
Biedrības „Mārupes uzņēmēji” 

Valdes sēde 

2012.gada 07. novembris 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. Silvestrs Savickis, Biedrs, SIA „Versus Grey”; 

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

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

6. Dzintra Klintsone, Biedrība „Dāmu klubiņš” valdes priekšsēdētāja. 

Sēdi vada: Inese Bambīte 

Sēdi protokolē: Marika Kaisala           

Valdes sēdes dienas kārtība: 

18:00 - 18:50 Tikšanās ar valdes priekšsēdētāju Dzintru Klintsoni no Biedrības „Dāmu 
klubiņš” 

Inese Bambīte 

18:50 - 19:55 Jaunās web lapas izveide  Pauls Niedre 

19:55 - 20:30 Biedrības „Mārupes uzņēmēju” pakalpojumu attīstīšana Silvestrs Savickis 

 

Nr. Diskusija, lēmums 

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

1. Tikšanās ar valdes priekšsēdētāju Dzintru Klintsoni no Biedrības „Dāmu klubiņš” 

 Notika tikšanās ar valdes priekšsēdētāju Dzintru Klintsoni no Biedrības „Dāmu klubiņš”. Tikšanās laikā iepazīstina 
ar Biedrības „Dāmu klubiņš” mērķiem un sasniegumiem. Tikšanās mērķis bija, lai biedrība „Mārupes uzņēmēji” 
dalās pieredzē par organizēto rūķu pasākumu, kas ik gadu tiek organizēts decembra mēnesī. Dz.Klintsone ierosina, 
ka vientuļiem pensionāriem paši gatavos Ziemassvētku paciņas. 

2. Jaunās web lapas izveide 

 P.Niedre informē, par jaunās web lapas izvedi. Notika tikšanās ar web lapas speciālistu Nauri Ozoliņu.  

3. Biedrības „Mārupes uzņēmēju” pakalpojumu attīstīšana 
 S.Savickis informē: 

 Projekts: biedrības pakalpojumu attīstīšana 
Projekta mērķi: 

 Radīt biedrības darbībai jaunu pievienoto vērtību; 

 Veicināt biedrības ieņēmumu palielināšanos; 

 Celt biedrības prestižu esošo un potenciālo biedru vidū. 
Projekta uzdevums:  
Izstrādāt organizācijas maksas pakalpojumus – apmācības, seminārus un meistarklases biedrības dalībniekiem un 
citiem interesentiem. 
Apraksts:  
Biedrības apņemas izveidot regulāras apmācības / semināru / meistarklašu sesijas, kas tiek piedāvātas biedrības 
„Mārupes uzņēmēji” dalībniekiem, radniecīgo organizāciju (Rīgas, Jūrmalas, Ķekavas, Babītes u.c. uzņēmēju 
biedrībām) dalībniekiem, citiem novadā un ārpus novada esošajiem uzņēmumiem. 

 Pārdošanas kanāli: biedrības un pašvaldības weblapas, laikraksts „Mārupes vēstis”, tiešā pārdošana – pa 
e-pastu, zvanot; 



 Pasākumu formāts: ~ 2- 3 h garš seminārs ar auditorijas iesaistīšanos (workshop) 

 Pasākumu regularitāte: ~ 1x mēnesī, darba dienā. 

 Norises vieta: Mārupes Kultūras nams (?), cita (?) 

 Pasākumu tēmas:  
o Mārketings; 
o Sabiedriskās attiecības; 
o Projektu vadība; 
o ES fondu finansējums un projekti; 
o Juridiskie jautājumi; 
o Inovācijas; 
o IT līkloči; 
o Weblapas, sociālie mediji un interneta komunikācija; 
o Citi, atkarībā no biedru intereses un biedrības iespējām piedāvāt. 

Finanses:  
Semināri  ir par maksu. Valde ierosina, ka biedriem no 5 LVL- 10 LVL, bet ne-biedriem 15 LVL. 

 
Sapulci vadīja:  ______________________ vārds, uzvārds 

Protokolists:  ______________________vārds, uzvārds 

 


