
  
 

Biedrības “Mārupes Uzņēmēji” valdes sēde, 

2021.gada 21.septembrī, plkst. 18:00, 

RADEX, “Lielcirši”, Mārupe 

Piedalās: Valdes locekļi S.Savickis, L.Putniņa, I.Jasinskis, M.Lukstiņš 
Pieaicinātie viesi: K.Bodnieks, G.Kopeika, I.Zariņa, E.Barojans, J.Beņķis 

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

1. Iepazīšanās ar potenciālajiem biedriem: 
a) Radex-Europe SIA (E.Barojans); 
b) Jānis, Beņķis, Babītes uzņēmējs. 

 
2. Atskats par aizvadītajā mēnesī paveikto (kopš 18.08. VS) un aktualitātēm – īss 

kopsavilkums un VS dalībnieku komentāri: 
a) Bijušo MUB valdes priekšsēdētāju godināšana Hercogā 25.08. (S.Savickis); 
b) PP pasākums “Par prasmīgām ģimenēm” 05.09. (M.Lukstiņš) 
c) Uzņēmēju brokastis 09.09. (I.Jasinskis); 
d) RUB fotoizstāde BA Turība “Uzņēmējs savā novadā un valstī” (S.Savickis) 
e) UDAKP 14.09. (S.Savickis).; 
f) Izglītības projekts “Skola dodas dzīvē - dzīve ienāk skolā – Mārupes 

pamatskolā” 15.09. + turpmākie soļi (M.Lukstiņš); 
 

3. Nākamā mēneša notikumi un aktualitātes: 
a) Uzņēmēju Vēstis septembrī (S.Savickis); 
b) Uzņēmēju brokastis (atbildīgie); 
c) Par 2h zinošāks – rudens sesija (A.Locs-Dārznieks). 

 
4. Dažādi 

a) Biedrības Padomes izveidošana (S.Savickis); 
b) MUB un biedru savstarpējās sadarbības un mijiedarbības memorands jeb 

“Bierņa projekts” (S.Savickis); 
c) Uzņēmēju dienas oktobrī 25.-29.10. (S.Savickis) 
d) Par biedrības fotoizstādi lidostā oktobrī (G.Ievkalne); 
e) Asinsrites aktualitātes: Potenciālo projektu saraksta & monitoringa sistēmas 

izveidošana (S.Savickis); 
f) Biedrības jaunā weblapa (A.Locs – Dārznieks); 
g) Biedru iesniegumi par darbības apturēšanu biedrībā; 
h) Par viesošanos pie Gulbenes uzņēmējiem (G.Ievkalne); 
i) Nākamā valdes sēde – datums & laiks 

 



  
 
Izskatīja: 

1. Iepazīšanās ar potenciālajiem biedriem: 
c) Radex-Europe SIA (E.Barojans); 
d) Jānis Beņķis, Babītes uzņēmējs. 

 
S.Savickis atklāj valdes sēdi, kas norisinās pie jaunā biedra SIA Radex-Europe, 
iepazīstina ar darba kārtību un uzrunā potenciālos biedrus. Visi klātesošie iepazīstina katrs 
ar sevi, S.Savickis iepazīstina ar biedrības mērķiem un darbības pamatprincipiem. Visi 
diskutē un atbild uz jauno biedru uzdotajiem jautājumiem. 
 

a) E.Barojans iepazīstina ar sevi, vadīto uzņēmumu Radex-Europe SIA un mērķi, kāpēc 
vēlas iestāties biedrībā. Uzņēmums piedāvā tirgū profesionālus virsbūves remonta 
materiālus, darbojas jau 15 gadus, bet Mārupē atrodas kopš š.g. marta. Valde un viesi 
diskutē, valde balso par biedra uzņemšanu biedrībā, visi PAR. 

b) J.Beņķis iepazīstina klātesošos ar sevi un pastāsta, ka jau 7 gadus darbojas Babītes 
privātajā uzņēmēju klubā, kura sastāvā ir 7 uzņēmēji. J.Beņķis nodarbojas ar kokapstrādi 
un veic uzņēmumu konsultācijas. Valde un viesi diskutē, J.Beņķis atbild uz klātesošo 
uzdotajiem jautājumiem. Valde balso par biedra uzņemšanu biedrībā, visi PAR. 

 
Nolēma: 
Uzņemt Radex-Europe un Jāni Beņķi biedrībā. 
 

