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Valdes priekšsēdētāja sleja

Labdien, mārupieši! 

Īpašs sveiciens Mārupes uzņēmējiem.

Paldies Mārupes uzņēmēju biedrības dalīb-
niekiem, kas uzticējās man, atdodot savu balsi, 
un nākamo gadu vēlēja man vadīt Mārupes 
uzņēmēju biedrību - skaita ziņā lielāko Latvijā.

Tas ir liels izaicinājums un uzticības kredīts.
Esmu gan kurzemniece, bet nu jau gandrīz des-
mit gadus par savējo saucu Mārupi - te ir gan 
mana dzīves, gan darba (tātad arī nodokļu) vieta.

Arī pārējie valdes locekļi ir mārupieši, tādēļ cer-
ams, ka darbs būs produktīvs, jo, komandā 
darbojoties, uzdevumi tiek dalīti, bet panāku-
mi reizināti.

Raugoties uz plāniem gada griezumā, noteikti 
daudzi pasākumi paies Mārupes 90 gadu ju-
bilejas zīmē, tiks turpināti jau iesāktie projek-
ti, kurus biedrība jau ir uzņēmusies, ir daudz 
jaunu ieceru un projektu gan vietējo uzņē-
mēju, gan jauniešu, gan vispār mārupiešu dz-
īves vides sakārtošanā.

Biedrības darbu varētu iedalīt divos lielos vir-
zienos :

• Pirmais un galvenais - 
biedru interešu realizēšana,
• Otrais - biedrības attīstība.

Silva Jeromanova - Maura
Biedrības valdes priekšsēdētāja

Ko plānots darīt biedru interesēs? 
Vispirms jau satikt un aprunāties ar katru no 
biedriem, lai saprastu vēlmes, intereses un va-
jadzības, lai visas plānotās aktivitātes varētu 
pakārtot biedru vajadzībām un interesēm.
Noteikti svarīgākais ir visu gadu turpināt šo 
dialogu par dažādām tēmām. Viens no 
maniem mērķiem ir iepazīstināt visus bied-
rus savā starpā, kā arī mārupiešus ar saviem 
uzņēmējiem.
Paredzēts turpināt biedru izglītošanu lekciju 
ciklā „Par 2h zinošāks”, kas saistīts ar  
uzņēmējdarbību, psiholoģiju un citām dzīvē 
noderīgām tēmām. Vairāki uzņēmēji ir gata-
vi sniegt konsultācijas citiem mārupiešiem, 
arī jauniešiem, kuri vēlas uzsākt savu biznesu, 
kā arī tiem, kuriem ir kādi sarežģījumi un ne-
pieciešams padoms.
Iecerēts turpināt uzturēt kontaktus ar citu 
reģionu uzņēmēju organizācijām, lai varētu 
atrast sadarbības partnerus savējiem.
Uzņēmēju lielā rūpe, kā allaž, ir bijusi - labs 
darbinieks, tādēļ arī šajos jautājumos kopā 
ar jums meklēsim atbildes - ko un kā labāk 
darīt. Te noteikti aicināsim mārupiešus būt 
aktīviem.
Noteikti neiztrūkstošs dzinējspēks jebkuram 
projektam un organizācijai ir dialogs - gan 
ar savu pašvaldību, gan valsts iestādēm, gan 
nodarbinātības valsts aģentūru, gan bankām, 
skolām, augstskolām, biznesa inkubatoriem, 
citām biedrībām.
Kā mēdz teikt manā biznesā - „ko sēsi, to pļau-
si,” jeb šobrīd man šķiet aktuāla atziņa:

“Iesēj rīcību un ievāksi ieradumu,
Iesēj ieradumu un ievāksi raksturu,
Iesēj raksturu un ievāksi likteni.”  

