
  
 

Biedrības “Mārupes Uzņēmēji” valdes sēde, 

2021.gada 19.maijā, plkst. 18:30, 

Video konference, Zoom platforma 

Piedalās: Valdes locekļi S.Savickis, L.Putniņa, I.Jasinskis, M.Lukstiņš, A.Locs-Dārznieks  
Pieaicinātie viesi: M.Biernis, V.Kalniņš, J.Bethers, A.Jahova, G.Kopeika 

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

1. Iepazīšanās ar interesentiem - potenciālajiem biedrības dalībniekiem: 
a) AS Virši (J.Betheris); 
b) Cat Care Community (A.Jahova); 
c) SIA Aspatts (G.Kopeika). 

 
2. Atskats par aizvadītajā mēnesī paveikto (kopš 20.04. VS) un aktualitātēm – īss 

kopsavilkums un VS dalībnieku komentāri: 
a) Vakariņas ar Andri Rūmīti 21.04.21. (G.Ievkalne); 
b) Ietekmes vektora aktivitātes: 

o UDKP sēde 22.04. (S.Savickis); 
o Novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas tematiskās DG un Iedzīvotāju 

forumi (S.Savickis): 
§ 4 TDG; 
§ 2 IF; 

c) P2HZ “MyHR” 29.04. (A.Locs-Dārznieks); 
d) “10 gadi 10 pieturās” 08.05. (L.Putniņa); 
e) Biedrības Pierīgas Partnerība Padomes sēde 13.05. (L.Putniņa). 
 

3. Nākamā mēneša notikumi un aktualitātes: 
a) MND IAS Iedzīvotāju forumi (S.Savickis): 

o Uzņēmēju un pakalpojumu sniedzēju forums - 20.05. plkst. 16:00; 
o Teritoriju īpašnieku un attīstītāju forums - 24.05. plkst. 16:00; 

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

27.05. plkst. 18:00; 
o Tūrisma un mārketinga, kā arī kultūrvides apvienotā KP – 31.05.  plkst. 

16:00; 
c) “Mārupe izvēlas” – deputātu kandidātu debates un live streaming 27.05. plkst. 

17:00 – jāprecizē atkarībā no dalībnieku iespējām un i-neta pieejamības JIPā 
(S.Savickis, I.Bondare); 

d) Citi: Uzņēmēju brokastis, P2HZ. (atbildīgie); 



  
 

e) Uzņēmēju vēstis – saturs, izdošanas laiks, resursi (S.Savickis) – plāns un 
risinājumi. 

 
4. Dažādi 

a) Priekšlikumi biedrības definētās misijas komerciālai uzlabošanai (M.Biernis); 
b) Par iestāšanos LDDK (S.Savickis) 
c) 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: 
o Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) konkurss “Atbalsts 

jauniešiem C19 radīto seko mazināšanai”; ziņas no semināra un tālākā 
rīcība (G.Ievkalne, M.Lukstiņš ); 

o Citu potenciālo projektu saraksta & monitoringa sistēmas izveidošana (uz 
29.04.) (S.Savickis). 

g) Sociālā vektora aktivitātes (M.Lukstiņš): 
o Statuss ar SMU novada izglītības iestādēs; 
o Skolēnu un jauniešu vasaras darba iespēju piedāvāšanas tehnoloģija. 

h) Nākamā valdes sēde – datums & laiks – pirms vai pēc Līgo (viedokļi). 
 
Izskatīja: 

1. Iepazīšanās ar interesentiem - potenciālajiem biedrības dalībniekiem: 
a) AS Virši (J.Betheris); 
b) Cat Care Community (A.Jahova); 
c) SIA Aspatts (G.Kopeika). 

 
a) V.Kalniņš iepazīstina valdi un viesus ar J.Betheri, kurš ir izrādījis interesi par sadarbību 

ar biedrību. V.Kalniņš informē, ka J.Bethers var iesaistīties biedrībā 3 veidos: 1) novadīt 
“Par 2h zinošāks” lekciju par enerģētikas tēmu; 2) iesaistīties SMU aktivitātēs; 3) 
nākotnes perspektīvā izskatīt iespēju iestāties biedrībā un pārstāvēt uzņēmumu AS Virši. 
J.Bethers informē, ka ir mārupietis jau kopš 2005.gada, ar profesionālu pieredzi 
enerģētikas jomā un apstiprina V.Kalniņa teikto par lekcijas vadīšanu enerģētikas un 
ilgtspējas jautājumos, kā arī labprāt iesaistītos SMU mentoringa programmā. Valde un 
viesi diskutē.  