2. Atskats par aizvadītajā mēnesī paveikto (kopš 18.08. VS) un aktualitātēm – īss 
kopsavilkums un VS dalībnieku komentāri: 

a) Bijušo MUB valdes priekšsēdētāju godināšana Hercogā 25.08. (S.Savickis); 
b) PP pasākums “Par prasmīgām ģimenēm” 05.09. (M.Lukstiņš) 
c) Uzņēmēju brokastis 09.09. (I.Jasinskis); 
d) RUB fotoizstāde BA Turība “Uzņēmējs savā novadā un valstī” (S.Savickis) 
e) UDAKP 14.09. (S.Savickis).; 
f) Izglītības projekts “Skola dodas dzīvē - dzīve ienāk skolā – Mārupes 

pamatskolā” 15.09. + turpmākie soļi (M.Lukstiņš); 
 

a) S.Savickis informē, ka 13.08. uz MUB 10.gadu jubilejas vasaras svinībām, kurās tika 
godināti arī bijušie valdes priekšsēdētāji, nevarēja ierasties trīs no priekšsēdētājiem. Lai 
pasniegtu pateicības balvas, 25.08. aicinājām šos 3 valdes priekšsēdētājus uz tikšanos 
restorānā Hercogs, kur pateicāmies par ieguldīto darbu biedrības pastāvēšanā. S.Savickis 
aktualizē, ka nepieciešams nogādāt diplomus sponsoriem, kuri nebija ieradušies uz 
pasākumu 13.08. 

b) M.Lukstiņš informē par 5.09. notikušo Pierīgas Partnerības organizēto pasākumu “Par 
prasmīgām ģimenēm”, kas norisinājās BMX kluba teritorijā. Pasākumā bija 6 zonas ar 
dažādām aktivitātēm. Biedrību pārstāvēja mūsu biedrs Fixman, piedāvājot apmeklētāju 
lietošanai DJ galdu, kas ir āra produkts, kuru var izmantot jebkurš, savienojot iekārtu ar 
savu mobilo telefonu. Uz pasākumu bija ieradušies M.Lukstiņš, S.Savickis un G.Ievkalne, 
atskaite par pasākumu tika ievietota arī biedrības Facebook lapā. 



  
 

c) I.Jasinskis informē klātesošos ar 9.septembrī notikušajām Uzņēmēju brokastīm, visi tikās 
restorānā Irbēni. Brokastu tēma bija “Kā es kļuvu par uzņēmēju”. Uz brokastīm bija 
ieradušies 7 uzņēmēji, kas dalījās ar saviem stāstiem. 

d) S.Savickis informē par RUB fotoizstādi “Uzņēmējs savā novadā un valstī”, kas tika 
izvietota BA Turība. Izstādi organizēja un atklāja E.Alksne. Izstādē bija pārstāvēti 
uzņēmumi no Rīgas, Mārupes, Olaines, Ķekavas. Izstāde apskatāma līdz 30.09. 

e) S.Savickis informē par 14.09. aizvadīto UDAKP sēdi, kurā tika lemts par konsultatīvo 
padomju izmaiņām, tiks veidotas apkaimju padome, sēdes protokols ir pieejams publiski, 
kur ikviens var iepazīties ar plānotajām izmaiņām. Padomes dokuments ir pieejams 
komentēšanai 2 nedēļas. S.Savickis informē, ka biedrības Facebook lapā tika ievietota 
informācija par galvenajiem punktiem, pirms sēdes biedri tika informēti un aicināti iesūtīt 
jautājumus. Valde un viesi diskutē. 

f) M.Lukstiņš informē par izglītības projektu “Skola dodas dzīvē – dzīve ienāk skolā – 
Mārupes pamatskolā”, pirmā tikšanās notikusi jau 15.09., Mārupes pamatskolā tikās 
uzņēmēji ar skolotājiem. I.Zariņa izrāda interesi par dalību projektā. M.Lukstiņš 
iepazīstina ar projekta nozīmīgumu, kāpēc tas vajadzīgs uzņēmējiem, par vēlmi ieguldīt 
bērnos, lai tie kļūtu gudrāki. Ir vēlme projektu paplašināt, piedāvājot to arī citām skolām, 
tādā veidā popularizējot novadu, kā inovatīvu. Viesi un valde diskutē. J.Beņķis un 
E.Barojans dalās pieredzē ar jauniešu nodarbinātību. Projekts turpinās. 
 

Nolēma: 
Pieņemt zināšanai un rīcībai. 
Sazināties ar MUB 10 gadu jubilejas notikumu sponsoriem un vienoties par diplomu saņemšanu. 
 

