
Šī gada laikā biedrība «Mār-
upes uzņēmēji» ir kļuvusi 
par 12 biedriem bagātāka 
un kopumā apvieno 77 bied-

rus. Esam turpinājuši sadarbību ar novada 
domi, piedaloties mārketinga, sporta, tū-
risma un izglītības konsultatīvajās pado-
mēs, kā arī gatavojuši priekšlikumus, kas 
padarīs labāku ne vien uzņēmēju, bet arī 
visu pārējo mārupiešu dzīvi. Esam devuši 
savu ieguldījumu uzņēmējdarbības vides 
attīstībā, strādājot Latvijas Tirdzniecī-
bas un rūpniecības kameras Pakalpoju-
mu padomē, Mazo un vidējo uzņēmumu  

padomē un Pierīgas reģiona padomē. Esam 
stiprinājuši uzņēmēju saites, sadarbojoties 
ar augstskolas «Turība» biznesa inkubatoru 
un citām reģionālo uzņēmēju biedrībām, 
izveidojuši jaunu grafisko identitāti un da-
lījušies priekos, gūstot kārtējos panākumus 
Uzņēmēju sporta spēlēs. Gada laikā ir no-
tikuši četri biedru neformālie pasākumi un 
divi uzņēmēju izglītības un konkurētspējas 
veicināšanas pasākumi ciklā «Par divām 
stundām zinošāks». Ar savu pieredzi un 
stāstiem jau trešo gadu dalījāmies sarunu 
festivālā «LAMPA». Esam izdevuši kārtē-
jos desmit uzņēmēju laikraksta «Uzņēmēju 

Vēstis» numurus un par biedru jaunumiem 
ziņojuši savā Facebook lapā. Vērtējām un 
apbalvojām Mārupes vidusskolas skolēnu 
mācību uzņēmumus un noorganizējām 
viņu darbu izstādi Starptautiskajā lidostā 
«Rīga». Atvērām savu uzņēmumu durvis 
un iepazīstinājām ar tiem Mārupes skolē-
nus gan Karjeras dienās, gan Mārupes Uz-
ņēmēju dienās. Gads ir bijis lielu un mazu 
notikumu pārpilns, par ko lielu paldies 
gribam teikt saviem biedriem – bez jums 
nekas neizdotos! Tāpēc ar prieku atskatā-
mies uz spilgtākajiem aizejošā gada noti-
kumiem. 

Turpinājums 2. lpp.
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Atskatoties uz aizejošo gadu
2017. gads Mārupes uzņēmējiem – dinamisks un notikumiem bagāts

Gada nogale – Ziemassvētki – ir 
laiks, ko gaida bērni, pieaugušie 
un vairs ne tik jaunie. Tas ir laiks, 
kad atskatīties uz aizgājušo gadu, 

salikt visu pa plauktiņiem un atbrīvoties no 
liekā, lai jaunajā gadā varētu iesoļot ar skaidru 
prātu un labām domām. Lai kāda arī nebūtu 
politiskā un ekonomiskā situācija mūsu valstī, 
cilvēkos atkal un atkal no jauna mostas vēlme 
noticēt brīnumam un kļūt labākiem. Vēl tikai 
atliek sagaidīt pirmo balto sniega segu, izro-
tāt mājās eglīti, izcept piparkūkas, un brīnumu 
gaidīšanas laiks var sākties!

Vēlos teikt lielu paldies biedrības «Mārupes 
uzņēmēji» biedriem, Mārupes domei un citiem 
mūsu sadarbības partneriem par kopā veiksmī-
gi aizvadīto gadu! Visiem Mārupes novada ie-
dzīvotājiem novēlu:

Lai Tev ir, ko mīlēt, un lai Tevi mīl.
Lai Tev ir, ko gaidīt, un lai Tevi gaida.

Lai ir, ko darīt, un ir, kas to spēj novērtēt.
Lai debesis Tevi sargā, un uz zemes  

lai Tevi mīl.