b) A.Jahova iepazīstina valdi un viesus ar sevi un pārstāvēto uzņēmumu – biedrību Cat Care 
Community, kas nodarbojas ar palīdzību bezsaimnieku dzīvniekiem nodrošinot aprūpi un 
pagaidu mājas. Darbojas kopš 2015.gada, ir arī PP biedrs un vēlas iestāties biedrībā 
“Mārupes uzņēmēji”. Valde un viesi diskutē par iestāšanās mērķiem un uzdod jautājumus. 
G.Ievkalne apstiprina, ka ir saņemts iesniegums par iestāšanos biedrībā. Valde balso par 
biedra uzņemšanu. Visi PAR. 



  
 

c) G.Kopeika stādās priekšā un sniedz nelielu ieskatu SIA Aspatts darbībā, uzskata, ka 
pienesumu biedrībai var nest gan viņš, gan biedrība viņam. Valde un viesi diskutē. 
G.Ievkalne apstiprina, ka no SIA Aspatts ir saņemts iesniegums par iestāšanos biedrībā. 
Valde balso par biedra uzņemšanu. Visi PAR. 
 

Nolēma: 
Pieņemt zināšanai. Uzņemt biedru Cat Care Community un SIA Aspatts biedrībā. 
G.Ievkalnei sazināties ar jaunuzņemtajiem biedriem, lai sakārtotu visas uzņemšanas formalitātes 
un turpināt komunikāciju ar J.Betheri. 
 
Izskatīja: 

2. Atskats par aizvadītajā mēnesī paveikto (kopš 20.04. VS) un aktualitātēm – īss 
kopsavilkums un VS dalībnieku komentāri: 

a) Vakariņas ar Andri Rūmīti 21.04.21. (G.Ievkalne); 
b) Ietekmes vektora aktivitātes: 

o UDKP sēde 22.04. (S.Savickis); 
o Novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas tematiskās DG un Iedzīvotāju 

forumi (S.Savickis): 
§ 4 TDG; 
§ 2 IF; 

c) P2HZ “MyHR” 29.04. (A.Locs-Dārznieks); 
d) “10 gadi 10 pieturās” 08.05. (L.Putniņa); 
e) Biedrības Pierīgas Partnerība Padomes sēde 13.05. (L.Putniņa). 

 
a) G.Ievkalne sniedz nelielu ieskatu aizvadītajās vakariņās, kur tiešsaistē piedalījušies 9 

dalībnieki un daļa interesentu sekojoši līdzi tiešsaistes video Facebook. Lūdz vakariņu 
dalībniekiem sniegt savas atsauksmes par pasākumu. L.Putniņa un M.Lukstiņš atzīst, ka 
pasākums bija interesants un labprāt tajā piedalītos atkārtoti. M.Lukstiņš ir pārsteigts par 
mazo apmeklētību. 

b) Jautājums netika apspriests. 
c) Jautājums netika apspriests. 
d) L.Putniņa izsaka lielu gandarījumu par aizvadīto biedrības dzimšanas dienas pasākumu 

“10 gadi 10 pieturās”, kur īsā laikā izdevās noorganizēt kvalitatīvu pasākumu, kurā 
iesaistījās liela daļa biedru. 

e) L.Putniņa informē par PP padomes sēdē runāto, ka tika izskatīti divi jautājumi: par zīmola 
stratēģijas un komunikācijas plāna izstrādi un Vietējo rīcības grupu interešu aizstāvību. 
Tiek aicināts pieteikties divās darba grupās: PP Vietējo rīcības grupu interešu aizstāvība 
un PP zīmola stratēģijas un komunikācijas plāna izstrāde. Valde un viesi diskutē. 
I.Jasinskis piesakās dalībai Vietējo rīcības grupu interešu aizstāvības darba grupā. 
S.Savickis interesējas par PP Leader 12.kārtu, I.Jasniskis informē, ka to plānots izsludināt 
jūnijā. 
 

