
«2014. gada aprīlī, vienā no valdes sēdēm 
runājot par biedrības attīstību un jauniem 
pakalpojumiem, ko tā varētu sniegt saviem 
biedriem, kāds ieminējās, ka dažkārt trūkst 
padoma, kā labāk rīkoties vienā vai otrā 
situācijā,» atceras Normunds Čiževskis, 
mentoringa idejas un kustības iedibinātājs 
Mārupē. Jau pāris gadus sekmīgi bija dar-
bojusies biedrības izglītības pro-gramma 
«Par divām stundām zinošāks», kurā par 
dažādiem starpdisciplināriem tematiem 
uzstājās izaugsmes un biznesa treneri un 
pieredzē dalījās paši biedrības dalībnie-
ki. Lai arī tēmas bija visiem noderīgas – 
mārketings, finanšu plānošana, ES fondu 
piesaiste, juridiskie jautājumi –, uzņēmēji 
pauda viedokli, ka dažkārt ir grūti teoriju 
un semināros stāstītos praktiskos piemērus 
attiecināt uz sevi. Tā radās ideja par men-
toringu, ko «Mārupes uzņēmēji» saviem 
biedriem sāka piedāvāt kā bezmaksas pa-
kalpojumu. 

Nesavtīga dalīšanās un sadarbība
Lai arī vārdam «mentorings» ir dažā-

di skaidrojumi, populārākā ir leģenda no 
Homēra «Odisejas»: dodoties karā, Odi-
sejs atstāja savu dēlu pieskatīšanai dievietei 
Atēnai un draugam Mentoram. Iespējams, 
ka atslēgas elements mentoringa procesā ir 
vārds «draugs», jo tieši draugi ar pārdomām, 
viedokļiem un pieredzi dalās nesavtīgi, ne-
gaidot par to atlīdzību. Lai draudzība būtu 
auglīga un sniegtu gandarījumu abām pu-
sēm, ir nepieciešama sadarbība. Arī mento-
ringa pamatā ir uzticēšanās, sadarbība, ko-
mandas gars, mentora vēlme nesavtīgi dot 
un pieredzes pārņēmēja griba doto pieņemt. 
Uzņēmējiem mentoriem šis process vien-
mēr ir saistīts ar sociālo atbildību, ko virza 
Maslova piramīdas augstākie motivatori un 
vēlme padarīt pasauli labāku.

Sākums Mārupes vidusskolā
«Uzņēmēju Vēstis» jau vairākkārt ir 

stāstījušas par biedrības atbalstu Mārupes 
vidusskolas skolēnu mācību uzņēmumiem 
(SMU). Bez finansiālā atbalsta, ko biedrība 
sniedz skolēniem, topošajiem uzņēmējiem, 
t. s. iepirkumu sarakstā ir arī mentorings, 

tāpēc viena no pirmajiem, kas vērsās pie 
biedrības, bija SMU «Ausec» dibinātāja 
Kate Brenda Bula. «Ausec» bija iecerējis 
ražot aproces ar iebūvētu SOS pogu, kuru 
nospiežot ārkārtas situācijā tiek aktivizēta 
teksta īsziņas nosūtīšana iepriekš izvēlē-
tam adresātam. «Padoms bija nepieciešams 
jautājumos par to, kā labāk produktu virzīt 
tirgū, kādus mārketinga un komunikācijas 
instrumentus izmantot,» stāsta Silvestrs Sa-
vickis, uzņēmējs ar 20 gadus ilgu pieredzi 
sabiedrisko attiecību un mārketinga jomā. 
2015. gadā «Ausec» ieguva 1. vietu biedrī-
bas organizētajā SMU konkursā, bet Kate 
iegūto pieredzi izmantoja arī pēc vidussko-
las beigšanas un profesionālajās gaitās.

Ne tikai jaunajiem
Mājas tekstila veikals «Miedziņš» drīz 

svinēs 25. dzimšanas dienu, tāpēc tā direk-
tori Evitu Sondori būtu grūti saukt par ie-
sācēju biznesā. Pirms dažiem gadiem Evita 
izlēma attīstīt līdzīgu, tomēr jaunu biznesa 
virzienu – profesionālo tekstilizstrādājumu 
tirdzniecību Latvijā. «Mērķa auditorija un 
informācijas nodošanas kanāli ir citi, tāpēc 
arī finanšu plūsma jāaprēķina rūpīgi un, 
iespējams, citādi,» saka Evita. Viņa nepa-

kautrējās un vērsās pie Normunda Čiževska,  
uzņēmēja ar pieredzi finanšu plānošanā. 
«Normunda padoms man ne vien palīdzēja 
saprast jaunos finanšu līkločus, bet arī ie-
drošināja un atbrīvoja no šaubām par bizne-
sa attīstīšanu, kuras parādās katra jauna biz-
nesa radīšanas procesā,» papildina Evita.

Dažādas nozares
Šo gadu laikā pie Mārupes uzņēmējiem 

ir vērsušies visdažādāko nozaru jaunie uz-
ņēmēji. Mārupes centrā, ēkā aiz novada 
domes, jau kādu laiku darbojas uzņēmums 
«The Beard Cosmetics», kas sniedz skais-
tumkopšanas pakalpojumus vīriešiem un 
arī plāno ražot šīm vajadzībām paredzētu 
kosmētiku. «The Beard Cosmetics» pār-
stāvjiem šķita svarīga Mārupes uzņēmēju 
biedrības dalībnieka «MADARA Cosme-
tics» pieredze, kļūstot par savas nozares lī-
deri. Bārdas kosmētiķi uzņēmējdarbību sāka 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras 
atbalstītajā Jūrmalas inkubatorā un rudenī 
kļuva par biedrības «Mārupes uzņēmēji» 
dalībniekiem.
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Mentoringa programma uzņem apgriezienus
Jau ceturto gadu pieredzes bagātie Mārupes uzņēmēji 