Normunds Čiževskis vadīja biedrības 
„Mārupes uzņēmēji” valdi kopš 2013. gada 
marta, kopumā divus termiņus pēc kārtas. 
Pašlaik biedrības valdē viņš ir palicis kā vie-
nīgais pārstāvis no iepriekšējā valdes sastāva 
- pārējie vai nu aizņemtības dēļ tiešajā darbā, 
vai personīgu iemeslu dēļ, vai, neguvuši bied-
ru atbalstu kopsapulcē, šogad paliks ārpus tās 
sastāva. Tomēr tas nebūt nenozīmē, ka Pētera 
Pikšes, Kārļa Bodnieka, Andra Aniņa un 
Sanitas Āķes idejas un iesāktie darbi tiks atstā-
ti novārtā. 

Tieši otrādi, jaunievēlētā valdes priekšsēdētāja 
Silva Jeromanova - Maura ir apņēmusies 
turpināt visus iepriekš sekmīgi realizētos bied-
rības projektus, bet par savu galveno prioritāti 
ir izvirzījusi biedru interešu pārstāvēšanu un 
realizāciju. Pēdējais nav viegls uzdevums, se-
višķi ņemot vērā faktu, ka tikai pēdējā gada 
laikā biedrībā ir iestājušies 15 jauni biedri, 
papildinot biedrības dalībnieku skaitu par 
25%. Tomēr jaunie valdes locekļi ir apņēmības 
pilni, jo, kā zināms, apmierināti biedri ir sek-
mīgi strādājošas organizācijas pamats.

Kā ierasts, pirms gadskārtējās kopsapulces arī 
šogad tika veikta biedru aptauja, kura tradi-
cionāli kalpo par jaunās valdes ceļamaizi turp-
mākajam gadam. Vairāk nekā piektā daļa no 
respondentiem (21%) uz aicinājumu nosaukt 
biedrības prioritātes 2015. gadam, minē-
ja aktīvāku sadarbību ar Mārupes novada 
domi, gan pārstāvot uzņēmēju intereses, gan 
iesaistoties pašvaldības organizētajās darba 
grupās. Acīmredzami, ka šis ir skaidri izteikts 
biedru pilnvarojums realizēt novembrī noti-
kušā pirmā Vislatvijas reģionālo uzņēmēju 

Turpinās iesākto
Neraugoties uz to, ka gandrīz pilnībā mainījies valdes sastāvs, tās locekļi apņemas turpināt 
iesākto.

FOKUSĀ

biedrību kongresā izvirzītos uzdevumus, kas 
vēlāk tika definēti dokumentā “Uzņēmēju 
vidēja termiņa prioritātes savam novadam un 
Latvijai” jeb “Mārupes tēzēs” (pilnībā pub-
licētās Uzņēmēju vēstu iepriekšējā numurā un 
biedrības mājas lapā).

Kā otro prioritāti biedri nosauca (20%) vajadzī-
bu turpināt apmācību un semināru orga-
nizēšanu jeb aktivitātes biedru konkurētspējas 
veicināšanai. Arī jaunajā valdes ciklā tiks 
turpināti uzņēmēju izglītības un izaugsmes 
veicināšanas semināri „Par divām stundām 
zinošāks” un pilnveidots biedrības ieguldī-
jums novada iedzīvotāju izglītības līmeņa 
paaugstināšanā, organizējot seminārus 
„Finanšu pratība”. 

Visbeidzot, par trešo prioritāti biedri nosauca 
(17%) biedrības periodiskā izdevuma 
„Uzņēmēju Vēstis” izdošanu. „Uzņēmēju 
Vēstis” kalpo gan kā biedrības drukātā in-
formatīvā platforma, gan vieta, kur uzņēmē-
jiem izvietot savu produktu vai pakalpojumu 
reklāmas. Šis ir „Uzņēmēju Vēstu” jubilejas 
numurs, jo šomēnes tās iznāk jau 10.reizi. Arī 
turpmāk „Uzņēmēju Vēstis” centīsies iznākt 
kopā ar pašvaldības avīzi „Mārupes Vēstis”, 
lai gan apsolīt to par 100% nav iespējams. 
Pašvaldības izdevums mēdz būt „elastīgs” 
savos izdošanas grafikos, tāpēc dažkārt 
pielāgoties ir grūti. Tomēr, ar vai bez pašvaldī-
bas avīzes, „Uzņēmēju Vēstis” nonāks it visās 
novada uzņēmumu un mājsaimniecību pasta 
kastītēs, nodrošinot ar bezmaksas informāciju 
visus novada iemītniekus.