Panākumiem bagātu  
2018. gadu!

Ar cieņu 
Evita Sondore

biedrības «Mārupes uzņēmēji»  
valdes priekšsēdētāja

Lai Ziemassvētki  
jums atnes ticību tam,
ko visvairāk vēlaties,

bet jaunajā gadā lai ir spēks  
un drosme

šo vēlmi piepildīt!

valDEs pRIEkšsēDēTājas slEja

Balles viesu tradicionālais kopfoto

Foto: Lauris Galsons

 Melnajā piektdienā, 13. janvārī, – Uzņēmēju gada balle. Apbalvojam 2016. gada izcilākos biedrus: lielāko no-
dokļu maksātāju (Starptautiskā lidosta «Rīga»), uzņēmumu ar lielāko apgrozījuma pieaugumu («Trattoria da 
Niko»), rentablāko uzņēmumu («AgroCredit»), lielāko reklāmdevēju («Appollo Baltic»), aktīvāko biedru (Liāna 
Putniņa, «Liacons»), aktīvāko atbalsta sniedzēju (Ilmārs Jasinskis), ekspertu-padomdevēju (Silvestrs Savickis) 
un biedrības patriotu (Normunds Čiževskis).

Janvārī
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atskatoties uz aizejošo gadu
«Uzņēmēju Vēstis» šopavasar rakstīja par 

Finanšu ministrijas iecerētajām nodokļu re-
formām (UV #30, 2017. g. aprīlis). Nu ir pie-
nācis decembris – pēdējais mēnesis, kad vēl 
dzīvojam pa vecam. Kopš pavasara, kad sākās 
debates par reformas saturu, ir pieņemti gro-
zījumi vairākos normatīvajos aktos, kas kopā 
ar 2018. gada Budžeta likumu radīs pārmai-
ņas nodokļu sistēmā. Tās attieksies uz katru 
no uzņēmējiem un arī darba ņēmējiem.

Būtiskākās izmaiņas, ko nesīs reforma, ir 
ilustrētas blakus esošajā infografikā (avots: LR 
Finanšu ministrija). Uzņēmējiem, kas saviem 
darbiniekiem maksā minimālo algu, izmaksas 
nākamgad pieaugs, jo minimālā alga tagad būs 
430 EUR līdzšinējo 380 EUR vietā. Turpmāk 
tiks diferencēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis 
(IIN): ienākumiem līdz 20 000 EUR gadā tas 
samazināsies līdz 20 % līdzšinējo 23 % vietā. 
Tiem, kas saņem 20 000–55 000 EUR gadā, šis 
nodoklis paliks nemainīgs, bet virs šīs summas 
jeb t. s. lielo algu saņēmējiem nāksies šķirties 
no 31,4 %. 

Laba ziņa uzņēmējiem ir tā, ka turpmāk 
vairs nebūs avansā jāmaksā uzņēmuma ienāku-
ma nodoklis (UIN). Tiesa gan, šī norma stāsies 
spēkā pusgadu vēlāk – 2018. gada 1. jūlijā. Re-
formas autoru lielākais sasniegums ir nodokļa 
likmes 0 % noteikšana reinvestētajai peļņai, līdz 
ar to pielīdzinoties Igaunijai un citām valstīm 
un ļaujot cerēt uz lielāku investīciju piesaisti.

Ievērojamas izmaiņas sagaida mazos uzņē-
mējus, kas izmanto mikrouzņēmuma nodokļa 
režīmu. Šogad maksimālais mikrouzņēmuma 
apgrozījums var būt līdz 100 000 EUR gadā, 
taču no nākamā gada robežšķirtne, aiz ku-
ras jāmaina uzņēmējdarbības forma, būs vien 
40 000 EUR. Turklāt no 2019. gada būs atļauts 
strādāt tikai vienā mikrouzņēmumā.