dalās pieredzē ar iesācējiem biznesā

Biedrības pirmais izdevums 2018. gadā ir iznācis. Tajā 
atgādināsim jums par projektiem, kas sākti pagājuša-
jā gadā un senāk, un par procesiem, kas tuvāko gadu 
laikā noteikti mainīs apkārtējo vidi gan biznesam, gan 

iedzīvotājiem. Pastāstīsim, kā iesāktais virzās uz priekšu un ko 
varam gaidīt nākotnē. Ja kāds vēl līdz galam nav izpratis, kas 
ir mentorings un mentors, tad šoreiz esam atraduši visīsāko 
un visīstāko skaidrojumu – «draugs» –, jo tieši draugi ar pār-
domām, viedokļiem un pieredzi dalās nesavtīgi. Savukārt šī 
izdevuma intervijas daļā vēlamies jūs iepazīstināt ar Mārupes 
novada domes uzņēmējdarbības attīstības konsultantes Jolantas 
Kursišas stāstu, viedokli un nākotnes redzējumu. Tas viss par to, 
kas notiek mums apkārt, par procesiem, kuros dažkārt pazau-
dējam vai aizmirstam paši sevi, savu dziļāko es. 

Laiks skrien. Tiem, kam ir bērni, to apzinās vienmēr, jo bēr-
ni mēdz pāraugt sevi un augot atkal kļūt par sevi pašu. Jeb-
kuram cilvēkam vajadzētu tiekties pāraugt sevi, izkopjot sevī 
labāko un cenšoties sasniegt izcilību visās jomās. Ja to padarām 
par savu mērķi, varam iegūt dzīvi, par kādu sapņojam. Ne vien-
mēr šis process novedīs pie bagātības vai slavas – dažkārt mūsu 
sapņiem nav nekā kopīga ar taustāmiem labumiem –, bet tas 
var dot tādu dzīvi, ko piepilda prieks, dzīvi ar tīru sirdsapziņu 
un bez nožēlas.

Esmu nonākusi pie secinājuma, ka bagātība dod iespēju iz-
vēlēties, taču tā nespēj kompensēt nepilnvērtīgi nodzīvotu dzīvi, 
tā nesniedz apmierinājuma sajūtu. Dzīves jēga slēpjas pavisam 
citur: kļūt par to cilvēku, par kuru katram bija jākļūst, augot, 
pāraugot sevi un šajā izaugsmē kļūstot par sevi pašu atkal un 
atkal no jauna. Ja dažkārt dzīvē spēsiet ieturēt pauzi, jūs sa-
dzirdēsiet čukstus, ko, iespējams, esat apslēpuši dziļi sevī un kas 
mudina jūs īstenot savu īsto un vienīgo aicinājumu.

Apstājieties, paklusējiet un ieklausieties sevī! Kam būtu 
jānotiek? Jums būtu jāstājas pretī savam lielākajam izaicinā-
jumam: neatkarīgi no tā, ko dara vai saka apkārtējie, jāsaņem 
drosme un jādodas turp, kur sauc jūsu sapnis. 

Tā kā šis ir šā gada pirmais izdevums, jaunajā gadā ikvienam 
novēlu: «Sapņojiet drosmīgus sapņus – ļoti drosmīgus. Strādā-
jiet sūri un grūti – ļoti grūti. Kad būsiet paveikuši visu, ko spē-
jat, atstājiet pilnīgi visu augstāku spēku ziņā. Nebaidieties!»

Vēlos arī pateikt paldies Mārupes domes priekšsēdētājam 
Mārtiņam Bojāram un Mārupes kultūras nama direktorei Irai 
Dūdumai par atbalstu, šo gadu iesākot!

Ar cieņu 
Evita Sondore

biedrības «Mārupes uzņēmēji» valdes priekšsēdētāja

«Vispirms tiec skaidrībā,  
kas tu būsi, 

un tad dari, kas tev  
tālāk darāms.»

Epiktēts

valdEs pRIEkšsēdētĀjas slEja

Normunds Čiževskis – mentoringa  
kustības iedibinātājs Mārupē

Turpinājums 2. lpp.

Silvestrs Savickis – mentors uzņēmējiem, 
kam nepieciešams padoms mārketinga 
un komunikācijas laukā
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Februāris būs trešais mēnesis, kopš Mār-
upes novada domes uzņēmējdarbības 
attīstības konsultantes amatā stājusies 
Jolanta Kursiša. Viņa mūsu novada uz-

ņēmējiem ir vistiešākā saikne ar pašvaldību, tāpēc 
«Uzņēmēju Vēstis» lūdza J. Kursišu uz sarunu, lai 
uzzinātu, ko jaunā konsultante iecerējusi, ar ko 
šogad rēķināties un kā turpmāk veidosies sadar-
bība ar uzņēmējiem. 

kāds bija jūsu ceļš līdz šim amatam?
Šajā amatā strādāju no pērnā gada 10. novem-

bra, bet Mārupes novada domē – jau otro gadu. 
Līdz šim biju Attīstības nodaļas vadītājas palīdze 
un piedalījos darba grupās, sanāksmēs un kon-
sultatīvajās padomēs, kas aptver visas pašvaldības 
darba jomas, tāpēc man radās ne tikai priekšstats 
par to, kas notiek novadā, bet arī plašāks redzes-
loks, kas palīdzēs darboties šajā amatā.

