
25.maijā Eiropas Savienī-
bā stāsies spēkā Vispā-
rējā datu aizsardzības 
regula jeb GDPR – Ge-

neral Data Protection Regulation. Šīs regu-
las izstrāde un debates par tās saturu ilga 
četrus gadus, līdz Eiropas Parlaments to 
apstiprināja 2016. gada 14. aprīlī. 

No citiem likumu jauninājumiem šis  
atšķiras ar milzīgajiem sodiem, kas orga-
nizācijai vai uzņēmumam var tikt piemē-
roti normatīva prasību nepildīšanas vai 
nepilnīgas izpildīšanas gadījumā: sods var 
sasniegt līdz 4 % no uzņēmuma globālā 
apgrozījuma. Atšķirībā no citiem ES nor-
matīvajiem aktiem šī regula neparedz arī 
pielāgotu nacionālo regulējumu, kas, iespē-
jams, pieļautu kādas korekcijas, bet uzliek 
par pienākumu pilnīgi visām ES dalībval-
stīm ieviest regulējumu, tā sakot, viens pret 
vienu, tā nodrošinot, ka visā Eiropas Savie-
nībā turpmāk būs spēkā vienots personas 
datu aizsardzības regulējums.

Uz ko šī regula attieksies?
Būtībā uz ikvienu organizāciju! Ir grū-

ti iedomāties organizāciju vai uzņēmumu, 
kas kaut vienkāršākajā veidā neapkopotu 
un neapstrādātu kādus privātpersonu da-
tus. Ikviena uzņēmuma rīcībā ir, piemēram, 
klientu vārds, uzvārds, vecums, tālruņa nu-
murs, dzīvesvietas adrese, e-pasta adrese, 
personas kods vai pases dati. Bankas un 
citas finanšu pakalpojumu iestādes pār-
valda arī tādus datus kā personas ģimenes 
stāvoklis un finanšu stāvoklis. Apdrošinā-
šanas un veselības aprūpes pakalpojumu 
sniedzēju rīcībā ir informācija par indivīdu 
veselības stāvokli un dažkārt arī par cilvēka 
etnisko izcelsmi vai seksuālo dzīvi, kas ir 
īpaši sensitīvi dati.

Līdz šim ES valstīs bija spēkā dažādi 
datu aizsardzības regulējumi un atšķirīgas 
pieejas. Līdz ar GDPR regulas stāšanos 
spēkā tiks būtiski grozīts Latvijas Fizisko 
personu datu aizsardzības likums – tiks 
paaugstināts personas datu aizsardzības lī-
menis un datu subjektam jeb ikvienam no 
mums tiks piešķirtas tiesības un pienākums 
kontrolēt savu datu nodošanu apstrādei. 

Kā rīkoties uzņēmējiem?
Nav šaubu, ka GDPR prasību ievieša-

na ikvienam uzņēmējam radīs ne mazums 
grūtību – būs jāpilnveido sava darbība gan 
juridiskajā, gan informācijas tehnoloģiju 
jomā. Veicamās izmaiņas būs arī finansiāli 
ietilpīgas, jo prasīs datu aizsardzības, IT un 
juridiskās jomas speciālistu piesaistīšanu 
vai savu darbinieku apmācīšanu. Tās pra-
sīs arī laika resursus, ko uzņēmēji viegli var 
aprēķināt izmaksu formā.

Visu regulas prasību ieviešanu vienkār-
šoti var aprakstīt trīs soļos. Pirmkārt, jāveic 
t. s. datu audits – jāsaprot, kādi dati tiek 

glabāti, kā tie tiek iegūti un fiksēti, kā un 
cik ilgi tiek uzglabāti, kāds ir datu uzgla-
bāšanas tiesiskais pamats un vai ir saņemta 
datu subjekta piekrišana viņa datu saglabā-
šanai. Otrkārt, ir jāsaprot, kādas izmaiņas 
datu uzglabāšanas procesos jāveic, lai tiktu 
izpildītas šīs regulas prasības. Treškārt, šie 
uzlabojumi ir jāievieš. Datu valsts inspek-
cija piedāvā 12 soļu procesu sekmīgai regu-
las ieviešanai (sk. attēlā). 

Atsevišķi jāpiemin GDPR regulējums, 
kas nosaka: ja datu uzglabātājam ir radu-
šās aizdomas par uzglabāto datu noplūdi, 
tam ir pienākums 72 stundu laikā ziņot 
par šo faktu uzraugam. Šī norma ir radīta,  

Vispārīgā datu aizsardzības regula, 
12 soļi veiksmīgam darbam
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GDPR tuvojas!

Pirmais darba mēnesis biedrības «Mārupes uzņēmē-
ji» jaunajai valdei ir nevis pagājis, bet, ja tā var teikt, 
paskrējis kārtīgā darba tempā. Kā jau tas dzīvē no-
tiek, visu veicamo darbu apjomu var ieraudzīt tikai, 

kad pats esi iesaistīts biedrības ikdienas darbības nodrošinā-
šanā. Kaut arī man jau ir pieredze šajā darbā, tieši atsākot šo 
pienākumu veikšanu, redzu, cik būtiski ir ievērot savā laikā 
noteikto kārtību par biedrības valdes pēctecību. Paldies Ju-
rijam, kurš šoreiz to nodrošina un spēj pacietīgi atbildēt uz 
maniem un pārējo valdes locekļu jautājumiem. Arī biedrības 
administratīvajai vadītājai Ievai Upeniecei ir jāstrādā režīmā 
«atrodi to – nezin ko, izdari tā – nezin kā», jo ne visas veica-
mās procedūras ir skaidri noteiktas un jaunā valde vēl tikai 
veido efektīvāko sadarbības modeli. 

Esmu priecīgs par šo valdes sastāvu un mūsu spēju kopā 
darboties, jo katrs darbs tiek uzņemts ar vārdiem «es to varu», 
«es gribu to darīt» un «es atradīšu tam laiku». Šādai koman-
dai ir jauda, un ir patīkami tādā būt. 

Viena no mūsu prioritātēm ir biedru iesaistīšana biedrī-
bas un novada notikumos. Tas ir bijis un būs aktuāli vienmēr! 
Tā kā biedrības biedri dzīvo atšķirīgās informatīvajās telpās, 
mēs testēsim dažādus komunicēšanas veidus, jo mūsu mērķis 
ir atbilstoša saziņa ar katru biedru. Lūdzam būt pacietīgiem 
un gataviem tam, ka kāds no valdes locekļiem ar jums sazi-
nāsies un uzdos jautājumus. Jo precīzākas atbildes saņemsim, 
jo labāk spēsim darboties katra biedra interesēs!