Vairāk darba un lielāka birokrātija būs grā-
matvežiem. No nākamā gada ievērojami tiek 
samazināts pievienotās vērtības nodokļa (PVN) 
atšifrēšanas slieksnis: šogad deklarācijās bija  
jāatšifrē PVN darījumi virs 1430 EUR, bet  
nākamgad būs jāziņo par katru darījumu, kas 
pārsniedz 150 EUR. Jāatzīst, ka šis būs ievēro-
jams slogs ne tikai uzņēmējiem, bet arī uzrau-
gošajam Valsts ieņēmumu dienestam.  

Ar šo reformu valdība ir iecerējusi uzlabot 
uzņēmējdarbības vidi, samazināt sociālo ne-
vienlīdzību un mazināt ēnu ekonomiku. To, vai 
tā būs, sāksim vērot jau nākammēnes.

Silvestrs Savickis
biedrības «Mārupes uzņēmēji» biedrs

LTRK Pakalpojumu padomes vadītāja vietnieks

      Turpinājums no 1. lpp.

Nodokļu reforma  
uz starta līnijas

Foto: biedrība «Mārupes uzņēmēji»

uzņēmēji interesējas, kad disku golfu iekļaus 
olimpiskajās spēlēs.

Politiķi un uzņēmēji uz vienas skatuves
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silvestrs savickis iepazīstina ar biedrības 
jauno grafisko identitāti.

Foto: biedrība «Mārupes uzņēmēji»

apbalvojam topošos uzņēmējus.

Foto: Jēkabs Tutiņš

tiek grieztas lentītes, krīt priekškars… un pirmā sMu izstāde lidostā ir atklāta.

Godam iegūta 10. vieta Piektajās uzņēmēju 
sporta spēlēs

Foto: Evita Sondore

Foto: biedrība «Mārupes uzņēmēji»

Turpinājums 3. lpp.

      Turpinājums no 2. lpp.

deceMBrī
 Apkopojam gadu, skaitām «ie-

vākto ražu», svinam svētkus un…  
gatavojamies gada ballei 2018. ga- 
da 19. janvārī. 

 Visi laipni gaidīti!

 10. novembrī «MADARA Cosme-
tics» ieiet biržā. Lepojamies!

noveMBrī

 19. un 27. oktobrī – Mārupes Uzņēmēju dienas. Notiek atvērto durvju dienas 
Mārupes uzņēmumos un informatīvs seminārs. Klausāmies iedvesmas runātāju 
no «X Infotech», apbalvojam labākos un… atkal balle.

 27. oktobrī lidostā tiek atklāta Mārupes vidusskolas skolēnu mācību uzņēmumu 
izstāde.

oktoBrī

 14. septembrī ciklā «Par divām 
stundām zinošāks» Gatis Silakak-
tiņš vada semināru par pārdoša-
nas vadību.

 «Hercogs» atver jaunu restorānu 
Ķīpsalā.

sePteMBrī

 Aktīvās atpūtas parkā «JIP Mār-
upīte» notiek neformāls biedru 
vasaras pasākums.

 25. augustā durvis ver «Avar auto» 
jaunais MAN kravas automašīnu 
salons.

auGustā

Pakavciemā atgriežas astoņdesmitie. 

Foto: Turība Business Hub
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 3. martā – gadskārtējā biedru sa- 
pulce. Kā katru gadu, vēlējam 
jaunu valdi jeb «gaidām jaunas 
asinis». Paldies par darbu sakām 
Rūtai Skujeniecei, Svetlanai Ave-
nei-Aveniņai un Ērikam Kundzi-
ņam. Apsveicam jaunos valdes 
locekļus Uģi Viļumu, Lieni Brici un 
Robertu Muhametšinu. Par spēku 
un varonību apbrīnojam palicējus 
Evitu Sondori un Juriju Baibakovu.

 24. martā Pakavciemā – neformāls 
pasākums astoņdesmito gadu  
stilā.