kādi ir jūsu jaunie darba pienākumi?
Tā galvenokārt ir gan pašreizējo, gan jauno 

novada uzņēmēju konsultēšana par iespējām veikt 
komercdarbību novadā, bet ne tikai par to. Tās 
var būt arī vispārīgas konsultācijas, piemēram, par 
to, kur iegūt finansējumu, kur vērsties pēc pado-
ma vai cita veida atbalsta. Mans pienākums ir arī 
apzināt problēmas uzņēmēju vidē un palīdzēt tās 
risināt, tāpēc esmu nolēmusi šogad sarīkot vismaz 
divus informatīvos seminārus par uzņēmējiem 
aktuāliem jautājumiem. Šī gada janvārī stājās 
spēkā jaunā nodokļu reforma, un pieņemu, ka 
mūsu uzņēmējiem būtu noderīgi par to uzzināt 
detalizēti. Nodokļu reformai veltītais seminārs ir 
plānots februāra beigās vai marta sākumā: uzaici-
nāsim VID ekspertus, kas iespējami plašai audi-
torijai – gan lielo, gan vidējo un mazo uzņēmumu 
pārstāvjiem – skaidros jaunumus nodokļu jautā-
jumos. Otrs seminārs ir plānots uz gada beigām. 
Gribētos, lai tas būtu lietderīgi pavadīts laiks, lai 
uzņēmējiem būtu iespēja uzdot aktuālos jautāju-
mus un saņemt detalizētas atbildes. Par to, kur un 
kad šie semināri tiks organizēti, varēs uzzināt gan 
avīzē «Mārupes Vēstis», gan pašvaldības interneta 
vietnē www.marupe.lv un sociālajos tīklos.
ko esat pārņēmusi no iepriekšējās 
uzņēmējdarbības attīstības konsul-
tantes, un kāds būs jūsu pienesums 
šai amatā? kādas novitātes novada 
uzņēmēji var gaidīt šogad?

Man šis gads amatā visdrīzāk būs iepazīšanās 
gads. Visu apgūstot, varēšu labāk saprast, kas ir bi-
jis labs un kādas aktivitātes turpināmas un kas tik 
labi nestrādā, ko vajadzētu mainīt un darīt citādi.

Es neplānoju veikt revolūciju. Svarīgākais šajā 
amatā, manuprāt, ir veidot saikni starp pašvaldību 
un uzņēmējiem, būt kā tiltam; svarīgi ir arī būt 
pieejamai, lai kopā risinātu tās problēmas, kuras 
paši uzņēmēji redz un jūt vislabāk. Gribu, lai mēs 
visi runātu atklāti, lai varētu veidot dialogu un 
veiksmīgu sadarbību.

Gan iepriekšējai konsultantei, gan man galve-
nās vadlīnijas darbā dod Uzņēmējdarbības veici-
nāšanas plāns, kas tiek izstrādāts katru gadu un 
kurā tiek noteikti veicamie darbi, mērķi un aktivi-
tātes. Esmu izstrādājusi šādu plānu 2018. gadam 
un plānoju to apspriest ar uzņēmējiem Uzņēmēj-
darbības atbalsta konsultatīvajā padomē februārī. 
No iepriekšējo gadu plāniem redzams, ka darīts 
ir daudz un solītais izpildīts. Šim plānam ir pēc-
tecība un tradīcijas: tiek analizēts, kas ir bijis labs 
un veiksmīgs un ir jāturpina arī nākamajā gadā. 
Piemēram, arī šogad aprīlī tiks organizēta uzņē-
mēju iecienītā darba birža «Dzīvo Mārupē, strādā 
Mārupē!», bet oktobrī – Uzņēmēju dienas.

Darba biržas pasākums ir ļoti pieprasīts, jo 
Mārupes uzņēmējiem, tāpat kā kolēģiem citur 
Latvijā, ir aktuāls darbaspēka jautājums. Mūsu 
novads ir viens no tiem, kas aug visstraujāk, un 
mūsu darbspējīgo iedzīvotāju skaits ik gadu pa-
lielinās. Piemēram, 2017. gada 1. jūlijā Mārupes 
novadā bija 13 285 darbspējīgie iedzīvotāji (15–
63 g. v.), un tas ir par 1005 iedzīvotājiem jeb 8 % 
vairāk nekā 2016. gada 1. janvārī, kad darbspējīgo 
iedzīvotāju skaits sasniedza 12 280. Tomēr mūsu 
iedzīvotājus uz savām darbavietām vilina citas tu-
vējās pašvaldības. Pēc VID datiem redzams, ka 
2016. gadā Mārupē gan dzīvoja, gan strādāja vien 
trešdaļa no visiem nodarbinātajiem iedzīvotājiem. 
Ārpus pašu novada mārupieši visvairāk strādā 
Rīgā, kā arī Jūrmalā un Ķekavas novadā.
vai dažus uzņēmējiem būtiskus  
projektus varat ieskicēt jau tagad?

Pērn pašvaldība aktīvi strādāja pie ceļu infra-
struktūras projektiem un tika pabeigta ceļu C15, 

C16 un Dzirnieku ielas pārbūve; šogad plānojam 
izbūvēt ceļu C13. Šis projekts ir pozitīvs pašvaldī-
bas un uzņēmēju sadarbības piemērs: pašvaldībai 
bija iespēja pretendēt uz ES līdzfinansējumu šim 
projektam ar nosacījumu, ka uzņēmēji tajā pieda-
lās, nodrošinot jaunas darbavietas (82) un finanšu 
investīcijas, ko iegulda savā uzņēmumā. Pašvaldī-
bai ieguldot 15 % no nepieciešamā finansējuma, 
saņēmām 85 % līdzfinansējumu no ES fondiem. 
Citādi mēs šo rajonu nebūtu attīstījuši, tas nebūtu 
starp pašvaldības prioritātēm, jo dzīvojamās ap-
būves tur ir maz, turpretim uzņēmējiem šīs teri-
torijas infrastruktūras attīstība bija aktuāla, jo tā 
atrodas tuvu lidostai. Jau tagad redzams: tiklīdz ir 
attīstīta infrastruktūra, uzreiz rodas pieprasījums 
un teritorijai ir pavisam cita vērtība.