Aicinu jūs iesaistīties 14. aprīļa Darba biržā, kā arī būt 
kopā 28. aprīļa talkā vai pieteikt vietas, kuru uzkopšana, jū-
suprāt, ir nepieciešama visvairāk. Sakoptāks būs tur, kur tiks 
izmests mazāk atkritumu, nevis tur, kur visu laiku kādam tie 
jāsavāc, bet – vismaz pagaidām – mums šajā ziņā vēl jāaug. 

Šajā izdevumā varēsiet lasīt par to, kādos pasākumos 
biedrība ir bijusi pārstāvēta un ko biedrības biedri ir pavei-
kuši martā. Vēlos atgādināt, ka ikvienam biedram ir iespēja 
šajos pasākumos piedalīties, iegūt jaunus kontaktus un piere-
dzi. Izmantojot biedrības saziņas līdzekļus, mēs centīsimies 
par pasākumiem informēt visus, bet esmu pārliecināts, ka 
klātbūtne tajos dod daudz lielāku rezultātu. 

Ar cieņu 
Kārlis Bodnieks

biedrības «Mārupes uzņēmēji» valdes priekšsēdētājs

Labdien, mārupieši 
un Mārupes 

uzņēmēji!
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Turpinājums 3. lpp.

Attēls: Datu Valsts inspekcija



Pakalpojumu sniedzējus var salīdzināt 
ar restorānu: sākumā ir izaugsmes 
laiks, kad aizvien vairāk klientu izvē-
las jauno maltītes ieturēšanas vietu, 
bet, kad esi kļuvis populārs, ir jāvelta 

vēl lielākas pūles, lai kvalitātes latiņu noturētu: 
lai ēdiens būtu ne vien kvalitatīvs un klientam pa 
prātam, bet arī tiktu prasmīgi pasniegts.

Tā savu darbības jomu – komercobjektu ēku 
servisa pakalpojumus – raksturo SIA «Termex» 
valdes loceklis Gints Krīgers. Ar «Termex» izde-
vuma «Uzņēmēju Vēstis» lasītāji iepazinās pirms 
diviem gadiem, kad šim uzņēmumam bija lieli 
izaugsmes plāni, īpašu uzsvaru liekot uz inženier-
zinātņu studentu piesaisti.

Par aizvadītajiem gadiem SIA «Termex» 
pamatdarbības struktūrvienības vadītāja Aiga 
Dzene stāsta: «Iepriekš lielākais akcents bija uz 
attīstību – gan darbinieku, gan klientu skaita  
ziņā –, kā arī uz sniegto pakalpojumu klāsta pa-
plašināšanu.» Turpmākajiem gadiem uzņēmums 
ir izvirzījis mērķi saglabāt šo pozitīvo attīstību, 
kaut arī ne tik strauju kā līdz šim («Tik strauji 
un ilgstoši augt uzņēmumam nav veselīgi,» saka 
G. Krīgers), piesaistīt jaunus klientus un vairāk 
fokusēties uz pakalpojumu kvalitātes nodrošinā-
šanu, tāpēc pašlaik tiek strādāts pie tā, lai darbi-
nieki celtu savu kvalifikāciju. «Esam kļuvuši labāk 
atpazīstami. Tagad ir svarīgi uzlikt mūsu vārdam 
kvalitātes zīmogu,» piebilst A. Dzene.

Galvenokārt komercobjekti
SIA «Termex» šogad pārkāpis desmitgades 

slieksni, un tā darbības laiku var nosacīti iedalīt 
divās daļās. Pirmie pieci gadi vairāk tika veltīti 
servisa un remonta pakalpojumu sniegšanai, bet 
pēdējos piecus gadus uzņēmums nodarbojas ar 
kompleksu komercobjektu ēku servisa nodrošinā-
šanu. Tas nozīmē, ka uzņēmums veic ēku tehnis-
ko administrēšanu un uzraudzīšanu, ventilācijas 
un dzesēšanas sistēmu, siltuma un ūdens apgādes, 
elektroapgādes un kanalizācijas sistēmu tehnisko 
apkalpošanu un uzraudzīšanu, kā arī uzskaita un 
analizē energoresursus. 

Klientiem tiek piedāvāti arī efektīvas ener-
goresursu izmantošanas risinājumi (saskaņā ar 
ISO 50001), tehniskais audits, elektroenerģijas 

kvalitātes mērīšana un termogrāfijas pakalpojumi. 
Uzņēmums sniedz konsultācijas, pārrauga sistē-
mas, analizē patēriņu un iesaka paņēmienus, kā 
energoresursus patērēt efektīvāk. Pēdējos gados 
uzņēmums ir izveidojis arī jaunu struktūrvienību,  
kas nodarbojas ar ugunsdzēsības un apsardzes sis- 
tēmu apkalpošanu, kā arī sācis apkalpot liftu sis-
tēmas savos objektos. «Mūsu mērķis ir spēt klien-
tiem piedāvāt servisa pakalpojumus no A līdz Z,» 
paskaidro uzņēmuma vadītājs. Servisa nodroši-
nāšana aizņem vairāk nekā pusi no uzņēmuma 
darbības; otra, ne mazāk būtiska, darbības sfēra ir 
ēku iekšējo sistēmu izbūve.

G. Krīgers paskaidro, ka dzīvojamo ēku in-
ženiersistēmas nav tik sarežģītas un apjomīgas, 
tāpēc «Termex» orientējas uz komercobjektiem. 
Uzņēmums strādā visā Latvijā, bet visaktīvāk 
Rīgā, kur starp tā klientiem ir lielie tirdzniecības 
centri («Galactico», «Domina», «Rimi» u. c.), 
pašvaldības un valsts iestādes, biroju ēkas un vies-
nīcas («Radisson» u. c.). Uzņēmums lepojas arī 
ar nelieliem, bet prestižiem klientiem, tādiem kā  

Lielbritānijas vēstniecība Latvijā. 
«Termex» aktīvi piedalās valsts un pašvaldību 

konkursos un ir reģistrējies arī privāto komersantu 
izveidotajā iepirkumu sistēmā «Mercell». «Pieda-
līšanās konkursos ļauj redzēt un sajust, ko tirgus 
pieprasa, kādas ir klientu vēlmes un kas no tādiem 
uzņēmumiem kā mēs tiek gaidīts. Tā mēs varam 
ne vien pārbaudīt savus spēkus konkurences cīņā, 
bet arī ieraudzīt tās jomas, kurās mums vēl jāpa-
cenšas vai kaut kas jāiemācās,» saka A. Dzene.

spēcīgāko piecniekā
G. Krīgers lēš, ka šajā jomā, kur konkurence ir 

gana sīva, uzņēmums spējis ierindoties spēcīgāko 
piecniekā. To palīdzējusi sasniegt ne vien uzkrātā 
pieredze, bet arī nemitīgā vēlme mācīties pašiem 
un piesaistīt jaunus kolēģus. Uzņēmums arī šogad 
ir piedalījies RTU Karjeras dienās; tas aktīvi sa-
darbojas ar koledžām, piedāvājot prakses vietas. 
«Mums galvenais ir augsta kvalitāte un kvalifi-
kācija. Saprotam, ka «gatavu kadru» tirgū nav, 
tāpēc pašiem šādi darbinieki jāizaudzina un arī 

pašiem ir jāmācās,» saka G. Krīgers. Šogad viņš 
pats un vēl daži kolēģi sākuši studijas, lai apgūtu 
specifiskas zinības un arī izpildītu jaunās likumu 
prasības par papildu kvalifikācijas ieguvi. Tas ļaus 
pagarināt uzņēmumam izsniegtos būvprakses ser-
tifikātus.