Martā

daudz gribētāju dzīvot un arī strādāt mūsu 
novadā
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 11. aprīlī «Hercogs» prezentē jau-
nu ēdienu no Mārupē audzētiem 
produktiem Marutas Raudes por-
celāna traukos.

 22. aprīlī – Lielā talka. 

 29. aprīlī – darba birža «Dzīvo  
Mārupē, strādā Mārupē».

aPrīlī

 15. jūlijā aktīvās atpūtas parkā 
«JIP Mārupīte» notiek pirmās dis-
ku golfa sacensības, ko organizē 
biedrības biedrs «IB Media Pro-
ductions».

JūliJā

 9. maijā – mūsu 6. dzimšanas diena! 

 Mārketinga konsultatīvās padomes darba grupa izstrādā koncepciju «Gudrā 
Mārupe».

 18. maijā – Mārupes vidusskolas skolēnu mācību uzņēmumu gadskārtējais kon-
kurss un balvu pasniegšana.

 Priekšvēlēšanu diskusija «Mārupe izvēlas» – biedrība augstskolā «Turība» orga-
nizē tikšanos ar visiem pašvaldību vēlēšanu kandidātiem. Notiek pirmā tiešrai-
de Facebook LIVE. 23. maijā mūsu tiešraidi skatās 6463 cilvēki!

MaiJā

 Biedrībai jauna grafiskā identitāte: koks simbolizē izaugsmi un sauklis «SAVAM 
NOVADAM» – biedrības misiju. Prezentācija – 1. jūnijā.

 1. jūnijā – biedru tikšanās «Biedrs pazīst biedru», kas notiek uzņēmumā «Also 
Latvia» un ir noorganizēta pēc BNI principa.

 No 9. līdz 11. jūnijam – Piektās uzņēmēju sporta spēles «Cineville», Tukuma no-
vadā. 42 komandu konkurencē biedrības komanda ieņem 10. vietu.

 No 30. jūnija līdz 2. jūlijam – «LAMPA 2017», kur Mārupes uzņēmēji pārstāvēti 
jau trešo reizi. Šogad N. Čiževskis runā par mediāciju, S. Jeromanova-Maura par 
biznesu deviņdesmitajos, bet S. Savickis organizē LTRK Pakalpojumu padomes 
diskusiju «Vai uzņēmējdarbība jāmāca jau bērnudārzā».

JūniJā

iepazīšanās un diskusijas

Foto: Turība Business Hub

 9. februārī – inkubatora «Turība 
Business HUB» draugu un partne-
ru tikšanās.

 Mārupes un Ādažu uzņēmēji tie-
kas ar Nacionālo bruņoto spēku 
(NBS) Ādažu garnizona vadību un 
uzklausa NBS saistībā ar Kanādas 
un citu sabiedroto armijas vienību 
uzņemšanu.

feBruārī

Mārupes Uzņēmēju
gada balle

Vieta: Mārupes kultūras nams

Laiks: 19.01.2018.

Ierašanās plkst. 18.30, sākums plkst. 19:00 

Dress code: Dressy Casual  

Jūs gaidīs vieta pie galdiņa, dzīvā mūzika, uzkodas un dzērieni.



Par reklāmas un sludinājumu
ievietošanu rakstiet 

vai zvaniet:

info@marupesuznemeji.lv

22516333

DECEMBRIs  20174 JaunuMi

«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!

Paldies SIA «Rolling»  
par viesmīlību  

valdes sēdes laikā!