Šogad arī ekspluatācijā tiks nodota elektro-
apakšstacija Zeltiņu ielā (jau tagad no šīs stacijas 
tiek padota elektrība), tā atrisinot gadiem ilgo 
elektrības piegādes problēmu.

Nozīmīgs infrastruktūras projekts ir ūdens-
saimniecības sakārtošana, kas ar ES fondu at-
balstu tiks pabeigta 2021.–2022. gadā. Tad 
visās novada apdzīvotajās vietās ar ciema statusu –  
Mārupē, Tīrainē, Jaunmārupē, Skultē, Vētrās 
– pilnā mērā būs pieejami centralizētās ūdens-
apgādes un kanalizācijas pakalpojumi. Tās ir 
lielas investīcijas: šis projekts izmaksās nepilnus 
17 miljonus eiro, no tā pašvaldības ieguldījums ir 
5,2 miljoni eiro. Īstenojot šo, jau ceturto, projekta 
kārtu, tiks izbūvētas komunikācijas visās maģis-

trālajās ielās, lai nākotnē viegli varētu veidot pie-
slēgumus jaunām apbūves teritorijām. Jau tagad 
centralizētās ūdenssaimniecības pakalpojums ir 
pieejams 75 % teritorijas, bet pirms 10 gadiem, 
kad tika sākta šī projekta pirmā kārta, tas bija pie-
ejams tikai aptuveni 20 % novada teritorijas.
Mārupes novada iedzīvotāju skaits 
strauji aug, bet vai tikpat strauji  
aug arī biznesa vide? 

Mārupes novadā š. g. 10. janvārī bija reģis-
trētas 3172 saimnieciskās vienības (starp tām ir 
arī biedrības u. c.); 2890 no tām ir uzņēmumi. 
Analizējot uzņēmumu struktūru, redzams, ka 
vairums novadā strādājošo uzņēmumu ir saistīti 
ar pakalpojumu jomu, nevis ražošanu: tie ir dažā-
di konsultāciju, grāmatvedības, IT jomas, nekus-
tamā īpašuma izīrēšanas un pārvaldīšanas, kravu 
pārvadājumu un būvniecības uzņēmumi. 

Cik aktīvi ir novada jaunie uzņēmēji? 
kā pašvaldība viņus stimulē? 

Pērn novadā tika reģistrēti 190 jauni uzņēmu-
mi, un tas ir visaugstākais aktivitātes rādītājs starp 
Pierīgas novadiem. 

Aizvadītajā gadā pašvaldība sadarbībā ar SEB 
banku, iesaistoties Jūrmalai un Olaines novadam, 
sāka jaunu atbalsta programmu – konkursu «Ie-
dvesma» – uzņēmumiem, kas nav vecāki par di-
viem gadiem. Šogad to turpināsim un piesaistīsim 
vēl divus novadus: Siguldu un Ķekavu. Atbalsts 
izpaužas kā grants līdz 10 tūkstošiem eiro, kas 
tiek piešķirts uzņēmumam par veiksmīgāko biz-
nesa ideju. Grantu piešķir gan pašvaldība, gan 
SEB banka. Pērn šajā konkursā saņēmām daudz 
pieteikumu un aktīvākie bija tieši mūsu novada 
jaunie uzņēmēji: vairāk nekā puse pieteikumu bija 
no Mārupes. Tātad mums ir ļoti aktīvi iedzīvotāji 
un radoši, idejām bagāti uzņēmēji. Galveno balvu 
no SEB bankas saņēma Mārupes uzņēmums SIA 
«Genecie», kas ražo sieviešu naudas maciņus ar 
tajos iestrādātu iepirkumu somu un kas plāno tos 
eksportēt uz Rietumiem. Pašvaldības grants biz-
nesa idejas attīstīšanai tika piešķirts Ievai Sprižai 
jaunas iekārtas – ogu žāvēšanas tuneļa – iegādei. 
Šogad jau laikus informēsim par konkursa norisi, 
organizēsim seminārus un skaidrosim, kā kon-
kursā piedalīties, lai jau septembrī jaunie uzņē-
mēji varētu sākt iesniegt pieteikumus. 

Līdz šim pašvaldība lielu uzmanību ir pie-
vērsusi jauniešiem, un es to gribētu turpināt. Ie-
priekšējos gados sadarbībā ar izglītības iestādēm 
ir organizētas dažādas aktivitātes, piemēram, 

Mārupes vidusskolas vecākās klases iesaistījās 
programmā Junior Achievement, skolēni veidoja 
mācību uzņēmumus, sadarbībā ar Mārupes uzņē-
mēju biedrību tika organizēts mācību uzņēmumu 
konkurss un izstāde. Tas viss notiks arī šogad, 
un esam šīm aktivitātēm paredzējuši arī balvas. 
Vēlos, lai jaunieši varētu vairāk uzzināt par uz-
ņēmējdarbības vidi, lai viņi dibinātu uzņēmumus 
un tā veidotos novada jaunā uzņēmēju paaudze. 
Pat ja jaunieši nekļūs par uzņēmējiem, viņiem būs 
labāks priekšstats par biznesu un izpratne par to, 
kas viņus vilina.

Es jūtu, ka svarīgs ir gan darbs ar jauniešiem, 
gan ar jaunajiem uzņēmējiem. Viņiem ir nepie-
ciešama informācija par pašvaldības aktivitātēm 
un mūsu atbalsts.
vai esat iecerējusi arī kādus uzņē-
mējdarbības attīstības veicināšanas 
pasākumus? kādi instrumenti  
jums palīdzēs to darīt?