6-12% aptaujas dalībnieku par būtiskiem 
uzdevumiem nosauca arī sadarbības 
veicināšanu ar citām uzņēmēju biedrībām, 
jaunu biedru rekrutāciju, mediācijas pakalpo-
jumu attīstību, kultūras un atpūtas pasākumu 
organizēšanu biedriem un citiem uzņēmē-
jiem, mentoringa programmas attīstību un 
šķīrējtiesas izveidošanu. 

Grafiks: Uzņēmēju aptauja, 2015.gada marts Atbildes uz jautājumu: Kurām, Jūsuprāt, jābūt 
biedrības “Mārupes uzņēmēji” prioritātēm 2015.gadā? Lūgums atzīmēt 3 svarīgākās. 
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Patīkami piedāvājumi salonā Beauty Station aprīlī!
Pavasaris - laiks sagatavot savas kājiņas vasarai bet skaists manikīrs uzlabos garastāvokli!!!

* Atlaides spēkā līdz 30.aprīlim

Pierakstoties uz pedikīru - 
klasiskais manikīrs (bez lakošanas) €5* 
vai manikīrs ar gēla lakas pārklājumu €15*   

Matu krāsošanai un griešanai - 50%!* 

PAVASARA PROCEDŪRAS SEJAI UN ĶERMENIM:

Sejas porcedūras €25* 

Bebru iela 11, Mārupe, LV-2167

67188888; 27028070 

www.beautystation.lv 

info@beautystation.lv

Anticelulīta masāža (1h) €23*  / parasti €36

Procedūra “Vieglās kājiņas” (1h 30min.) 
(pīlings, reflekso punktu masāža, 
ietīšana ar Eliēr produktiem) €24*  / parasti €30

Procedūra “Slaidās kājiņas” (1 h) €25*  / parasti €35

Visa ķermeņa pīlings (30 min.) tikai €5* 

Par reklāmas un sludinājumu 
izvietošanu rakstiet vai zvaniet 

biedrības koordinatorei Elīnai Grāvei 
info@marupesuznemeji.lv

22516333

info@marupesuznemeji.lv

Ja  t u r pm ā k v ē l at ie s  s a ņ emt 
Uz ņ ē m ē j u Vē s t i s  e le k t ron i s k i , 
l ū d z u ,  at s ū t ie t  pie t e i k u mu u z

SIA “REV.EKO” aicina darbā apkopējas Mārupē, nepilnai darba dienai, 
lieliski var apvienot ar studijām vai pamatdarbu. 

Tālrunis: 29850373,  e-pasts:  reveko@reveko.lv

„Uzņēmēju Vēstis”
Izdevējs: 

biedrība „Mārupes uzņēmēji”
www.marupesuznemeji.lv

Daugavas iela 29, Mārupe, LV-2167

Metiens: 7000 eksemplāri
Tipogrāfija: SIA „airPrint”

Izplata: kopā ar Mārupes novada 
pašvaldības laikrakstu 

„Mārupes Vēstis”

DARBA SLUDINĀJUMS DARBA SLUDINĀJUMS

Jauns biedrības 
dalībnieks
Martā biedrībā iestājies jauns dalībnieks SIA 
„SA Avia”. Uzņēmums nodarbojas ar starp-
niecību darbībā ar nekustamo īpašumu, 
sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēša-
nu un pārvaldīšanu. Uzņēmuma valdes 
priekšsēdētājs Viktors Svirčenkovs ir bijis 
saistīts gan ar olu ražošanas biznesu, gan 
aviācijas nozari, gan darbojies finanšu sektorā 
- banku biznesā. Sveicam!