3. Nākamā mēneša notikumi un aktualitātes: 
a) Uzņēmēju Vēstis septembrī (S.Savickis); 
b) Uzņēmēju brokastis (atbildīgie); 
c) Par 2h zinošāks – rudens sesija (A.Locs-Dārznieks). 

 
a) S.Savickis informē klātesošos, ka tuvākās dienās iznāks “Uzņēmēju Vēstis” septembra 

numurs, kā arī atgādina par avīzes saturisko konceptu. K.Bodnieks ierosina izmantot 
izdevēja statusu un akreditēties kādā notikumā kā žurnālistiem. 

b) Valde diskutē par nākamo Uzņēmēju brokastu vadītāju, nolemts, ka nākamās brokastis 
vadīs S.Savickis, par datumu informēs. 

c) S.Savickis iepazīstina viesus ar biedrības lekciju ciklu “Par 2h zinošāks”, kur no 
2012.gada tiek rīkotas neformālās apmācības uzņēmējiem par dažādām tēmām. Valde un 
viesi diskutē par lekciju organizēšanu pandēmijas laikā, iespēju klātienē apmeklēt 
dalībniekiem ar sertifikātiem un  nodrošināt semināra translāciju tiešsaistē. M.Lukstiņš 
aktualizē skaņas kvalitātes problēmu, kāda bijusi iepriekšējos semināros, uzskata, ka 
nepieciešams iegādāties labu mikrofonu, kvalitatīvai semināru translācijai tiešsaistē. 

 
Nolēma: 
Pieņemt zināšanai un rīcībai. 
Uzņēmēju brokastis oktobrī vadīs S.Savickis. 
 
Izskatīja: 



  
 

4. Dažādi 
a) Biedrības Padomes izveidošana (S.Savickis); 
b) MUB un biedru savstarpējās sadarbības un mijiedarbības memorands jeb 

“Bierņa projekts” (S.Savickis); 
c) Uzņēmēju dienas oktobrī 25.-29.10. (S.Savickis) 
d) Par biedrības fotoizstādi lidostā oktobrī (G.Ievkalne); 
e) Asinsrites aktualitātes: Potenciālo projektu saraksta & monitoringa sistēmas 

izveidošana (S.Savickis); 
f) Biedrības jaunā weblapa (A.Locs – Dārznieks); 
g) Biedru iesniegumi par darbības apturēšanu biedrībā; 
h) Par viesošanos pie Gulbenes uzņēmējiem (G.Ievkalne); 
i) Nākamā valdes sēde – datums & laiks 

 
a) S.Savickis aktualizē jautājumu par biedrības Padomes izveidošanu, šis projekts ir tapis 

jau pirms 4 gadiem. Dalība Padomē ir goda un statusa apliecinājums tiem, kas to ir 
nopelnījuši. Lai kļūtu par padomes locekli būtu jāatbilst šādiem kritērijiem – 5 gadi 
biedrībā un vismaz 2x valdes sastāvā, kā arī nedrīkst būt parādsaistību ar biedrību. Valde 
un viesi diskutē. M.Lukstiņš informē, ka šādas padomes izveidošana ir ar mērķi, lai esot 
padomē, šie biedri turpinātu būt aktīvi. S.Savickis apstiprina, ka šis ir kā 
uzmundrinājumus turpināt darboties, nepieciešams sagatavot iesniegumu par iestāšanos 
padomē. Valde palso par padomes dibināšanu, visi PAR. 

b) S.Savickis iepazīstina viesus ar MUB un biedru savstarpējās sadarbības un mijiedarbības 
memorands jeb “Bierņa projektu”, kas ir viena biedra individuālas iniciatīvas rezultātā 
radies projekts. Ir izstrādāts juridisks dokuments, kura parakstīšana ir brīvprātīga. Jāplāno 
notikums un jāaicina biedri parakstīt memorandu. Valde un viesi diskutē par M.Bierņa 
projektu, I.Zariņa aktualizē tīklošanās jautājumu starp biedriem, M.Lukstiņš ierosina 
Uzņēmēju brokastīs katram izteikties par aktuālajiem jautājumiem, uz kuriem, iespējams, 
citiem biedriem varētu būt atbildes, kā arī aktivizēt Facebook slēgto grupu, kas arī ir laba 
vieta, kur komunicēt ar grupas biedriem par sev aktuāliem jautājumiem. 