Tehnoloģijas strauji attīstās un ir labs palīgs 
uzņēmuma servisa pakalpojumu nodrošināšanā. 
Ir izveidota speciāla programma un lietotne, ku-
rās ik gadu tiek ieguldīti prāvi līdzekļi, lai klienti 
varētu operatīvi sekot līdzi sniegtajiem pakalpoju-
miem. Tomēr uzņēmuma vadītājs uzskata, ka cil-
vēciskais faktors ir aktuāls arī tehnoloģiju laikme-
tā. «Mēdzu teikt, ka labā sadarbībā pusi nosaka 
kvalitatīvi paveikts darbs, bet otru pusi – komu-
nikācija ar klientu. Mēs nodrošinām kvalificētu 
speciālistu sniegtus kvalitatīvus pakalpojumus. 
To nevar panākt tikai ar tehnoloģiju pārzināša-
nu – ar cilvēkiem ir jārunā. Ir jāuzzina, kādas ir 
klientu vēlmes un gaidas, lai mēs varētu palīdzēt 
ne tikai uzturēt ikdienas funkcijas, bet arī panākt 
augstu energoefektivitāti, kas klientam ļautu ie-
taupīt izmaksas,» saka G. Krīgers.

Kaut arī ar daudziem klientiem uzņēmums 
sadarbojas jau ilgus gadus, uzņēmuma pārstāv-
ji zina, ka «arī ilgtermiņa līguma darbības laiks 
kaut kad beidzas un par šo klientu ir atkal jāsāk 
cīnīties». «Mums vislabākais mārketinga rīks ir 
apmierināts klients. Mūsu darbības jomu var sa-
līdzināt ar restorānu: sākumā ir izaugsmes laiks, 
kad visi nāk baudīt ēdienu tikai uz šo vietu, bet 
dažkārt, laikam ejot, šādi populāri restorāni no-
riet. Tāpēc ir jāvelta lielas pūles, lai kvalitātes lati-
ņu noturētu: lai ēdiens būtu kvalitatīvs, sagatavots 
pēc klienta gaumes un pasniegts īstajā laikā, tātad 
silts,» salīdzina G. Krīgers.

Piebildīsim, ka šo uzņēmumu ar Mārupi saista 
ne tikai tā juridiskā adrese. «Termex» ir viens no 
senākajiem Mārupes uzņēmēju biedrības bied-
riem. Tas ir piedalījies dažādās biedrības un no- 
vada aktivitātēs, kā arī devis savu ieguldījumu 
novada infrastruktūras izveidē. «Termex» ir veicis 
Ledus halles elektromontāžas darbus un tagad šo 
objektu apsaimnieko, bet brīvajos brīžos uzņēmu-
ma aktīvā dzīvesveida piekritēji Ledus hallē lab-
prāt bauda sportiskās aktivitātes. 
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pēc straujas izaugsmes jāuzliek savam  
vārdam kvalitātes zīmogs

lai veidotu kopības garu uzņēmuma komandā, kura pēdējo gadu laikā augusi uz pusi,  
sia «Termex» organizē gan pašu pasākumus, gan aktīvi piedalās citos, piemēram,  
«stipro skrējienā» un Uzņēmēju sporta spēlēs.
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23.martā Mārupes novada domes 
un biedrības «Mārupes uzņē-
mēji» pārstāvji kopā ar nova-
da uzņēmējdarbības atbalsta, 

mārketinga un tūrisma konsultatīvo padomju 
locekļiem devās pieredzes apmaiņas braucienā uz 
Cēsīm.

Iepazīšanās ar to, kā notiek Cēsu pašvaldības 
un novada uzņēmēju sadarbība, sākās Radošo in-
dustriju centrā jeb koprades mājā «Skola6», kur 
mārupiešus sagaidīja šī projekta vadītājas Ditas 
Trapencieres vietniece Līga. Viņa izrādīja darb-
nīcas un kopstrādes telpas, kurās ierīkotas darba 
vietas un ir pieejams bezvadu internets un biroja 
tehnika; ir arī atsevišķas telpas darba sarunām un 
atpūtai. Bija patīkami redzēt, ka ar ierobežotu 
budžetu, bet pareizu attieksmi ir iespējams radīt 
vietu, kur jaunie uzņēmēji var sanākt kopā, atrast 
domubiedrus un zinīgus speciālistus, lai sekmīgāk 
iekļautos biznesa vidē.

Koprades mājā viesiem pievienojās «Cēsu uz-
ņēmēju kluba» valdes priekšsēdētājs Arkādijs Suš-
kins kopā ar dažiem uzņēmēju kluba biedriem, 
kuri pastāstīja par sava novada uzņēmējdarbības 
aktualitātēm. «Cēsu uzņēmēju klubs» mērķu 
ziņā ir biedrībai «Mārupes uzņēmēji» radniecīga 
nevalstiska organizācija, kas apvieno Cēsu nova-
da un apkārtējos uzņēmējus, lai veicinātu uzņē-
mējdarbību un aizstāvētu kluba biedru intereses. 
«Cēsu uzņēmēju kluba» uzņēmēji pārstāv dažādas 
nozares – celtniecību, pārtikas ražošanu, lauk-
saimniecību, tirdzniecību, remonta un dažādus 
citus pakalpojumus. Klubs ir arī Latvijas Darba 
devēju konfederācijas un Latvijas Tirdzniecības 
un rūpniecības kameras biedrs. 