Nolēma: 
Pieņemt zināšanai un rīcībai. G.Ievkalnei pieteikt I.Jasnisnki PP darba grupā.  
 
Izskatīja: 



  
 

3. Nākamā mēneša notikumi un aktualitātes: 
a) MND IAS Iedzīvotāju forumi (S.Savickis): 

o Uzņēmēju un pakalpojumu sniedzēju forums - 20.05. plkst. 16:00; 
o Teritoriju īpašnieku un attīstītāju forums - 24.05. plkst. 16:00; 

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

27.05. plkst. 18:00; 
o Tūrisma un mārketinga, kā arī kultūrvides apvienotā KP – 31.05.  plkst. 

16:00; 
c) “Mārupe izvēlas” – deputātu kandidātu debates un live streaming 27.05. plkst. 

17:00 – jāprecizē atkarībā no dalībnieku iespējām un i-neta pieejamības JIPā 
(S.Savickis, I.Bondare); 

d) Citi: Uzņēmēju brokastis, P2HZ. (atbildīgie); 
e) Uzņēmēju vēstis – saturs, izdošanas laiks, resursi (S.Savickis) – plāns un 

risinājumi. 
 

a) S.Savickis informē, par gaidāmajiem uzņēmēju un iedzīvotāju forumiem. Aktualizē, ka 
20.05. norisināsies Uzņēmēju un pakalpojumu sniedzēju forums, aicina piedalīties un 
izteikt idejas, lai tās tiktu iekļautas jaunajā ilgtspējas stratēģijā. 

b) S.Savickis informē par gaidāmajām konsultatīvajām padomēm, kas veltītas ilgtspējīgas 
stratēģijas izveidošanai. Sporta, aktīvās atpūtas un izglītības un jaunatnes lietu apvienotā 
KP norisināsies 27.05. un to apmeklēs M.Lukstiņš un I.Jasniskis, Tūrisma un mārketinga, 
kā arī kultūrvides apvienotā KP norisināsies 31.05. un to apmeklēs S.Savickis un 
I.Jasniskis. 

c) S.Savickis informē, ka 27.05. plānotās deputātu kandidātu debates ir jāpārceļ, tā kā uz 
27.05. ir maza atsaucība un daļa dalībnieku netiek. S.Savickis uzskata, ka nepieciešams 
apzināt dalībnieku pieejamību jūnija sākumā, lai noteiktu jaunu datumu. M.Lukstiņš 
ierosina piedāvāt divus datumus – 2. un 3.jūniju. S.Savickis ierosina debates organizēt 
golfa klubā Viesturi. G.Ievkalnei vajadzētu sazināties ar I.Bondari par straumēšanas 
iespējām no golfa kluba, kā arī precizēt dalībnieku kontaktus, lai pārliecinātos, ka visi ir 
saņēmuši uzaicinājumu uz debatēm, jo G.Ievkalne informē, ka šobrīd atbildi saņēmusi 
tikai no 4 dalībniekiem. Valde un viesi diskutē.  

d) A.Locs-Dārznieks ierosina jūnijā organizēt Par 2h zinošāks par nodokļu izmaiņām. Šo 
semināru varētu vadīt M.Biernis un L.Putniņa. M.Biernis uzskata, ka tā ir jūlija tēma, jo 
jūnijā vēl nebūs viss skaidrs. M.Biernis piedāvā semināram arī tēmas par darījumu 
partnera izvērtēšanu un darbu ar debitoriem. L.Putniņa ierosina, ka par semināra vadīšanu 
var uzrunāt arī V.Ločmeli. Valde un viesi diskutē. Nolemj semināru pārcelt uz rudeni un 
vasarā seminārus neorganizēt. 
Nākamās uzņēmēju brokastis, kas ieplānotas 1.jūnijā, pieteicies vadīt M.Lukstiņš. Valde 
un viesi diskutē, tā kā tā ir Starptautiskā bērnu aizsardzības diena, tiek ierosināts brokastīs 
aktualizēt bērnības tēmu, organizēt kādu viktorīnu ar bērnības bildēm u.c. M.Lukstiņš 
atbildīgs par brokastu organizēšanu. 