Viens no šādiem instrumentiem ir Tīraines 
ciema daļas lokālplānojuma izstrāde, ko ceram 
pabeigt šī gada beigās un kas sekmēs sportisko 
aktivitāšu attīstību. Esam iecerējuši piesaistīt 
šai vietai privātos investorus, kas tur varētu vei-
dot savu biznesu. Mārupes novads, kur ir daudz 
jauno ģimeņu ar bērniem, piesaista uzņēmējus, 
kas ir saistīti ar sporta un aktīvās atpūtas jomu. 
Nesen Lielās un Vārpu ielas krustojumā privātais 
investors atklāja jaunu tenisa kompleksu, novadā 

ir jauna hokeja halle, pašvaldība ir sākusi sarunas 
par baseina celtniecību. Problēma ar sporta bū-
vēm ir tā, ka uzņēmējiem šis bizness ne vienmēr 
nes peļņu. Šīm ēkām vienmēr daļēji būs arī sociālā 
funkcija, tāpēc tie, kas šādus objektus vēlas veidot, 
meklē pašvaldības atbalstu. Pašvaldība reizēm var 
palīdzēt ar zemi vai infrastruktūru, un tad būves 
var tapt par privātajiem līdzekļiem. Tā, kopā dar-
bojoties, varam nodrošināt saviem iedzīvotājiem 
iespēju sportot.

Otrs atbalsta veids, ko mūsu uzņēmēji diem-
žēl izmanto kūtri, ir pašvaldības atbalsts nodokļu 
veidā. Šogad plānoju informatīvu kampaņu par šo 
jautājumu, jo, iespējams, ne visi par to ir dzirdē-
juši. Gribam vēlreiz atgādināt: ja uzņēmēji būvē 
publiski pieejamu infrastruktūru, tad viņiem pie-
nākas nekustamā īpašuma nodokļa atlaides. Tā-
pat nodokļa atlaides paredzētas tiem vidējiem un 
mazajiem uzņēmumiem, kas nodarbina vismaz 
piecus Mārupē deklarētus iedzīvotājus. Šo iespē-
ju pagaidām neviens nav izmantojis! Esmu šajā 
amatā, lai uzņēmējiem ne tikai palīdzētu uzzināt 
par dažādām atbalsta iespējām, bet arī palīdzētu 
šos jautājumus nokārtot. Ja šie atvieglojumi ilg-
stoši netiks izmantoti, būs jāapsver, vai šāds at-
balsts vispār ir vajadzīgs.

kādi ir Mārupes novada uzņēmēji,  
ar kuriem nu jums būs cieši  
jāsadarbojas?

Līdz šim vairāk esmu sadarbojusies ar Mār-
upes uzņēmēju biedrības pārstāvjiem, un man ir 
radies iespaids, ka viņi ir ļoti enerģiski, ieintere-
sēti un nav vienaldzīgi. Viņi ne tikai vēlas attīstīt 
savu biznesu, bet arī domā plašāk – īsteno vairāku 

uzņēmumu sadarbību, domā par to, ko var sniegt 
novadam. Labs uzņēmēju un pašvaldības sadar-
bības piemērs ir Plieņciema ielas krustojums: pēc 
uzņēmēju iniciatīvas pašvaldība palīdzēja sagata-
vot dokumentāciju «Latvijas Valsts ceļiem», lai 
panāktu drošāka krustojuma izveidi. Tas ir aktuā-
li daudziem līdzās esošajiem uzņēmumiem, kurus 
uztrauc darbinieku drošība, pārvietojoties pa šo 
ceļa posmu.
kā uzņēmēji var pie jums vērsties? 
kur var atrast jaunāko informāciju?

Pagājušā gada nogalē pašvaldība izveidoja jau-
nu, uzlabotu vietni www.marupe.lv, kas visu laiku 
tiek papildināta. Tajā ir atrodami kontakti un ir 
izdalītas biznesa jomas, lai ērti var atrast jaunāko 
informāciju. Plānojam uzlabot sludinājumu sada-
ļu, lai uzņēmēji to izmantotu aktīvāk. Esam arī 
sociālajos tīklos Facebook un Twitter.

Man jautājumus var uzdot pa e-pastu (jolan-
ta.kursisa@marupe.lv); var arī zvanīt pa tālruni 
(t. 29330721).
Pastāstiet par sevi! esat mārupiete?

Mārupiete esmu neilgu laiku, un var teikt, ka 
atbilstu sauklim «Dzīvo Mārupē, strādā Mār-
upē!». Es nāku no Siguldas puses. Pabeidzu Si-
guldas ģimnāziju, tad pārcēlos uz Rīgu, kur Banku 
augstskolā ieguvu maģistra grādu uzņēmējdarbībā 
un vadībā. Pati gan neesmu bijusi uzņēmēja, bet 
esmu strādājusi divos sabiedriskās ēdināšanas uz-
ņēmumos par struktūrvienības vadītāju. Man ļoti 
patīk biznesa vide: uzņēmējam ir tik plašas iespē-
jas realizēt savas idejas, izveidot kaut ko paliekošu 
un vērtīgu, radīt to, kas ir vajadzīgs un noderīgs 
arī citiem. Tas dod pienesumu ne tikai tavai dzī-
vei, bet arī sabiedrībai.
Gads ir tikko sācies. vai jums pašai 
ir kādi mērķi, ko vēlaties šogad 
sasniegt? un ko novēlat Mārupes 
novada uzņēmējiem?

Mani mērķi un uzdevumi ir ietverti Uzņēmēj-
darbības veicināšanas plānā, un vēlos, lai tos arī 
izdotos īstenot. Tas ļaus saprast, kas darāms turp-
māk un kas būtu jāmaina.