Viesiem bija iespēja apmeklēt vairākus Cēsu 
uzņēmumus. Vietējo mājražotāju produktu vei-
kalā «Ķimene» varēja iegādāties diedzējumus, 
dažādu veidu eļļu, sulu, maizi un citus no vietē-
jām izejvielām gatavotus produktus. Apmeklējot 
«Cēsu alus» ražotni, kuras pirmsākumi rodami jau 
1590. gadā, kad Cēsu pils revīzijas protokolā pir-
mo reizi pieminēta alus gatavošana, galvenā atziņa 
bija: ļaujiet biznesam darboties un tas gan radīs 
darbavietas, gan dos daudz lielākus nodokļu ieņē-
mumus nekā tikai no ievesto dzērienu aplikšanas 
ar akcīzi. Savukārt, apmeklējot Vides risinājumu 
institūtu Priekuļu novada «Lidlaukā», viesus uz-
runāja šī uzņēmuma spēja nebaidīties risināt sa-
režģītus uzdevumus. Šajā uzņēmumā kopā strādā 
gan Latvijas, gan ārvalstu zinātnieki, mākslinieki 
un praktiķi, kas, izmantojot moderno tehnoloģiju 
sniegtās iespējas, rada inovatīvus risinājumus ilgt-
spējīgai dabas resursu izmantošanai. Viesus patiesi 
iedvesmoja vides risinājumu institūta izpilddirek-
tores Ineses Suijas-Markovas spēja paraudzīties 
uz apkārtējo vidi plašāk un saskatīt procesu mij-
iedarbību, lai kopīgiem spēkiem uzlabotu dzīves 
kvalitāti. Te ļoti labi bija jūtama uzņēmējdarbības 
un pašvaldības sadarbības pieredze, jo Inese ir arī 
Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece.

Tagad Cēsu apmeklējums nav iedomājams 
arī bez Gaujas krasta piekalnē 2017. gada jūnijā 
atklātās viesnīcas «Villa SANTA» apskates. Tās 
sešus hektārus lielajā teritorijā atrodas trīs dzīvo-
jamās villas, restorāns, viesību zāle, sens ābeļdārzs 
un atjaunota koka lapene. Brauciena dalībnieki 
atzinīgi novērtēja viesnīcas piedāvātās semināru 
un citu korporatīvo pasākumu rīkošanas iespējas.

Cēsu apmeklējuma laikā uzņēmēji un domnie-
ki tika iepazīstināti gan ar pašvaldības paveikto, 
gan ar pilsētas attīstības iecerēm tuvākajā nākot-
nē. Par to liels paldies Cēsu pašvaldības komuni-
kācijas speciālistam Aleksandram Abramovam.

Par šī pieredzes apmaiņas brauciena organizē-
šanu jāpateicas Mārupes novada domes uzņēmēj-
darbības attīstības konsultantei Jolantai Kursišai 
un biedrības «Mārupes uzņēmēji» biedriem, kuri 
atrod laiku gan darbam konsultatīvajās padomēs, 
gan šādiem pieredzes apmaiņas un kontaktu vei-
došanas pasākumiem. Aktīvi darbojoties biedrībā 
«Mārupes uzņēmēji», vienmēr būs iespēja uzzināt 
un izdarīt vairāk, kā arī ieviest savā biznesa ik-
dienā labo praksi, par ko uzzināts no atsaucīgiem 
līdzīgi domājošiem kolēģiem. 

Uzņēmēji un domnieki smeļas idejas Cēsīs

Maijā biedrībai «Mārupes uz-
ņēmēji» apritēs septiņi gadi. 
Šo jubileju sagaidām ar jaunu 
biedrības vadītāju – KĀRLI 
BODNIEKU. Viņš ir bijis 

viens no biedrības dibināšanas iniciatoriem un 
biedrībā darbojies visus septiņus gadus. K. Bod-
nieks vada un biedrībā pārstāv SIA «Prolux», kas 
nodarbojas ar profesionālās virtuves tehnikas, 
veļas mazgāšanas tehnikas un medicīnas auk-
stumiekārtu tirdzniecību. Nākamgad «Prolux» 
svinēs 20. jubileju.

Kāds bija mērķis, dibinot  
biedrību, kas pārstāv Mārupes 
novada uzņēmējus?

Tas bija 2011. gads, un dažos novados šāda 
biedrība jau darbojās. Redzējām, ka mūsu uzņē-
mēji bieži vien nezina, kas notiek kaimiņos. Viņi 
pa pasauli meklē kādu preci vai pakalpojumu, bet 
izrādās, ka tas labākais ir tepat blakus. Mūsu no-
vadā strādā arī tādi uzņēmēji, kuru vārds pasaulē 
ir labi zināms, bet mēs par viņiem nezinām. Pie-
mēram, «JZ Microphones» ražotie mikrofoni ir 
iekarojuši pasauli, bet kurš zina, ka tos ražo Mār-
upē? Mārupē atrodas arī loģistikas uzņēmumi, 
«Starptautiskā lidosta «Rīga»» un daudzi citi. 

Viens no biedrības dibināšanas mērķiem bija 
iepazīt uzņēmējus, kuri darbojas līdzās. Otrs – 
iegūt zināšanas. Apvienojot mūsu visu pieredzi 
un zināšanas, rodas liela jauda. Mēs bieži mak-
sājam brangu naudu konsultantiem, bet blakus 
ir uzņēmēji, kas mums aktuālo problēmu jau ir 
atrisinājuši. Biedrība ļauj uzzināt kolēģu pieredzi 
un atvieglo mūsu uzņēmēju savstarpējo sadar-
bību. Trešais aspekts ir sadarbība ar pašvaldību. 
Ja uz domi atnāk viens uzņēmējs un saka: «Man 
nepieciešams virziens A!», bet tad atnāk otrs, 
kurš priekšroku dod virzienam B, nevar saprast, 
kas jādara, jo viedokļi atšķiras. Biedrība viedok-
ļus apkopo un dialogu ar pašvaldību spēj veidot 
jau citā – plašas uzņēmēju kopas – līmenī. Tas 
ir kvalitatīvs viedoklis, kuru var izmantot un ar 
kuru jārēķinās. To, kā šāda sadarbība ir attīstī-
jusies, redzam domes konsultatīvajās padomēs – 
esam pārstāvēti visās sešās. Arī mūsu pārstāvība 
ir augusi: sākotnēji biedrībā bija ap 20 uzņēmēju, 
bet tagad pārstāvam jau ap 80 Mārupes novada 
uzņēmumu.

vai šo septiņu gadu laikā mērķi  
ir mainījušies?

