
Biedrības „Mārupes uzņēmēji” 

Valdes sēde 

2012.gada 24.oktobris 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. Silva Jeromanova-Maura, Valdes loc.; 

5. Pēteris Pikše, Valdes loc.; 

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

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

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

9. Varis Sprancmanis, Biedrība „Babītes uzņēmēju klubs” valdes priekšsēdētājs. 

Sēdi vada: Inese Bambīte 

Sēdi protokolē: Marika Kaisala           

Valdes sēdes dienas kārtība: 

18:00-18:40  UR, biedrības finanses un atskaites Pauls Niedre 

18:40-19:00  Sabiedriskās labuma organizācija Uģis Bērziņš 

19:00-19:15 Iesniegums Mārupes novada Domei par „„Mārupes uzņēmēji” aicina 
pakalpojumu biznesa attīstību un pakalpojumu eksportu noteikt par 
prioritātēm” 

Marika Kaisala  

19:15-19:30 Sadarbība ar Baltkrieviju Pēteris Pikše 

19:30-19:45 SIA „Cramo” seminārs Marika Kaisala 

19:45 -20:00 Tikšanās ar valdes priekšsēdētāju Vari Sprancmani no Biedrības „Babītes 
uzņēmēju klubs”. 

Ineses Bambīte 

 

Nr. Diskusija, lēmums 

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

1. UR, biedrības finanses un atskaites 

 P.Niedre informē, ka Uzņēmuma Reģistra pareģistrēšanas dokumenti ir iesniegti, kā arī finanses atskaite valdei 
nodota. 

2. Sabiedriskās labuma organizācija 

 U.Bērziņš informē, par Sabiedriskās labuma organizācija kādi būtu būtiski jautājumi vēl jāiekļauj, lai Biedrībai 
„Mārupes uzņēmēji” piešķirtu sabiedriskā labuma organizācijas statusu. 

3. Iesniegums Mārupes novada Domei par „„Mārupes uzņēmēji” aicina pakalpojumu biznesa attīstību un 
pakalpojumu eksportu noteikt par prioritātēm”; 

 M.Kaisala informē, ka iesniegums Mārupes novada Domei par „„Mārupes uzņēmēji” aicina pakalpojumu biznesa 
attīstību un pakalpojumu eksportu noteikt par prioritātēm” nodots 18.10.2012. un mājas lapās ievietots 
www.marupe.lv, www.marupesuznemeji.lv. 

4. Sadarbība ar Baltkrieviju 

 P.Pikše informē valdi, ka noprecizēs sadarbības datumu ar Baltkrieviju. 
 



5. SIA „Cramo” seminārs  

 S.Savickis sazināsies ar SIA „Cramo” par semināra datumu un vietu. Mērķis - SIA "Cramo" vēlas rīkot nelielu 
informatīvo pasākumu, „Cramo” moduļu telpu tehnikas iznomāšanai, kas gribētu iepazīstināt ar savu 
pakalpojumu Mārupes uzņēmējus. Tuvāka informācija šeit: 
http://www.cramo.lv/Web/Core/Pages/BusinessAreaStartPage.aspx?id=14320&epslanguage=LV 

6. Tikšanās ar valdes priekšsēdētāju Vari Sprancmani no Biedrības „Babītes uzņēmēju klubs” 

 Notika tikšanās ar valdes priekšsēdētāju Vari Sprancmani no Biedrības „Babītes uzņēmēju klubs”. Tikšanās laikā 
iepazīstina ar Biedrības „Babītes uzņēmēju klubs” mērķiem un sasniegumiem. Tikšanās mērķis bija, lai biedrība  
„Mārupes uzņēmēji” dalās pieredzē par organizēto rūķu pasākumu, kas ik gadu tiek organizēts decembra mēnesī. 

 
Sapulci vadīja:  ______________________ vārds, uzvārds 

Protokolists:  ______________________vārds, uzvārds 

 

http://www.cramo.lv/Web/Core/Pages/BusinessAreaStartPage.aspx?id=14320&epslanguage=LV