e) S.Savickis informē, ka ir pietrūcis resurss, lai sagatavotu Uzņēmēju Vēstis uz 8.maiju. 
Sniedz īsu ieskatu par avīzē iekļaujamām tēmām, kur viena noteikti būtu atskats par 
biedrības pasākumu “10 gadi 10 pieturās”. Avīzi veidos valdes priekšsēdētāja sleja; rakstu 
sadaļa, ko gatavos I.Andersone; jaunumu sadaļa, par biedrības notikumiem un 



  
 

pasākumiem. Plānots maija pēdējā nedēļā izdot avīzes elektronisko versiju. Valde un viesi 
diskutē par avīzes pašizmaksu, kas šobrīd provizoriski sastāda 70 EUR. S.Savickis aicina 
A.Locu-Dārznieku sagatavot priekšlikumus par avīzes izveidi mailchimp. 

 
Nolēma: 
Pieņemt zināšanai un rīcībai. 
G.Ievkalnei sazinātie ar golfa klubu Viesturi, lai vienotos par debašu organizēšanu viņu teritorijā. 
Kā arī precizēt deputātu kandidātu kontaktinformāciju, sazināties ar visiem un vienoties par 
debašu datumu 2. vai 3.jūnijā. Sazināties pa I.Bondari par straumēšanas iespējām pasākuma 
norises vietā. 
M.Lukstiņš atbildīgs par Uzņēmēju digitālo brokastu organizēšanu 1.jūnijā. 
S.Savickim sagatavot laikraksta Uzņēmēju Vēstis saturu. A.Locam-Dārzniekam sagatavot 
priekšlikumus par mailchimp. 
 
Izskatīja: 

4. Dažādi 
a) Priekšlikumi biedrības definētās misijas komerciālai uzlabošanai (M.Biernis); 
b) Par iestāšanos LDDK (S.Savickis) 
c) 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: 
o Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) konkurss “Atbalsts 

jauniešiem C19 radīto seko mazināšanai”; ziņas no semināra un tālākā 
rīcība (G.Ievkalne, M.Lukstiņš ); 

o Citu potenciālo projektu saraksta & monitoringa sistēmas izveidošana 
(uz 29.04.) (S.Savickis). 

g) Sociālā vektora aktivitātes (M.Lukstiņš): 
o Statuss ar SMU novada izglītības iestādēs; 
o Skolēnu un jauniešu vasaras darba iespēju piedāvāšanas tehnoloģija. 

h) Nākamā valdes sēde – datums & laiks – pirms vai pēc Līgo (viedokļi). 
 

a) M.Biernis valdei un viesiem prezentē priekšlikumus biedrības definētās misijas 
komerciālai uzlabošanai, kas paredz stratēģiju, lai veicinātu biedru biznesa attīstību un 
uzņēmēju ieinteresētību dalībai biedrībā «Mārupes uzņēmēji» un noteikt kārtību, ka uz 
brīvprātības pamatiem, biedrs iesaka biedru citiem uzņēmējiem, lai veicinātu biedra 
biznesa attīstību, ar mērķi biedrībai radīt papildus finanšu līdzekļus, kas sastādītu 10% no 
piesaistītā darījuma summas. S.Savickis izsaka pateicību M.Biernim par iniciatīvu un 
prezentācijas sagatavošanu un rosina diskusiju par to, kā korekti ieviests šo ideju. Valde 
un viesi diskutē. S.Savickis aicina ideju apstiprināt un virzīt tālāk, aprakstot to kā juridisku 
dokumentu. Biedriem, kas vēlas iesaistīties, nepieciešams parakstīt juridisko dokumentu. 