Pamatmērķis ir apvienot novada uzņēmējus 
pēc teritoriālā principa, lai veicinātu sociālekono-
misko aktivitāti un uzņēmējdarbības vides attīstī-
bu novadā, un šis mērķis nav mainījies. Visas pā-
rējās aktivitātes ir tam pakārtotas. Klāt ir nākušas 
arī jaunas, piemēram, sadarbībā ar izglītības iestā-
dēm esam izveidojuši skolēnu mācību uzņēmumu 
programmu. Līdz šim vidusskolās bija uzņēmēj-
darbības klase, kur jaunieši dibināja uzņēmumus 
un iepazina biznesa ciklu. Pērn šo iniciatīvu pār-
ņēma arī pamatskolas ar programmu «Es – jau-
nais uzņēmējs». Biedrības locekļi darbojas žūrijā, 
sniedz jauniešiem atbalstu un padomus. Mums 
ir arī mentoringa programma, proti, sertificēts 
mentors palīdz jaunajiem uzņēmējiem ar savu 
pieredzi un zināšanām. Šīs iniciatīvas ir jāatbalsta 
un jāturpina, lai mums nākotnē būtu veiksmīgi 
uzņēmēji, kas ir ekonomikas balsts. Turklāt jau-
niešiem tā ir iespēja jau skolas laikā sevi notestēt 
un saprast, vai viņos ir «uzņēmēja gēns», vai viņi 
var darboties biznesā un kā tas izdodas, jo ne visi 
cilvēki ir uzņēmēji. Labi, ja to var saprast jau lai-
kus, bez smagām dzīves mācībām.

Mārupes novadā ir rekordliela 
uzņēmējdarbības aktivitāte.  
vai to veicinājusi arī biedrība?

Savus nopelnus šajā ziņā neesam mērījuši. Es 
darbojos arī Tirdzniecības un rūpniecības kame-
ras Pierīgas uzņēmēju padomē, kas apvieno ap 
Rīgu esošo novadu uzņēmējus. Daudzi kolēģi 
labprāt brauc pie mums un skatās, ko biedrība ir 
paveikusi. Dažas biedrības mūs pat uzskata par 
ideoloģiskajiem tēviem. Tādā ziņā noteikti esam 
devuši savu pienesumu.

Ko biedrība šo gadu laikā ir  
paveikusi, un kas būtu turpināms 
nākotnē?

Septiņi gadi ir pietiekams laiks, lai varētu  
izvērtēt, kuras aktivitātes savu aktualitāti ir  

zaudējušas, kuras jāturpina un kuras jāatjauno. 
Piemēram, mūsu biedri ir atzinuši, ka Uzņēmēju 
brokastis bija ļoti noderīgas, tāpēc esam tās atjau-
nojuši un turpmāk tiksimies reizi mēnesī. Uzņē-
mēju brokastīs var piedalīties arī tie, kas nav bied-
rības locekļi: viņi redzēs, kā mēs darbojamies, un 
varbūt tas pamudinās pievienoties arī viņus. Tā-
pat būtu jāatsāk semināru cikls «Par divām stun-
dām zinošāks»: tā ir platforma, kur apmaināmies  

zināšanām, lai kļūtu konkurētspējīgāki un efek-
tīvāki. Iepriekšējā valde sāka labu un turpināmu 
iniciatīvu «Biedrs pazīst biedru»: katram biedram 
tiek dota minūte, lai sevi prezentētu. Starp mums 
ir ne tikai lieli, bet arī mazi un vidēji uzņēmu-
mi, kam nav lielas komandas, kas jau uztrenējusi 
prezentācijas prasmes. Viņiem uzstāšanās publi-
kas priekšā nav ierasta, un šī ir iespēja patrenē-
ties. Labs darbs, kas tiks turpināts, ir arī šīs avīzes 
izdošana. Cik zinu, esam vieni no retajiem, kas 
šādu drukātu izdevumu izdod, tā ar novada uzņē-
mējdarbības vidi iepazīstinot ļoti plašu auditoriju. 
Labs darbs, ar kuru biedrība var lepoties, ir arī jau 
minētā skolēnu uzņēmumu programma.

Kādi ir jūsu mērķi biedrības  
vadītāja amatā?

Valdē ir pieci locekļi, un ik gadu valde tiek 
pārvēlēta. Savulaik noteicām, ka, termiņam bei-
dzoties, būtu jāsaglabā formula 2+3 vai 3+2, t. i., 
ka diviem vai trim iepriekšējiem valdes locekļiem 
piepulcējas jauni, kas pēctecību var papildināt ar 
jaunām vēsmām. Aktivitāšu apjoms biedrībā ir 
tik liels, ka gada laikā valde ir izdegusi. Tas būtu 
jāmaina, tāpēc viens no maniem uzdevumiem būs 
izvērtēt, kas struktūrā ir nepareizs vai kas jādara 
citādi, lai valde spētu darboties ilgāk nekā gadu. 
Tas pats attiecas uz koordinatora amatu: tas ir 
svarīgs mūsu organizatoriskais dzinulis, kam ne-
vajadzētu tik bieži mainīties. Tātad mans uzde-
vums būs izvērtēt biedrības procesus un sakārtot 
tā, lai mēs spētu efektīvi funkcionēt un lai no šīs 
sabiedriskās aktivitātes neciestu valdes locekļu 
bizness. Darbs biedrībā ir kā procesu pārbaudes 

tests arī paša uzņēmumam: tas parāda, vai vari 
nolikt vadības grožus un atstāt atbildību citiem, 
kā arī izgaismo to, kas paša uzņēmumā būtu jā-
maina. 

Kādas būtiskākās aktivitātes  
biedrībā paredzētas šogad?

Turpināsim pārstāvēt uzņēmēju viedokli no-
vada domes konsultatīvajās padomēs, biedrībā 

«Pierīgas partnerība», kur esam pārstāvēti pa-
domē, un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības 
kamerā, kur esam biedri un darbojamies Rīgas 
uzņēmēju padomē. Piedalīsimies novadā rīkota-
jos valsts simtgades pasākumos, Uzņēmēju dienā 
un Darba biržā. Turpināsim darbu ar skolēnu uz-
ņēmējdarbības programmu. Papildus Facebook un 
biedrības interneta vietnei, kura tiks uzlabota, vē-
lamies izveidot vienotu saziņas platformu visiem 
biedriem. Kopā ar pašvaldību un «Latvijas Valsts 
ceļiem» turpināsim arī Plieņciema ielas sakārto-
šanu, kas ir būtiski šajā apkaimē strādājošo uz-
ņēmumu darbinieku drošībai. No jauna būs jāre-
ģistrē biedrības «Mārupes uzņēmēji» preču zīme. 
Centīsimies vēl aktīvāk izmantot tās iespējas, ko 
dod sabiedriskā labuma organizācijas statuss. Būs 
biedrus vienojoši pasākumi – kopīgi atpūtas pa-
sākumi, novada sakopšanas talkas un Gada balle. 
Piedalīsimies arī Uzņēmēju sporta spēlēs, kas no 
8. līdz 10. jūnijam norisināsies atpūtas kompleksā 
«Lejastiezumi».

ar ko biedrības biedriem tuvākajā 
laikā būtu jārēķinās? 