Biedrība «Mārupes uzņēmēji»

laBie darBi

Nopirkšu zemi vai apbūves gabalu Mārupē. 
Izskatīšu visus piedāvājumus.  
Tel. 29233193

sludināJuMs

«Mārupes uzņēMēji»  
cīNās pAr plieņcieMA 
ielAs lAbiekārtošANu
Atsaucoties uz biedrības dalībnieku SIA 

«Rolling», SIA «airPrint» un SIA «Prolux» ini-
ciatīvu, biedrības valdes priekšsēdētājas vietnieks 
zvērināts advokāts Jurijs Baibakovs apkopo in-
formāciju un gatavo iesniegumu VAS «Latvijas 
Valsts ceļi», lai tās pārvaldībā esošā Plieņciema 
iela tiktu rekonstruēta un kļūtu ērtāka gan gājē-
jiem, gan autobraucējiem.

Plieņciema iela ir 1,4 km gara un ir viens no 
galvenajiem ceļiem, kas savieno Mārupi ar Jūr-
malas šoseju (K. Ulmaņa gatvi ar Kantora ielu), 
tāpēc pa to notiek intensīva satiksme, taču nav 
iekārtota ietve, nav apgaismojuma un Mārupes 
pusē ir bīstams krustojums, kurā saslēdzas piecas 
ielas. Saskaņā ar Valsts policijas sniegto infor-
māciju kopš 2012. gada tur ir reģistrēti 17 ceļu 
satiksmes negadījumi, kuru rezultātā četri cilvē-
ki guvuši miesas bojājumus. Arī Ceļu satiksmes 
drošības direkcijas veiktais audits apstiprina, ka 
uz nomales ir gājēju iemītas takas, kas liecina 
par ietves nepieciešamību uz šīs ielas. Ir zināms, 
ka 2008. gadā VAS «Latvijas Valsts ceļi» Plieņ-
ciema ielai jau bija izstrādājusi rekonstrukci-
jas projektu un saņēmusi visus nepieciešamos,  
t. sk. būvvaldes, saskaņojumus, bet krīzes dēļ tas 
netika realizēts. 

Pēc Valsts ieņēmumu dienesta datiem, 
Plieņciema ielā un tuvākajā apkārtnē atrodas  

gandrīz 60 uzņēmumi, kuri nodarbina aptuveni  
2000 darbinieku un kuru kopējais apgrozījums 
pārsniedz 160 miljonus eiro, tāpēc biedrība 
«Mārupes uzņēmēji» ir apņēmusies sekmēt ielas 
rekonstruēšanu.

Plieņciema ielas un tuvākās apkārtnes uzņē-
mēji, iedzīvotāji, darbinieki un citi interesenti, 
kas atbalsta gājēju celiņa un apgaismojuma ie-
rīkošanu vai krustojuma ar Kantora ielu rekon-
struēšanu, tiek aicināti vērsties pie biedrības ar 
iesniegumu, nosūtot to pa pastu uz biedrības ju-
ridisko adresi (Daugavas iela 29, Mārupe) vai pa 
e-pastu (info@marupesuznemji.lv).

bodNieks vērtē  
uzņēMuMus
Mārupes uzņēmējs Kārlis Bodnieks (SIA 

«Prolux») kā Latvijas Tirdzniecības un rūpnie-
cības kameras pārstāvis piedalījās Pierīgas paš-
valdību – Mārupes, Olaines un Jūrmalas – un 
SEB bankas organizētajā biznesa ideju konkursā  
«(ie)dvesma». SEB bankas grantu 10 000 EUR 
apmērā saņēma uzņēmums «Genecie» no Mā-
rupes, lai izstrādātu jaunu produktu – sieviešu 
maku ar īpašu nodalījumu, kurā iestrādāta ie-
tilpīga iepirkumu soma no auduma. Savukārt 
Mārupes novada domes grants 10 000 EUR 
apmērā tika piešķirts Ievai Sprižai, lai attīstītu 
un izvērstu veselīgu un dabisku saldumu ražo-
šanu no augļiem un ogām ar zīmolu «Dabas 
gardumi». Konkurss notika no 1. septembra līdz 
15. novembrim, un tajā kopumā piedalījās un uz 
finansējumu pretendēja 31 uzņēmums.

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

info@marupesuznemeji.lv


