
Biedrības „Mārupes uzņēmēji” 

Valdes sēde 

2012.gada 05.septembris pl.18:00 

protokols 

 

Sēdē piedalās Biedrības „Mārupes uzņēmēji” valdes locekļi, biedri un uzaicinātie viesi: 

1.Pauls Niedre Valdes priekšsēdētājs; 

2.Inese Bambīte, Valdes loc.; 

3. Uģis Bērziņš, Valdes loc.; 

4. Silvestrs Savickis, Biedrs, SIA „Versus Grey”; 

5.Normunds Čiževskis, Biedrs, SIA „Biz pro”; 

6.Kārlis Bodnieks, Biedrs, SIA „Prolux”; 

7.Kristaps Ivanovs, Biedrs, SIA „Edat”; 

8.Zanda Melkina, Auto orientēšanās organizatore; 

9.Andris Būmanis, Auto orientēšanās organizators. 

Sēdi vada: Inese Bambīte 

Sēdi protokolē: Marika Kaisala           

Valdes sēdes dienas kārtība: 

18:00-18:40  Auto orientēšanās sacensība „Iepazīsti Mārupes novadu!” Zanda Melkina 

18:40-19:55  „Mārupes uzņēmēju diena - 2012” - 22.09.2012. 
programma 

Inese Bambīte  

19:55-20:10 „Karjeras atbalsta programma” Normunds Čiževskis 

20:10-20:20 Iesniegums  Marika Kaisala 

 

Nr. Diskusija, lēmums 

 Tiek piedāvāts apstiprināt dienas darba kārtību. 
Valdes loc., biedri un uzaicinātie viesi apstiprina dienas kārību. 

1. Auto orientēšanās sacensība „Iepazīsti Mārupes novadu!” 

 Zandu Melkinu Auto orientēšanās sacensības „Iepazīsti novadu” prezentē cik ir pieteikušies uz uzņēmuma 
objektiem. Detalizēti tiek izrunātas visas nianses saistībā par pasākumu  

2. „Mārupes uzņēmēju diena 2012” - 22.09.2012. 

 I.Bambīte iepazīstina valdi un biedrus ar „Mārupes uzņēmēju dienas 2012”programmu. 
Valde nolemj, ka 22.09.2012. Mārupes uzņēmēju balles sākums pl.19.00 - Pieteikšanās līdz 15.09.2012. dalības 
maksa 10,- Ls. Jāsagatavo ielūgumi uzņēmējiem.  
Brīvprātīgie - 2 dienas iepriekš informē pie skolām pie veikaliem, Jaunmārupe, Mārupes vsk, Bērnudārziem, 
Mārupes nov. Domes par pasākumu. 
Valde izlem, ka šiem jauniešiem vajadzētu noorganizēt oktobra mēnesī nelielu ekskursiju uz lielākajiem 
uzņēmumiem.  

3. „Karjeras atbalsta programma” 
 N. Čiževskis, SIA„Bizpro” (biedrs)valdei informē par „Karjeras atbalsta programma” „Atbalsta programmu 

izstrāde īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidi”., ka šis projekts ir 
paredzēts jeb kuram uzņēmējam. Vēl tiks ievākti daži jautājumi saistībā par šiem projektiem. Valde izlemj, ka 
N.Čiževskis detalizēti sniedz uz nākamo valdes sēdi informē. 

  



4. Iesniegums  

 M.Kaisala informē, ka iesniegts valdei iesniegums no valdes loc. Andra Bondara par atbrīvošanu no pienākumiem 
ar 01.09.2012. Valde izlemj 22.09.2012. no organizēt kopsapulci, lai izvirzītu jaunu pretendenti uz valdes loc. 
vietu. 

 
Sapulci vadīja:  ______________________ vārds, uzvārds 

Protokolists:  ______________________vārds, uzvārds 

 