Ar lielāku valdes aktivitāti. Mēs gribam aiz-
klauvēties līdz katram biedram un pārrunāt, ko 
katrs biedrībai var dot, kā arī uzzināt, kas biedrus 
interesē mazāk. Informācijas apjoms ir liels, un 
var gadīties, ka visa plašā informācija ne visiem 
ir aktuāla. Vēlamies, lai katrs biedrs identificētu 
sev interesējošās jomas un mēs spētu piedāvāt jau 
atlasītu informāciju.

Gribam panākt, lai uzņēmumi, kas kaut ko ir 
sasnieguši, spētu nodot to tālāk: vai tas būtu laiks, 

zināšanas vai līdzekļi. Lai viņi dalītos ar bied-
riem, tā stiprinot gan novada, gan valsts kopējo 
ekonomiku. Tikai tā mēs varam iet uz priekšu, 
un tad mums nebūs jārunā par reemigrācijas plā-
nu, aicinot tautiešus atgriezties. Tas ļautu pašiem 
apzināties, ka tepat Mārupē ir tikpat laba, ja ne 
vēl labāka, vieta, kur dzīvot un veidot biznesu.  
Mēs bieži nenovērtējam to labo, kas ir mūsu 
zemē, – allaž liekas, ka tālumā vai kaimiņos zāle 
ir zaļāka...

vai esat iecerējis arī aktīvāk  
piesaistīt jaunus biedrus?

Šajā ziņā neko speciālu neplānojam. Patei-
coties īstenotajām aktivitātēm un sabiedriskā 
labuma statusam, biedrība ir ļoti spēcīgs atbalsts 
tādām organizācijām, kuras savā sociālās atbildī-
bas politikā ir definējušas līdzīgus mērķus: esot 
biedrībā tās spēj tos realizēt kvantitatīvāk un kva-
litatīvāk. Mēs vēlamies panākt, lai uzņēmumi, kas 
sasnieguši tādu brieduma pakāpi, ka ir gatavi dot 
un just gandarījumu par iespēju ar kādu dalīties, 
būtu gatavi mums pievienoties. Lai šādi uzņē-
mumi nāktu un teiktu: «Hei, tas, ko jūs darāt, ir 
forši! Mēs arī gribam piedalīties. Mēs arī varam 
dot savu artavu, būt daļa no tā visa!» Ja kāds vēlas 
pievienoties, informāciju var atrast interneta viet-
nē www.marupesuznemeji.lv. Turklāt, ja kāds ir 
gatavs padarīt šo vietni vizuāli pievilcīgāku, mēs 
noteikti gribam Jūs satikt! 

Ko jūs gribētu paveikt gada laikā 
šajā amatā?

Ir trīs lieli mērķi. Vēlos sastrukturēt valdes 
darbības procesus un noteikt galvenās vadlīnijas, 
lai, nomainoties valdes locekļiem, būtu skaidrs 
ar galvenajām aktivitātēm saistīto darbu apjoms. 
Vēlos atbalstīt savu vietnieku Indaru Melzobu 
valdes darbā, lai nākamajā pilnvaru termiņā viņš 
varētu turpināt darbu kā valdes priekšsēdētājs un 
tiktu nodrošināta valdes pēctecība. Vēlos arī pie-
dalīties Mārupes novada domes uzņēmējdarbības 
konsultatīvās padomes sēdēs un veicināt uzņēmē-
ju un domes sadarbību. Ja to paveikšu, man būs 
gandarījums un varēšu teikt, ka darbs ir padarīts 
labi.

Kā jūs atklājāt savu «uzņēmēja 
gēnu»?

Tas notika skolas laikā, un galvenais dzinulis 
bija vēlme nebūt materiāli apdalītam, jo mūsu ģi-
mene, kā jau vairums tolaik, iztikt varēja, bet īpaši 
pārtikusi nebija. Pirmie darbi bija pie vecākiem, 
vasarās – ravēšana. Par pirmo paša nopelnīto 
naudu nopirku velosipēdu. Vecākajās klasēs iz-
baudīju arī «agro Polijas periodu» – pirku no poļu 
strādniekiem košļenes, džinsus un videofilmas un 
pārdevu tālāk. Tolaik mums nebija mentoru, kas 
dotu padomus grūtās situācijās, – iemaņas bija jā-
apgūst uzreiz «kaujas laukā», jo šī skola tika apgū-
ta citā Latvijā, kad šādas darbības netika sauktas 
par uzņēmējdarbību. Laikam jau skolas laiks arī ir 
īstais brīdis, kad šo «gēnu» uztaustīt, jo tad liekas, 
ka visa pasaule tev ir pie kājām un vari paveikt 
visu. 

Kopš 1999. gada strādāju uzņēmumā «Pro-
lux». Vadu to vairāk nekā desmit gadus, tāpēc 
tagad, esot biedrības vadībā, ir interesanti pavērot 
atšķirības. Uzņēmumā tava komanda tevi saprot 
no pusvārda, bet biedrībā ir gluži citas attiecības: 
te nav vadītāja un padotā, te ir līdzvērtīgi uzņē-
mēji un viss jākārto pavisam citādi. Es to uztveru 
kā jaunu skolu, un šīs attiecības ar kolēģiem dod 
cita veida dinamiku. Ir ļoti interesanti.

vai esat mārupietis?
Gan nē, gan jā: es dzīvoju Rīgā, bet mans uz-

ņēmums atrodas Mārupē. Man ir interesanti salī-
dzināt abu pašvaldību skatījumu uz uzņēmējdar-
bības vidi. Mārupē tu esi tuvāk savam kaimiņam, 
tuvāk pašvaldībai un vari savus jautājumus risināt 
tieši. Tas ir būtiski, jo brīdī, kad viss kļūst bez-
personisks, tu nejūties iesaistīts. Tad vairs nav tās 
piederības sajūtas, neredzi, ka tavam vārdam būtu 
nozīme, ka tavs viedoklis būtu svarīgs. Tā ātri vari 
nonākt nevis situācijā «mēs visi kā viens», bet si-
tuācijā «mēs un viņi». Mārupē varu justies kā daļa 
no komandas, kas ir ne tikai nodokļu maksātāja, 
bet arī vērtība, tāpēc, tiekoties ar citiem, vienmēr 
uzsveru, ka esmu mārupietis. 

Kārlis bodnieks: «Mārupe dod piederības  
un savas vērtības sajūtu»

«Mūsu mērķis ir panākt, lai uzņēmumi, kas sasnieguši tādu brieduma pakāpi, ka ir gatavi dot un 
just gandarījumu par iespēju ar kādu dalīties, būtu gatavi mums pievienoties. lai šādi uzņēmumi 
teiktu: «Hei, tas, ko jūs darāt, ir forši! Mēs arī gribam piedalīties!» – saka biedrības «Mārupes 
uzņēmēji» valdes priekšsēdētājs Kārlis bodnieks.
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ņemot vērā pieredzi, ka organizācijas par savā 
rīcībā esošo datu noplūdi ziņoja tikai tad, kad 
situācija bija noregulēta, vai neziņoja vispār.

