KP vadītāju. Nākamā sēde plānota 8.jūlijā, uz kuru tiks aicināti visi 
deputāti uz diskusiju. Būs oficiāls uzaicinājums – iepazīšanās ar MUB un KP iepriekšējo 
darbība pieredzi. Jāpiedāvā iespēja iesaistīties arī citiem interesentiem no jaunā apvienotā 
novada. 

b) G.Ievkalne informē, ka A.Locs-Dārznieks pieteicies organizēt nākamās uzņēmēju 
brokastis 07.07. Valde un viesi diskutē par brokastu formātu un vienojas par klātienes 
tikšanos. A.Locs-Dārznieks sniedz ieskatu brokastu tēmas idejā – par japāņu dzīves 
filosofiju, par laimīgu dzīvi. 

c) S.Savickis informē, ka saturs UV ir gatavs. Avīze tiks veidota divos formātos, gan kā 
digitāla avīze, gan mailchimp e-pasta versija. Paredzētas 3 rubrikas: valdes priekšsēdētāja 
sleja, intervija un jaunumu sadaļa. To izstrādā G.Ievkalne sadarbībā ar A.Locu-Dārznieku. 

d) Valde un viesi diskutē par gatavošanos MUB 10 gadu pasākumam un pasākuma datumu. 
Par atbildīgajiem tiek izvirzīti I.Jasinskis un G.Ievkalne. 

 
Nolēma: 
Pieņemt zināšanai un rīcībai. 
G.Ievkalnei izsūtīt biedriem aicinājumu iesūtīt jautājumus deputātiem Uzņēmējdarbības atbalsta 
KP sēdē. 
A.Locs-Dārznieks atbildīgs par uzņēmēju brokastu organizēšanu 07.07. klātienē. 
G.Ievkalnei sadarbībā ar A.Locu-Dārznieku izveidot UV digitālo formātu un mailchimp versiju. 



  
 
Organizēt MUB 10 gadu balli 13.08., atbildīgie I.Jasniskis un G.Ievkalne. G.Ievkalnei organizēt 
darba grupu. 
 
Izskatīja: 

3. Dažādi 
a) Priekšlikumi biedrības definētās misijas komerciālai uzlabošanai, memoranda 

projekts (M.Biernis) 
b) MUB sadarbība ar RUB (E.Alksne) 
c) Par biedrības fotoizstādi Mārupes novada domes skatlogos (G.Ievkalne) 
d) Biedrības e-platformas – aktualizācija un higiēna (A.Locs-Dārznieks, 

G.Ievkalne) 
e) Kopš iepriekšējās valde sēdes: 

a. Korekta / aktuālā MUB biedru saraksta ievietošana biedrības mājas lapā 
(A.Locs-Dārznieks, G.Ievkalne) 

b. Jauno biedru uzņemšanas vadlīnijas (A.Locs-Dārznieks) 
c. Weblapas pārstrādes koncepts & DG (A.Locs-Dārznieks) 

f) Asinsrites aktualitātes: Potenciālo projektu saraksta & monitoringa sistēmas 
izveidošana (S.Savickis) 

g) Sociālā vektora aktivitātes: Mārupes pamatskolas skolēnu apmācība pie 
uzņēmējiem  (M.Lukstiņš) 

h) Nākamā valdes sēde – datums & laiks 
 

a) M.Biernis prezentē sagatavoto memoranda projektu par biedru savstarpējo sadarbību. 
M.Biernis informē, ka pirmais ir gatavs parakstīt šo memorandu. S.Savickis atzīst, ka šis 
ir vērtīgs projekts, kas var veicināt savstarpējo sadarbību, kā arī ir labs finanšu pārdošanas 
instruments, kas celtu biedrības kvalitātes zīmi. L.Putniņa interesējas, kādas būs 
parakstīšanas iespējas, A.Locs-Dārznieks iesaka izmantot e-parakstu. S.Savickis uzsver, 
ka būtiski ir iepazīstināt biedrus par šo iespēju detalizēti. A.Locs-Dārznieks piesakās 
sagatavot uzskatāmu vizuāli. M.Biernis uzskata, ka svarīgi ir S.Savickim noformulēt 
spēcīgu uzrunu biedriem. K.Bodienks izsakās, ka šī ir lieliska ideja. L.Putniņa ierosina 
sagatavoto memorandu nodot izskatīšanai J.Baibakovam. valde balso. Visi PAR. 

