
12:00-12:30
IERAŠANĀS, DALĪBNIEKU REĢISTRĀCIJA UN KAFIJA UN UZKODAS

15:00-15:30
KAFIJAS PAUZE UN UZKODAS

LEKCIJA IR BEZMAKSAS
Lūdzam iepriekš pieteikties
E-pasts: jolanta.kursisa@marupe.lv, tālr. 67149856

12:30-15:00
LEKCIJA “MOTIVĒTS DARBINIEKS – CEĻŠ UZ VEIKSMĪGU BIZNESU”
Kas jāzina vadītājam, lai darbinieks gribētu ar prieku nākt uz darbu un darītu to, 
iesaistot visu savu potenciālu
Lektors Ilmārs Vamzis (sertificēts FranklinCovey treneris) 

Pasākums tapis sadarbībā ar
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“DZĪVO MĀRUPĒ, STRĀDĀ MĀRUPĒ”
UZŅĒMĒJAM

Tēma - Kas jāzina vadītājam, lai darbinieks gribētu ar prieku nākt uz 
darbu un darītu to iesaistot visu savu potenciālu. Lekcijā runās par:
• Kā atrast sevi šodienas "trakajā" laikmetā?
• Ko sagaida darbinieks no uzņēmuma vides un vadītāja šodien?
• Kas nestrādā, kāpēc?
• Pamatprincipi vadītājam uz ko balstīties šodien.
• Kur dzīvo iekšējā, ilgstošā motivācija, kā tā rodas?
• Savas, komandas un darbinieka lomas atrašana.
• Ar ko sākt vadītājam rītu 9:00? Daži praktiski soļi.



DARBS JAUNIEŠIEM VASARĀ
Vienlaikus, sākot ar 22.martu, tiks uzsākta Mārupes novada jauniešu reģistrācija vasaras darbam 
pašvaldības iestādēs. Mārupes novadā deklarētie jaunieši vai jaunieši, kuri mācās Mārupes novada 
izglītības iestādēs, varēs pieteikties jauniešu darbam vasaras brīvlaikā no 1.jūnija līdz 31.augustam Mārupes 
novada pašvaldības iestādēs. Kopā Mārupes pašvaldība piedāvās 130 darba vietas gan teritorijas 
labiekārtošanas jomā (vecumā no 13 līdz 18 gadiem), gan Mārupes pašvaldības bērnudārzos, kur strādājot 
par pirmsskolas izglītības iestāžu audzinātāju palīgiem (vecumā no 15 līdz 19 gadiem).

PIESAKIES PROJEKTAM “PROTI UN DARI”
PROJEKTA “PROTI UN DARI!” RADOŠĀ DARBNĪCA JAUNIEŠIEM "IZKRĀSO SAPŅUS!"
Esi jaunietis no 15 līdz 29 gadiem? Nav darba? Neesi reģistrēts NVA? Nemācies? Piesakies projektam 
“Proti un dari!”

Projektā Tu varēsi:
• saprast savas nākotnes vēlmes un iespējas
• apgūt jaunas prasmes
• iegūt apmaksātas studijas un kursus
• iepazīt dažādas profesijas
• iegādāties Tev nepieciešamo inventāru
• saņemt mentora atbalstu un konsultācijas 

Iepazīsties ar piedāvātajām iespējām. 
Nāc un piedalies! 

15:30-18:30
DARBA BIRŽA “DZĪVO MĀRUPĒ, STRĀDĀ MĀRUPĒ”
Darba biržā piedalīsies un savas vakances piedāvās Mārupes uzņēmumi un arī citu novadu uzņēmumi. 
Pasākuma ietvaros darba meklētāji varēs uzzināt arī par Nodarbinātības valsts aģentūrā apkopotajām 
aktuālajām vakancēm. Tā būs laba iespēja vienuviet personīgi tikties un aprunāties darba devējiem ar 
darba meklētājiem un uz vietas veikt darba intervijas.

Kontaktpersona par pasākumiem:
Jolanta Kursiša
Mārupes novada Domes
Uzņēmējdarbības atbalsta konsultante
tālr. 67149856, mob. 29 330 721
E-pasts: jolanta.kursisa@marupe.lv

“DZĪVO MĀRUPĒ, STRĀDĀ MĀRUPĒ”
DARBA MEKLĒTĀJAM
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