
Biedrības „Mārupes uzņēmēji”

Valdes sēde

2012.gada 26.septembris pl.19:00

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”;

Sēdi vada: Inese Bambīte

Sēdi protokolē: Marika Kaisala

Valdes sēdes dienas kārtība:

19:00-19:30  Iepazīšanās ar uzņēmumu SIA „SilJa” Silva Jeromanova-Maura

19:30-20:00  „Mārupes uzņēmēju diena - 2012” - 22.09.2012. komentāri Inese Bambīte 

20:00-20:10 Attīstības programma Kārlis Bodnieks

20:10-20:40 Jauns biedrs SIA „Bērziņš &Co” Marika Kaisala

Nr. Diskusija, lēmums

Tiek piedāvāts apstiprināt dienas darba kārtību.

Valdes loc., biedri un uzaicinātie viesi apstiprina dienas kārību.

1. Iepazīšanās ar uzņēmumu SIA „SilJa”

Valdes priekšsēdētāja Silva Jeromanova-Maura prezentē uzņēmumu SIA „SilJa”.

Uzņēmuma misija:

Būt  par  vienu  no  vadošajiem  daudznozaru  uzņēmumiem  ar  augsti  kvalificētu  profesionāļu  komandu,  kura  
pamatā ir klientu apmierinātība un darbinieku labklājība.

Vīzija:

Veidot  SilJa  kā  draudzīgu,  lojālu,  augsta  profesionālisma  pārstāvju  komandu,  kuras  attīstības,  materiālās  
labklājības  un  veiksmes  pamatā  ir  daudznozaru  uzņēmuma  darbinieku  un  klientu  labklājība.
SIA „SilJa” 23.02.2010 ir noslēgusi  līgumu Nr. L-ĪAT-10-0234 ar v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” 
par  projekta “SIA  SilJa  darbības  paplašināšana un efektivizēšana,  attīstot  ražotni”  īstenošanu,  ko līdzfinansē 
Eiropas Reģionālās attīstības fonds.



2. „Mārupes uzņēmēju diena 2012” - 22.09.2012.

Par „Mārupes uzņēmēju dienas 2012” tiek izrunātas nianses, lai nākamajā gadā izdotos šis pasākums vēl 
grandiozāks. Noteikti vairāk laika jāvelta pie afišas, flaiera, plakāta izstrādes. 
Kā arī aktīvāk būtu jāaicina iedzīvotāji uz izstādes apmeklēšanu.
Konferences prezentācijas var apskatīt http://www.marupesuznemeji.lv/.
Bildes http://www.marupesuznemeji.lv/par-biedribu/galerija/
Valde nolemj, ka „Mārupes uzņēmēju diena 2012” sadarbībā ar Mārupes novada Domi ir izdevušās.

3. Attīstības programma

K.Bodnieks informē, par Attīstības programmu.
Publiska apspriešana notiks no 22.oktobra līdz 7.decembrim
22.oktobri informācija tiks nopublicēta Mārupes novada Domes mājas lapa: www.marupe.lv

Sabiedriska apspriešana ciemos notiks sekojošos datumos:
29.oktobris – Skulte
30.oktobris – Jaunmārupe
31.oktobris – Tīraine
1.novembris – Mārupe

Īss kopsavilkums pēc 25.09.2012. tikšanās ar LDDK.
1.Rīgas plānošanas reģiona izpilddirektora J.Miezera informācija par aktualitātēm un perspektīvām reģionā;
Pieņemts zināšanai, sadarbosimies arī turpmāk.
2.Hipotēku bankas pārstāvja G.Kamzola prezentācija par bankas pakalpojumiem uzņēmējiem;

Pieņemts zināšanai, sadarbosimies arī turpmāk.

3.LDDK ekspertes J.Vjakses informācija par biedrību iespējām pretendēt uz ESF finansējumu;

Pieņemts zināšanai, ja ir interese tikties ar eksperti biedrībās, lai uzzinātu detalizētāk par finansējumu 
avotiem arī uzņēmējiem, tad  ieteikums sazināties ar pašu Jolantu (Jolanta@lddk.lv)

4.Reģiona uzņēmēju biedrību sadarbība: - ko darīsim, - kā darīsim; -kā sadarbosimies; - tehniskie jautājumi 
u.c. jautājumi.

Edīte Alksne turpina izsūtīt informāciju pa e-pastiem, konsultēt, sadarboties, uzklausīt biedrību un atsevišķu 
uzņēmēju vēlmes. Biedrības definē adresātu, kam sūtīt informāciju.

Nākamā darba tikšanās varētu būt novembra vidū (varētu varbūt tikties ar Valsts Darba inspekcijas pārstāvi, 
jo pēc manā rīcībā esošās informācijas, sadarbība ar šo iestādi uzņēmējiem nav tā veiksmīgākā, varam 
uzaicināt kādu no VID par nodokļiem vai jebkādas citas institūcijas pārstāvi. )

4. Jauns biedrs SIA „Bērziņš &Co”

M.Kaisala iepazīstina ar potenciālo biedru:

 Juris Bērziņš, SIA „Bērziņš &Co”.

PAR – 5, PRET -0, ATTURAS – 0.
Valde vienbalsīgi apstiprina jauno biedru uzņemšanu.

Sapulci vadīja:  ______________________ vārds, uzvārds

Protokolists:  ______________________vārds, uzvārds

http://www.marupesuznemeji.lv/
http://www.marupe.lv/
http://www.marupesuznemeji.lv/par-biedribu/galerija/
http://mail.inbox.lv/horde/imp/compose.php?to=mailto%3AJolanta@lddk.lv