Kā notiks uzraudzība?
Regulas ieviešanu uzraudzīs Tieslietu minis-

trija, izmantojot Datu valsts inspekcijas (DVI) 
resursus. Pašlaik DVI ir publiskojusi vairākas 
vakances, kuru aizpildītāju pienākums būs reaģēt 
uz sūdzībām un veikt pārbaudes uzņēmumos. 
Visticamāk «draudi» uzņēmējiem būs atkarīgi 
no trim faktoriem: no spējas sagatavoties regulas 
ieviešanas prasībām, no spējas konflikta gadīju-
mā interpretēt normatīvos aktus un no savu ju-
ridisko konsultantu talanta un prasmes atspēkot 
iespējamās uzraugu apsūdzības.

Domājams, ka ieviešana un uzraudzīšana ne-
notiks raiti, jo pieredzes tik stingru noteikumu 
īstenošanā nav ne to ieviesējiem, ne uzraugiem. 
Piemēram, plašas interpretācijas iespējas var 
būt saistībā ar populāro sociālo tīklu, kā Face-
book vai Instagram, izmantošanu. Kādus attēlus 
drīkst publicēt? Vai tajos redzamajiem cilvēkiem 
ir jādod individuāla piekrišana par katra attēla 
publicēšanu, kurā viņi ir redzami? Vai pietiek, 
ja publiska pasākuma programmā ir norādīts, ka 
tā laikā ir paredzēta fotografēšana vai filmēšana, 
līdz ar to, apmeklējot šo pasākumu, persona au-
tomātiski piekrīt savu fotogrāfiju publiskošanai 
sociālajos tīklos? 

Atbildes uz šiem jautājumiem sniegs laiks. 
Tikmēr galvenā tēma, par ko runā publiskajā tel-
pā un kas uztur paaugstinātu adrenalīna līmeni 
uzņēmējos, ir maksimālā soda apmērs par regu-
las noteikumu pārkāpšanu – līdz 4 % no globālā 
apgrozījuma vai 20 miljoniem eiro!

Silvestrs Savickis

      Turpinājums no 1. lpp.

GDPR tuvojas!



darbības atbalsta centra direktore Edīte Alksne. 
Pasākuma otrajā daļā biznesa treneris Jānis 
Skrūzkalns pastāstīja par dažādu personības tipu 
spēju un nespēju sadarboties biznesa vidē un 
klātesošie labprāt iesaistījās diskusijā ar stāstiem 
no savas ikdienas pieredzes.

Nākamais inkubatora «Turība Business 
HUB» pasākums, kas tiek organizēts katru gadu 
un šogad notiks 27. un 28. aprīlī, ir biznesa ide-
ju konkurss «Biznesa nakts 2018». Pieteikties 
ir aicināts ikviens interesents no 18 gadu vecu-
ma neatkarīgi no nodarbošanās – ir jāizveido 
trīs cilvēku komanda un jāaizpilda pieteikuma 
anketa. Pieteikuma anketa un konkursa noli-
kums atrodami «Biznesa nakts» Facebook lapā  
www.facebook.com/biznesanakts. 

Uzņēmēji atkal tiekas 
bRokastīs
Līdz ar jaunās valdes darba sākumu ir at-

jaunota savulaik īstenotā tradīcija biedrības 
dalībniekiem satikties neformālā atmosfērā un 
pārspriest uzņēmējdarbības aktivitāti Mārupes 
novadā. Pirmās brokastis notika 27. martā mūsu 
pašu restorānā «Hercogs».

Pasākums izvērtās kā prāta vētra, kuras cen-
trālais jautājums bija biedrības prioritāšu īste-
nošana, konkrētāk – intensīvāka sadarbošanās 
ar biedriem un savstarpējo kontaktu veicināšana. 
Sanākušie vienojās, ka uzņēmēju brokastis ir lie-
lisks pasākums, kurā informēt biedrus un iesaistīt 
tos dažādās aktivitātēs. 

Paldies Jānim Keišam (SIA «BEWE RIX»), 
Robertam Kuivam (SIA «BALTIC VISAM»), 
Ilonai Ignatenko (SIA «Rev.eko»), Aigaram  
Jušēnam (SIA «Paganels Būve»), Ilmāram  
Jasinskim («JIP Mārupīte»), Lilitai Dravniecei 
(SIA «MELIORATORS-J»), Raivim Jansonam 
(SIA «RJ Construction»), Zigurdam Stillam 
un Mārcim Zirdziņam (SIA «EHRLE EU»),  
zvērinātam advokātam Jurijam Baibakovam, 
Ingrīdai Bondarei (SIA «IB Media Produc-
tions») un Loretai Kalniņai (IK «VICTORIA 
LK») par šī pasākuma atbalstīšanu ar savu klāt- 
būtni! 

Turpmāk Uzņēmēju brokastis ik mēnesi no-
tiks dažādās Mārupes sabiedriskās ēdināšanas 
vietās. Nākamie pasākumi būs 9. maijā un 7. jū-
nijā. Precīzāk biedri tiks informēti pa e-pastu un 
sociālajos tīklos.

jaUnmāRUPes skolēni 
RīGas liDostā
26. martā «Starptautiskajā lidostā «Rīga»» 

notika Mārupes novada pamatskolas skolēnu 
konkursa «Es – jaunais uzņēmējs» nobeiguma pa-
sākums, kurā piedalījās labākie skolēni – topošie 
uzņēmēji. Jaunmārupes pamatskolas sociālo zinī-
bu skolotājas Solvitas Lauzējas vadībā katrs no 
viņiem prezentēja savu biznesa ideju. Pasākumā 
piedalījās un skolēnus apsveica Mārupes novada 

domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs, biedrības 
«Mārupes uzņēmēji» valdes priekšsēdētāja viet-
nieks Indars Melzobs un VAS «Starptautiskā 
lidosta «Rīga»» Komunikācijas vienības vadītāja 
Laura Karnīte. Lidosta skolēniem uzdāvināja 
iespēju izstādīt savas idejas lidostā, izveidojot 
izstādi. Skolēni arī devās izzinošā ekskursijā pa 
lidostu.