  
 

b) S.Savickis informē, ka biedrībai ir iespēja 26.05. iestāties LDDK, dalība LDDK 
apstiprinātu biedrības statusu un pamato iestāšanās racionalitāti un prestižu. Valde un 
viesi diskutē. M.Lukstiņš atbalsta S.Savicka ideju par iestāšanos. M.Biernis izsaka 
atbalstu un lūdz paskaidrot, kā tas strādās. S.Savickis vēlreiz ar piemēriem pamato 
iestāšanās nozīmīgumu.  
Valde balso, 4 PAR, 1 ATTURĀS.   

c) G.Ievkalne informē par to, ka S.Savickis ierosinājis uzrunāt I.Dūdumu par ideju organizēt 
biedrības fotoizstādi kultūras nama skatlogos, izstādē tiktu izmantoti 9 komateksi, kas tika 
izveidoti pasākumam “10 gadi – 10 pieturās”. G.Ievkalne ir sazinājusies ar I.Dūdumu un 
saņēmusi akceptu izstādes organizēšanai. 

d) G.Ievkalne informē, ka ir sazinājusies ar A.Locu-Dārznieku par e-platformas pārņemšanu 
savā pārraudzībā. 

e) S.Savickis atgādina, ka G.Ievkalnei un A.Locam-Dārzniekam nepieciešams noteikt 
datumus aktuālā MUB biedru saraksta ievietošanai biedrības mājas lapā, jauno biedru 
uzņemšanas vadlīniju izstrādei un pārstrādes koncepts & DG 

f) M.Lukstiņš informē, ka noskaidrojis, ka Mārupes pamatskolas skolotāja D.Krieviņa ir 
sarakstījusi projekta rāmi Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 
(JSPA) konkursam “Atbalsts jauniešiem C19 radīto seko mazināšanai”, kas paredz 
jauniešu ceļošanu pa novadiem, sava budžeta plānošanu utt. Un labprāt sadarbotos ar 
biedrību, lai sagatavotu projektu iesniegšanai. Valde un viesi diskutē, atbalsta projekta 
iesniegšanu no biedrības. G.Ievkalnei iesaistīties un sazināties ar M.Lukstiņu par projekta 
pieteikuma sagatavošanas gaitu. 

g) M.Lukstiņš informē, ka ir ticies ar MVĢ vadību, lai pārrunātu turpmāko sadarbību. 
Noskaidrojis, ka 25.05. 15:00 ir plānotas MVĢ aktīvāko SMU prezentācijas, nepieciešami 
vērtētāji no biedrības. Tiks prezentēti 6 SMU, katram 5min. laiks prezentācijai. 
M.Lukstiņš sazināsies ar tiem, kas iepriekš piedalījušies SMU ideju vērtēšanā.  
S.Savickis informē, ka E.Alksne izteikusi vēlmi biedrībai “Mārupes uzņēmēji” sagatavot 
kopīgu projektu ar RUB, kā arī atgādina, ka turpinām sekot PP Leader 12.kārtas 
izsludināšanai. 

h) Valde diskutē par nākamās valdes sēdes datumu. 
 
Nolēma: 
Pieņemt zināšanai un rīcībai. 
M.Biernim noformēt juridisku dokumentu. G.Ievkalnei pārņemt pārvaldībā e-platformas. 
26.05. iestāties LDDK. 
G.Ievkalnei sazinātie ar golfa klubu Viesturi, lai vienotos par debašu organizēšanu viņu teritorijā. 
Kā arī precizēt deputātu kandidātu kontaktinformāciju, sazināties ar visiem un vienoties par 
debašu datumu 2. vai 3.jūnijā. Sazināties pa I.Bondari par straumēšanas iespējām pasākuma 
norises vietā. 
M.Lukstiņš atbildīgs par Uzņēmēju digitālo brokastu organizēšanu 1.jūnijā. 
S.Savickim sagatavot laikraksta Uzņēmēju Vēstis saturu. A.Locam-Dārzniekam sagatavot 
priekšlikumus par mailchimp. 
M.Lukstiņam sazināties ar 25.05. SMU ideju vērtētājiem.  
M.Lukstiņam un G.Ievkalnei uzturēt kontaktu ar skolotāju D.Krieviņu, piedalīties projekta 
pieteikuma sagatavošanā. 
Nākamo valdes sēdi organizēt 15.06. 18:00. 



  
 
 
 
 
Sēde slēgta 21:38 
 
 
Sēdes vadītājs       S.Savickis 
 
 
Protokolists       G.Ievkalne 