Mūsu uzņēmēji ir dažādi: ir gan lieli, gan vidē-
ji, gan mazi uzņēmumi. Lielie uzņēmumi turpina 
attīstīties, un lai viņiem tas izdodas arī turpmāk! 
Gribu novēlēt, lai arī citiem izdodas saredzēt un 
realizēt inovatīvas idejas, lai izdodas piesaistīt 
kvalificētu darbaspēku, izveidot plašāku klientu 
loku. Novēlu arī, lai starp Mārupes uzņēmējiem 
veidotos sadarbība un lai mēs, pašvaldība, varētu 
ne tikai palīdzēt ar padomu, bet arī savestu uzņē-
mējus kopā. Aktīva darbošanās veicinās uzņēmēj-
darbību un palīdzēs augt arī mūsu novadam! 

Darbā ar uzņēmējiem ir svarīga 
cieša sadarbība un dialogs

Mārupes novada domes jaunā uzņēmējdarbī-
bas attīstības konsultante jolanta kursiša vē-
las, lai ar novada uzņēmējiem izveidotos ciešs 
dialogs. viņa ir gatava gan sniegt uzņēmējiem 
padomu, gan palīdzēt risināt viņu problēmas. 
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es atbilstu sauklim «Dzīvo 
Mārupē, strādā Mārupē!».

  3172 – tik saimniecisko vienību š. g. 10. janvārī bija reģistrēts  
Mārupes novadā. 2890 no tām ir uzņēmumi.

  Darbspējīgo iedzīvotāju skaits ik gadu palielinās!  
2017. gada 1. jūlijā Mārupes novadā bija 13 285 darbspējīgie 
iedzīvotāji, kas ir par 1005 iedzīvotājiem jeb 8 % vairāk nekā 
2016. gada 1. janvārī, kad to skaits sasniedza 12 280.

  190 – tik jaunu uzņēmumu novadā reģistrēts 2017. gadā,  
un tas ir augstākais aktivitātes rādītājs starp visiem  
Pierīgas novadiem. 

avots: Mārupes novada dome

iNforMāCijai

Vilciens stacijā pienāks pēc astoņiem gadiem
2018. būs «Rail Baltica» būvprojektēšanas gads

Savukārt uzņēmums «Kontinentu medības» 
ražo galda spēles, kuru pamatā ir zināšanas un 
erudīcija. «Aija un Krišjānis Rāvieši paši ir erudī-
cijas spēļu entuziasti, tāpēc ir patiess gandarījums 
redzēt degsmi uzņēmēju acīs, kas rosina ticēt, ka 
iecerētais izdosies,» stāsta Silvestrs Savickis, kuru 
kontinentu mednieki uzaicināja kļūt par viņu men-
toru mārketinga virzienu attīstīšanā.

«Mārupē uzņēmējiem ir dažādu nozaru uzņē-
mumi, kuru īpašnieki un vadītāji ir gatavi stāstīt 
par savu pieredzi un nodot to tālāk, tāpēc nevajag 
baidīties, bet gan droši aizpildīt pieteikuma anke-
tu, kas atrodama gan biedrības, gan novada domes 
interneta vietnē,» iedrošina Normunds Čiževskis, 
uzņēmējs, pie kura pirmā nokļūst mentoringa 
pieprasījuma anketas un kurš tās sadala tālāk «pēc 
specialitātes». «Mentorings ir vēl viena lieta, ar ko 
Mārupes uzņēmēju biedrība pozitīvi izceļas Lat-
vijas uzņēmējdarbības sociālās atbildības ziņā,» 
Normunds rezumē.

Piecpadsmit gadu vēsture
Lai arī šķietami vakar, mentoringa vēsture 

Latvijā aizsākās 2003. gadā, kad uzņēmēja Aiva 
Vīksna ar domubiedriem izveidoja sabiedrisko 
organizāciju «Līdere», kas apvienoja uzņēmējas 
sievietes. «Līdere», kas mentoringa metodolo-
ģiju pārņēma no organizācijas «Somijas Sieviešu  
uzņēmēju aģentūra», ir uzskatāma par mentoringa  

pamatlicēju mūsu valstī. Pati Aiva ir mentore 
kopš šīs kustības pirmsākumiem, un tagad viņa 
saka: «Dažkārt pieredzes pārņēmējam ir grūti 
apjaust, cik smags darbs ir uzņēmējdarbība, un 
saprast, vai viņš vispār vēlas to darīt. Lai varētu 
baudīt augļus, vēl pirms ābeļdārza iestādīšanas ir 
jāiekopj zeme, jāsagatavo stādāmais materiāls, 
pēc tam dārzs ir jākopj, jāseko līdzi procesam. 
Un tikai pēc diviem trim gadiem, kad var no-
plūkt pirmos ābolus, pēc to nogaršošanas kļūst 
skaidrs, vai tas ir tas, ko gribējās iegūt.» Nevar 
nepiekrist. 

Mentoringa programma uzņem apgriezienus
UzņēmējU gadUmijas balles atskats      turpinājums no 1. lpp.

Mārupes uzņēmēji gada nomaiņu šogad svinēja janvāra vidū

«rail Baltica» trases novietojums Mārupes novadā atbilstoši sākotnējam tehniskajam risināju-
mam; par to ir veikts ietekmes uz vidi novērtējums, uz kura pamata Ministru kabinets  
2016. gada augustā ir apstiprinājis kopējo trases novietojumu latvijas teritorijā. 