Ievēlēta jauna 
biedrības valde
18. martā aizvadīta ikgadējā biedrības 
kopsapulce un jaunās valdes vēlēšanas. 
Turpmāko gadu biedrības valdē strādās 
Silva Jeromanova-Maura (SIA SilJa),   Ilona 
Ignatenko (SIA Rev.eko), zvērināts advokāts 
Jurijs Baibakovs, Normunds Čiževskis (SIA 
Bizpro) un Silvestrs Savickis (biedrībā pārstāv 
SIA Sensum). Uz biedrības valdes locekļu 5 vie-
tām kopumā kandidēja 9 pretendenti.

Savukārt biedrības revīzijas komisijā turpmāko 
gadu strādās Silvija Puga (SIA VR Projekts), 
Viesturs Kalniņš (privātpersona) un Pēteris 
Pikše (Z/s Purkalni).

Biedrības „Mārupes uzņēmēji” kopsapulce 
veica virkni grozījumu biedrības statūtos, 

gadiem, tādējādi jaunievēlētā valde arī turpmāk 
darbosies tikai vienu gadu un tiks pārvēlēta 
kārtējā biedrības kopsapulcē.

Kopsapulcē piedalījās 34 no pavisam 61 biedrī-
bas dalībnieka.

Biedrībai jauna valdes 
priekšsēdētāja
Jaunās valdes pirmajā sēdē valde par savu 
priekšsēdētāju ievēlēja Silvu Jeromanovu 

papildinot biedrības mērķu un uzdevumu 
sarakstu, radot iespējas biedriem uz laiku ap-
turēt darbību biedrībā, un veicot virkni precizē-
jumu un redakcionālus labojumus. Vienlaicīgi 
kopsapulce noraidīja ierosinājumu pagarināt 
valdes darbības termiņu no viena uz diviem 

- Mauru. Silva ir lauksaimniecības tehnikas un 
dārzkopības preču tirdzniecības uzņēmuma 
„SilJa” līdzīpašniece un valdes priekšsēdētāja. 
Uzņēmums atrodas Mārupē, un tam ir filiāles 
Kuldīgā un Preiļos, kā arī meitas kompānija 
Lietuvā. 

Atvērto Durvju Dienas 
SIA „Kreiss” uzņēmumā
Ekskursijas norises vietas adrese 
SIA “Kreiss”, “Bērzlapas 5”, Mārupes novads, 
LV-2167, Latvija 

Ekskursijas dienas un laiki: 
15. un 16.aprīlis plkst. 11:00  

Papildus informācija: 
Svetlana Avene-Aveniņa, 
sa@kreiss.lv, mob. 66935311 

Uzņēmums “Kreiss” aicina pievienoties komandai enerģiskus, komunikablus 
jauniešus, kurus interesē darbs transporta pārvadājumu sfērā. 

Info - sa@kreiss.lv,  mob. 25464054

Silva Jeromanova - Maura iepriekš bija biedrī-
bas valdes locekle 2013. gadā, savukārt bied-
rībā darbojas kopš 2012. gada. 

LTRK kompetenču 
padomēs ievēlēti 
mārupieši
Martā notikušajās LTRK kompetenču pa-
domes vēlēšanās tirdzniecības un rūp-
niecības kameras biedri ievēlējuši vairākus 

Jaunais valdes sastāvs. No kreisās: J.Baibakovs, N. Čiževskis, S. Jeromanova-Maura, I.Ignatenko, S.Savickis

mārupiešus. Mazo un vidējo uzņēmumu 
padomē par priekšsēdētājas vietnieci ievēlē-
ta Silva Jeromanova - Maura (SIA SilJa), 
Pakalpojumu padomē divas priekšsēdētāju 
vietnieku vietas ieņems Silvestrs Savickis (SIA 
LEAD. Korporatīvā komunikācija) un Daiga 
Kiopa (SIA Lursoft), savukārt Rūpniecības 
padomē darbosies bijušais Latvijas diplomāts, 
tagad Mašīnbūves un metālapstrādes aso-
ciācijas pārstāvis Andris Sekacis. Visi augstāk 
minētie ir Mārupes iedzīvotāji! 