b) E.Alksne informē par iespējamo RUB sadarbību ar MUB, ir plānoti 3 reģionālie pasākumi 
sociālo aktivitāšu dažādošanai, reģiona biedrību sadarbības stiprināšanai. E.Alksne aicina 
MUB piedalīties šajos pasākumos, lai popularizētu biedrību un piedāvātu potenciālās 
prakses vietas. 

c) G.Ievkalne informē, ka šobrīd Mārupes domes telpās nav iespējama biedrības fotoizstāde, 
par turpmākām iespējām informēs I.Dūduma. Valde un viesi diskutē par citām iespējām 
izstādei. Ierosina organizēt lidostā. 

d) A.Locs-Dārznieks informē, ka e-platformas ir sakārtotas un G.ievkalne ir pārņēmusi 
atbildību par tām. 

e) A.Locs-Dārznieks iepazīstina ar progresu mājas lapas izstrādē, kā izskatīsies biedru 
saraksts. S.Jeromanova-Maura aktualizē jautājumu par sadalījumu pa nozarēm. 
S.Savickis piekrīt, ka nepieciešama šāda nozaru sadaļa. A.Locs-Dārznieks apstiprina, ka 
būs filtrs, kur būs iespēja skatīt info pa nozarēm. S.Savickis ierosina mājas lapā izvietot 
tikai info par uzņēmumiem un nozarēm, savukārt, detalizētai informācijai atļaut piekļuvi 
tikai biedriem. 



  
 

f) S.Savickis informē par esošajiem projektiem – ka pietrūka resursu, lai piedalītos Leader 
12.kārtā, taču gaidām vēl 11.kārtas gala lēmumu. Atgādina par M.Lukstiņa jauniešu 
projektu, kā arī iespējamo sadarbību ar RUB E.Alksnes prezentētājos projektos. 

g) M.Lukstiņš un viesi diskutē par Mārupes pamatskolas skolēnu apmācības iespējām pie 
uzņēmējiem. Jāizsūta biedriem info, lai piesakās. Pirms tam jānokonkretizē ilgums – 1 vai 
2h, ar ekskursiju vai bez.  L.Putniņa uzskata, ka jāveido komanda. M.Lukstiņš ierosina 
šajā projektā iesaistīt arī domi. S.Savickis piekrīt M.Lukstiņam. M.Lukstiņam 
nepieciešams sagatavot aicinājumu biedriem, lai uzņēmēji piesakās un septembrī varētu 
uzsākt mācības. 

h) Jūlijā nolemts sēdi neorganizēt. Nākamās valdes sēdes datums nolikts 17.08.2021. 18:00.  
 

Nolēma: 
Pieņemt zināšanai un rīcībai. 
G.Ievkalnei nosūtīt J.Baibakovam izskatīšanai M.Bierņa sagatavoto memoranda projektu. 
G.Ievkalnei sazināties ar L.Kulakovu par iespēju organizēt biedrības fotoizstādi lidostas 
terminālī. 
A.Locam-Dārzniekam turpināt darbu pie mājas lapas izstrādes. 
M.Lukstiņam līdz jūnija beigām sagatavot vēstuli biedriem ar aicinājumu iesaistīties projektā  par 
skolēnu apmācības iespējām pie uzņēmējiem. 
Nākamo valdes sēdi organizēt 17.08. 18:00. 
 
 
 
Visi lēmumi pieņemti vienbalsīgi. 
 
Sēde slēgta 19:59 
 
 
Sēdes vadītājs       S.Savickis 
 
 
Protokolists       G.Ievkalne 