c) S.Savickis informē par ikgadējām Uzņēmēju dienām no 25.-29.oktobrīm, par kurām 
atbildīga J.Kursiša. Ieskicē programmu un atgādina, ka pirmās Uzņēmēju dienas 
organizēja biedrība 2012.gadā un biedrībai atkal būtu jāpārņem atbildība par Uzņēmēju 
dienu organizēšanu nākotnē. Valde un viesi diskutē par iespējamām biedrības aktivitātēm 
Uzņēmēju dienās. S.Savickim ir ideja par maksas lektoru, “Par 2h zinošāks” lekcijai, var 
izskatīt iespēju par kontaktu pēcpusdienas organizēšanu. I.Zariņa ierosina organizēt 
projektu biedrības 10. jubilejas ietvaros – “Atbalsti savu uzņēmēju”, kas veicinātu 
iedzīvotāju vēlmi iegādāties preces un pakalpojumus pie vietējiem uzņēmējiem, šie 
pirkumi tiktu uzskaitīti un noslēgumā trīs aktīvākie saņemtu vērtīgas balvas. Valde atz;ist 
I.Zariņas ideju un rosina to virzīt tālāk, nepieciešams izdomāt algoritmu, I.Zariņai nedēļas 
laikā jāsagatavo konkrēts idejas apraksts. Runājot par biedrības jubilejas gadu, valde  
aktualizē iepriekš pieņemto lēmumu, par koka dāvināšanu pašvaldībai, tā kā pie domes 
ēkas tas nebija iespējams, G.Ievkalnei noskaidrot par koka stādīšanas iespējām pie TIC. 

d) G.Ievkalne informē, ka Uzņēmēju dienu ietvaros tiks organizēta biedrības 10 gadu 
jubilejas izstāde lidostā, izstādi paredzēts izvietot no 25.10.-7.11., kur būs apskatāmi 10 
foto attēli no biedrības 10 gadiem, kas tika drukāti uz plastikāta planšetēm biedrības 
10.dzimšanas dienas pasākumam maijā. 



  
 

e) S.Savickis informē viesus par biedrības iespējām rakstīt projektus un piesaistīt resursus, 
biedrības mērķu īstenošanai. Ir pieejami dažādi atbalsta mehānismi, Active Citizens Fund, 
kapacitātes celšanai, Sabiedrības integrācijas fonds, PP projekt, liels apjoms ar projektu 
iespējām ir apkopots Kurzemes NVO centrā, kur būtu vērts pieteikties uz jaunumu 
saņemšanu. S.Savickis informē, ka V.Kalniņš ir izteicis vēlmi aktīvāk iesaistīties 
biedrības aktivitātēs un, iespējams, viņam būtu interese pievērsties aktīvo projektu 
apzināšanai. 

f) S.Savickis informē klātesošos, ka biedrībai tiek izstrādāta jauna web lapa, par kuru 
atbildīgs ir A.Locs-Dārznieks, kurš šodien sēdē nepiedalās. 

g) G.Ievkalne informē, ka ir saņemti divi iesniegumi no SIA The Beard Cosmetics un IK 
Victoria LK par izstāšanos no biedrības, sakarā ar saimnieciskās darbības pārtraukšanu 
Valde pieņem iesniegumus un izslēdz biedrus no biedrības. 

h) G.Ievkalne informē, ka esam saņēmuši uzaicinājumu novembra beigās doties pieredzes 
apmaiņas braucienā pie Gulbenes uzņēmējiem, kur piedalīsies, iespējams, arī uzņēmēji no 
Ādažiem un Ropažiem. Par tālāko komunikācija turpinās. Valde un viesi diskutē.  

i) Nākamās valdes sēdes datums nolikts 13.10.2021. 18:00.  
 

Nolēma: 
Pieņemt zināšanai un rīcībai. 
Dibināt biedrības Padomi. S.Savickim sagatavot iesniegumu par iestāšanos padomē. 
Organizēt MUB un biedru savstarpējās sadarbības un mijiedarbības memoranda parakstīšanu, 
izsūtīt biedriem uzaicinājumu. 
I.Zariņai sagatavot idejas “Atbalsti savu uzņēmēju” detalizētu aprakstu un apspriest to ar valdi. 
G.Ievkalnei noskaidrot par koka stādīšanas iespējām pie TIC. 
G.Ievkalnei vienoties ar Lidostu par biedrības izstādes atklāšanas pasākumu UD ietvaros. 
Sakarā ar darbības pārtraukšanu, izslēgt no biedrības: SIA The Beard Cosmetics un IK Victoria 
LK. 
A.Locam-Dārzniekam turpināt darbu pie biedrības jaunās mājas lapas izstrādes.  
Nākamo valdes sēdi organizēt 13.10. 18:00. 
 
 
 
Visi lēmumi pieņemti vienbalsīgi. 
 
Sēde slēgta 20:22 
 
 
Sēdes vadītājs       S.Savickis 
 
 
Protokolists       G.Ievkalne 