Pirms pāris gadiem Mārupes novads 
valsts mērogā izskanēja kā viens 
no galvenajiem protestētājiem pret 
projektu «Rail Baltica», konkrēti, 
pret plānoto sliežu ceļa novietojumu 

Mārupes novadā. Kompromiss tika panākts, un 
projekta attīstīšana «uz papīra» turpinājās. Ir pa-
gājuši divi gadi. To, kāds tagad ir projekta «Rail 
Baltica» statuss Mārupes novadā, «Uzņēmēju 
Vēstis» vaicāja šī projekta galvenajam koordina-
toram AS «RB Rail» un projekta nacionālajam 
ieviesējam Latvijā SIA «Eiropas dzelzceļa līni-
jas». Viņu atbildes apkopoja un par tām pastāstī-
ja AS «RB Rail» komunikācijas un sadarbības ar 
valsts iestādēm vadītāja Ilze Rassa.

Šogad – projektēšana
Saistībā ar «Rail Baltica» Mārupes novadā ir 

aktuālas divas aktivitātes – Starptautiskajā lidostā 
«Rīga» paredzētās «Rail Baltica» stacijas projektē-
šana, par ko ir atbildīgs «Rail Baltica» nacionālais 
ieviesējs SIA «Eiropas dzelzceļa līnijas», un pa-
mata trases projektēšana, par ko ir atbildīgs kop-
uzņēmums «RB Rail».

Starptautiskajā lidostā «Rīga» paredzētās 
«Rail Baltica» dzelzceļa stacijas projektēšanas 
iepirkums tika sākts 2016. gada novembrī, bet 
pretendentu kvalifikācijas un pieredzes vērtēšana 
beidzās 2017. gada novembrī. Tika atzīts, ka no 
pieciem pirmajā kārtā saņemtajiem pieteikumiem 
konkursa nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas pra-
sībām atbilst divi kandidāti – AECOM INOC-
SA S.L.U. un piegādātāju apvienība PROSIV –, 
kuriem ir tiesības iesniegt piedāvājumu konkursa 
otrajā kārtā. Pašlaik notiek abu kandidātu tehnis-
ko un finansiālo piedāvājumu vērtēšana. Līgumu 
par projektēšanu ir plānots noslēgt 2018. gada 
pirmajā ceturksnī. Konkursa uzvarētājiem šis būs 
grūts uzdevums, jo projekts ir komplicēts, turklāt 
līdz šim dzelzceļa novietošana uz estakādēm Lat-
vijā nav īstenota. Vienā uzdevumā ir apvienota 
gan stacijas, gan tās dzelzceļa daļas, kas ved uz lid-
ostu, projektēšana. Dzelzceļa staciju ir paredzēts 
vienā augstumā savienot ar lidostas paplašināto 
termināli, ko plānots uzbūvēt līdz 2022. gadam. 
Darbs būs jāveic tā, lai šajā laikā nebūtu jāaptur 
pasažieru plūsma.

Par tās «Rail Baltica» pamata trases daļas 
projektēšanu, kurā atrodas arī Mārupes nova-
da teritorijas posms, kopuzņēmums «RB Rail»  
š. g. 26. janvārī izsludināja iepirkuma pirmo kārtu. 
Iepirkums ir plānots divās kārtās – vispirms tiks 
vērtēta pretendentu kvalifikācija un tad tehniskais 
un finansiālais piedāvājums. Plānots, ka lēmums 
par projektētāja izvēli tiks pieņemts 2018. gada 
rudenī. Projektēšana ilgs 24 mēnešus, un to ir plā-
nots pabeigt 2020. gadā. 

Lai sagatavotu pamata trases projektēšanas 
iepirkuma tehnisko specifikāciju, nākamajos 
mēnešos SIA «Eiropas dzelzceļa līnijas» aicinās  
Mārupes novada pašvaldību uz tikšanos. Paralēli 
saskaņā ar vienošanos, kas noslēgta starp projek-
ta «Rail Baltica» ieviesējiem trijās Baltijas valstīs, 
«RB Rail» veic sākotnējā tehniskajā izpētē iden-
tificēto tehnisko risinājumu konsolidēšanu, t. i., 
izvērtēšanu, raugoties no kopējā projekta savstar-
pējās izmantojamības skatpunkta, lai nodrošinātu 
būvniecības un vēlākās uzturēšanas izmaksu efek-
tivitāti un ilgtspēju.

arheoloģiskā un kultūras vērtību 
izpēte jau aprīlī; būvniecība  
lidostā – pēc diviem gadiem

Februārī Mārupes novadā tiks sākta kultūras 
vērtību apzināšana «Rail Baltica» paredzētās tra-
ses nodalījuma joslā un vietām mazliet plašākā 
teritorijā. Februārī un martā tiks veikta arhīvu iz-
pēte, bet lauka darbus paredzēts sākt aprīlī. Lauka 
darbu laikā pētnieki izstaigās un vizuāli novērtēs 
izpētes teritoriju un tajā esošās ēkas un pieminek-
ļus, kā arī veiks nelielus urbumus, lai pārbaudītu, 
vai zem zemes nav arheoloģisko liecību pazīmju. 
Pirms lauka darbu sākšanas zemes un ēku īpašnie-
kiem tiks izsūtīta informatīva vēstule ar precīzāku 
informāciju par plānotajiem darbiem un to izpil-
dītājiem, bet darbu laikā izpildītājus varēs atpazīt 
pēc īpašām apliecībām. Par šiem pasākumiem ir 
atbildīgs «Rail Baltica» nacionālais ieviesējs Lat-
vijas teritorijā SIA »Eiropas dzelzceļa līnijas».