Šī projekta idejas autore un iniciatore ir sko-
lotāja Solvita Lauzēja, kura pirms kāda laika ar 
priekšlikumu organizēt ideju konkursu Jaunmār-
upes pamatskolā atnāca pie «Mārupes uzņēmē-
jiem» un guva nedalītu atbalstu. Projekta mērķis 
ir veicināt skolēnu izpratni par uzņēmējdarbību 
un tās attīstību Mārupes novadā. 1.–4. klašu au-
dzēkņiem bija jāizstrādā ideja par Mārupes nova-
da uzņēmēju mūsdienās un pēc 20 gadiem, savu-
kārt 5.–8. klašu audzēkņiem – par savu Mārupes 
novada skolēnu mācību uzņēmumu (SMU). 

Skolēni savas idejas demonstrēja ne tikai kā 
projektu prezentācijas, bet arī radoši. Tika piedā-
vāti tādi projekti kā izklaides batutu parks, zirgu 
stallis, dzīvnieku pieskatīšanas un aprūpēšanas 
uzņēmums; bija arī ražošanas idejas – «gudrie» 
galdi, termogultas un magnētiskie dēļi. Skolēni 
bija izgatavojuši arī ražošanas paraugus, piemē-
ram, magnētisku atslēgu dēlīti. Savukārt Jaun-
mārupes pamatskolas SMU «Dabas draugi», kurā 
strādā Reinis Atkauķis un Ivo Marko Spuriņš, 
demonstrēja savā mācību uzņēmumā izgatavotos 
koka izstrādājumu paraugus.

«Mārupes uzņēmēji» ar prieku atbalsta izglī-
tības pasākumus, tāpēc ir īpašs gandarījums par 
Jaunmārupes pamatskolas aktivitāti. Kā zināms, 
«Mārupes uzņēmēji» jau vairākus gadus finan-
siāli un ar padomu atbalsta Mārupes vidusskolas 
skolēnu mācību uzņēmumus, kā arī sadarbojas ar 
Mārupes pamatskolu, organizējot skolēnu vizītes 
uz uzņēmumiem gan skolas projektu nedēļas, gan 
Karjeras dienu laikā.

aiGaRs RostoVskis  
otRo Reizi Gūst  
PāRliecinošU ltRk  
bieDRU atbalstU
20. martā notika Latvijas Tirdzniecības un 

rūpniecības kameras (LTRK) biedru kopsapulce, 
kurā bija pārstāvēti 850 uzņēmumi, t. sk. biedrī-
ba «Mārupes uzņēmēji», kas jau vairākus gadus 
ir LTRK biedre un sadarbības partnere Mārupes 

novadā. Šogad kopsapulce bija īpaši interesanta, 
jo notika LTRK prezidenta un padomes vēlē-
šanas. Bijušā veselības ministra Gunta Belēviča 
lēmums kandidēt uz LTRK prezidenta un pado-
mes priekšsēdētāja amatu piešķīra sapulcei pozi-
tīvu adrenalīna devu, tomēr biedru balsojums ar 
637 balsīm «par» bija labvēlīgs Aigaram Rostov-
skim, kurš ir apņēmies iesākto turpināt. 

LTRK padomē tika ievēlēti: Edvīns Bērziņš 
(VAS «Latvijas Dzelzceļš»), Kristaps Klauss 
(Latvijas Kokrūpniecības federācija), Nor-
munds Bergs (AS «SAF TEHNIKA»), Ģirts 
Rungainis (SIA «VALPRO»), Arkādijs Suškins 
(«Cēsu uzņēmēju klubs»), Māris Simanovičs  
(SIA «Eco Baltia Grupa»), Oļegs Fiļs (SIA «Nur-
muižas Pils»), Kaspars Rumba (pašnodarbinātais), 
Guntis Āboltiņš-Āboliņš (AS «RERE GRU-
PA»), Lienīte Skaraine (SIA «PRO invest.lv»), 
Elīna Rītiņa (SIA «Lattelecom»), Enno Ence 
(SIA «MILZU!»), Aivars Arums (SIA «BAL-
TIC DATA»), Aldis Gulbis (SIA «DATI 
Group»), Vilnis Rantiņš (Mašīnbūves un metāl-
apstrādes rūpniecības asociācija), Edgars Zalāns 
(SIA «Lauku izaugsmes grupa»), Andis Araks 
(SIA «Krauzers»), Inga Zemdega-Grāpe (SIA 
«NEMO»), Imants Kanaška ( Jelgavas Ražo-
tāju un tirgotāju asociācija), Jānis Bikiņš (SIA  
«WOLTEC»), Didzis Mizis (Ogres novada 
uzņēmēju biedrība). No Mārupes uzņēmējiem 
LTRK Pakalpojumu padomē strādā Silvestrs 
Savickis, bet Pierīgas padomē – biedrības valdes 
priekšsēdētājs Kārlis Bodnieks.

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kame-
ra ir brīvprātīga, politiski neitrāla biedrība, kurā 
apvienojušies visu Latvijas reģionu un tautsaim-
niecības nozaru mikro, mazie, vidējie un lielie 
uzņēmumi. LTRK pārstāv uzņēmēju intereses 
valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī sniedz 
pakalpojumus, lai Latvijā būtu izcili uzņēmumi 
izcilā uzņēmējdarbības vidē. 

«tURība bUsiness HUb» 
Veicina DomU aPmaiņU 
Un jaUnUs kontaktUs
Šī gada 22. martā biznesa inkubators «Turī-

ba Business HUB» organizēja kārtējo biznesa 
kontaktu un diskusiju vakaru, kurā sapulcējās ap 
20 dalībnieku. No biedrības «Mārupes uzņēmēji» 
šajā pasākumā piedalījās biedrības valdes priekš-
sēdētājs Kārlis Bodnieks un biedrības biedrs  
«CV Travel» – profesionāls tūrisma pakalpo-
jumu sniedzējs, kuru pārstāvēja Laura Salmiņa. 
Pasākumu vadīja «Turība Business HUB» idejas 
uzturētājs Ralfs Minkevičs. Viņš iepazīstināja 
klātesošos ar «Turība Business HUB» aktivitā-
tēm un to, kas paveikts Latvijas Tirdzniecības un 
rūpniecības kameras Kurzemes nodaļā. No mūsu 
biedrībai radniecīgām organizācijām pasākumā 
piedalījās «Rīgas Uzņēmēju biedrības» vadītājs 
Juris Juhņevičs un Olaines novada Uzņēmēj- 

Par reklāmas un sludinājumu
ievietošanu rakstiet 

vai zvaniet:

info@marupesuznemeji.lv
22516333

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

info@marupesuznemeji.lv

Paldies restorānam  
«Hercogs» par atsaucību  

27. marta Uzņēmēju brokastu 
organizēšanā!

• 
Paldies Jaunmārupes  

pamatskolas skolotājai  
Solvitai Lauzējai par radošumu  

un ieguldīto darbu konkursa  
«Es – jaunais uzņēmējs»  

organizēšanā!

Biedrība »Mārupes uzņēmēji»

labie darbi «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!
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