Tuvākā mēneša laikā kopuzņēmums «RB Rail» 
sāks t. s. operacionālā plāna izstrādi, un viens no tā 
uzdevumiem ir iespējamo reģionālo pieturas pun-
ktu identificēšana. Arī šis jautājums tiks pārrunāts 
ar Mārupes novada pašvaldības pārstāvjiem. Sa-
vukārt «Rail Baltica» pasažieru stacijas celtniecību 
lidostā plānots sākt 2020. gadā.

lidostas projektētāju zināsim 
šomēnes

Kā jau minēts, par lidostā «Rīga» paredzētās 
«Rail Baltica» pasažieru stacijas projektēšanas or-
ganizēšanu ir atbildīgs nacionālais ieviesējs SIA 
«Eiropas dzelzceļa līnijas». Plānots, ka iepirkuma 
rezultātā izvēlētais projektētājs būs zināms jau līdz 
februāra beigām. Par visas «Rail Baltica» pamata 
trases projektēšanu ir atbildīgs kopuzņēmums 
«RB Rail», un plānots, ka iepirkuma rezultātā iz-
vēlētais projektētājs būs zināms šī gada rudenī. Ir 
izvirzīts mērķis pārrobežu satiksmi «Rail Baltica» 
infrastruktūrā sākt 2026. gadā.  

Silvestrs Savickis

Karte: AS «RB Rail»

Fo
to

: b
ie

dr
īb

a 
«M

ār
up

es
 u

zņ
ēm

ēj
i»



Par reklāmas un sludinājumu
ievietošanu rakstiet 

vai zvaniet:

info@marupesuznemeji.lv
22516333

«Uzņēmēju Vēstis»
Izdevējs: biedrība «Mārupes uzņēmēji»

www.marupesuznemeji.lv
Daugavas iela 29, Mārupe, LV-2167

Metiens: 8200 eksemplāru
Izplatīšana: kopā ar Mārupes novada

pašvaldības laikrakstu  
«Mārupes Vēstis»

Šis izdevums nodrukāts ar

atbalstu. 

PaLDIes!

Ja turpmāk vēlaties saņemt
»Uzņēmēju Vēstis» elektroniski, 
lūdzu, atsūtiet pieteikumu uz

info@marupesuznemeji.lv

Uzņēmēju VēstisFEBRUĀRIs  20184 akTualiTāTe

iedzīvotāji atbalsta Plieņciema ielas labiekārtošanu

Paldies SIA «Prolux»  
par viesmīlību  

valdes sēdes laikā!
• 

Paldies par atbalstu Mārupes 
Uzņēmēju gada balles  

organizēšanā mūsu biedriem:

«Call Me Sister Flowers»
«Excellent partner»

«Hercogs»
«House of Portuguese Wines»

«CV Travel»
«IB Media»

«EHRLE»
«Prolux»

«Avar Auto»
«MAdARA Cosmetics»

«Beauty Station»

Biedrība «Mārupes uzņēmēji»

laBie DarBi

«Plieņciema iela ir viens no Mār-
upes novada infrastruktūras kar-
stajiem punktiem,» saka zvērināts 
advokāts Jurijs Baibakovs, biedrī-

bas «Mārupes uzņēmēji» valdes 
loceklis. Viņš apkopo iedzīvo-
tāju un uzņēmēju iesniegumus, 
kas aicina VAS «Latvijas Valsts 
ceļi» nekavējoties sākt Plieņ-
ciema ielas rekonstruēšanu un 
labiekārtošanu. Janvāra beigās 
biedrība «Mārupes uzņēmēji» 
pabeidza iedzīvotāju un uzņē-
mēju iesniegumu pieņemšanas 
aktīvo fāzi. Februārī plānots 
sagatavot un iesniegt VAS 
«Latvijas Valsts ceļi» iesniegu-
mu, kurā kopā ar objektīviem 
rādītājiem būs atspoguļota arī 
uzņēmēju un iedzīvotāju no-
stāja. Šo iniciatīvu atbalsta arī 
Mārupes novada dome.

Izdevuma «Uzņēmēju Vēs-
tis» iepriekšējā numurā (#37, 
2017. g. decembris) jau rak-
stījām par uzņēmēju biedrības 
dalībnieku iniciatīvu vērsties pie 
VAS «Latvijas Valsts ceļi», lai tās  

pārvaldībā esošā Plieņciema iela tiktu rekonstruē-
ta un kļūtu gājējiem un autobraucējiem ērtāka un 
drošāka. «Pēc publikācijas pie mums vērsās mār-
upiete Irēna Katrine Lapsa, kas pauda viedokli, 

ka iedzīvotāji par bīstamo Plieņciema un Kantora 
ielas krustojumu pie 7. autobusa galapunkta ir 
norūpējušies ne mazāk kā uzņēmēji. Irēna apņē-
mās koordinēt iedzīvotāju aktivitāti un apkopot 
viņu iesniegumus,» saka Evita Sondore, biedrības 
«Mārupes uzņēmēji» valdes priekšsēdētāja. 

Plieņciema iela ir 1,4 km gara un ir viens no 
galvenajiem ceļiem, kas savieno Mārupi ar Jūrma-
las šoseju (Kantora ielu ar K. Ulmaņa gatvi), tāpēc 
pa to notiek intensīva satiksme, taču nav iekār-
tota ietve, nav apgaismojuma un Mārupes pusē 
ir bīstams krustojums, kurā saslēdzas piecas ielas.  

Ir zināms, ka 2008. gadā VAS «Latvijas Valsts 
ceļi» Plieņciema ielai jau bija izstrādājusi rekon-
strukcijas projektu un saņēmusi visus nepiecieša-
mos, t. sk. būvvaldes, saskaņojumus, bet krīzes 
dēļ tas netika realizēts.

Kaut arī iesniegumu apkopošanas aktīvā fāze 
ir beigusies, visi, kas ir ieinteresēti Plieņciema 
ielas labiekārtošanā, var turpināt sūtīt iesniegu-
mus vai nu I. Lapsas kundzei, vai uz biedrības 
juridisko adresi (Daugavas iela 29, Mārupe). 
Tos var atstāt arī SIA «Rolling» ēkā Plieņciema  
ielā 39. 


