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fokusā

Mārupe izvēlas!
3. jūnijā Latvijā notiks vietējo pašvaldību vēlēšanas. Ko deputātu 

kandidāti sola uzņēmējiem Mārupē?

Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) datiem uz 
17 vietām Mārupes novada domē pretendēs 131 depu-
tātu kandidāts no astoņiem vēlēšanu sarakstiem – kopā  
90 vīrieši un 41 sieviete. Jaunākajam kandidātam ir  

19 gadu, bet vecākajam – 74 gadi. Vidējais pretendents uz deputāta 
krēslu ir 42,5 gadus jauns. No astoņiem sarakstiem pieci pašlaik 
ir pārstāvēti Saeimā: trīs pārstāv koalīcijas partijas (partija «Vie-
notība», Zaļo un zemnieku savienība, Nacionālā apvienība), divi –  
Saeimas opozīciju (Latvijas Reģionu Apvienība un Sociāldemo-
krātiskā partija «Saskaņa»). 

Ko deputāti sola Mārupes uzņēmējiem, meklējām oficiālajos 
dokumentos – priekšvēlēšanu programmās, ko saraksti iesnieguši 
Centrālajā vēlēšanu komisijā (www.cvk.lv). Analizējot program-
mas, netika ņemti vērā vispārīgi vides un infrastruktūras uzlaboša-
nas solījumi, kas neapšaubāmi pozitīvi ietekmētu gan iedzīvotājus, 
gan uzņēmējus (piemēram, solījumi uzlabot ceļu kvalitāti vai trans-
porta savienojumus), bet tikai tie solījumi, kas tieši un nepastar-
pināti ietekmētu uzņēmējdarbības vidi. Sarakstu secība atbilst to 
secībai CVK vietnē.

1. Nacionālā apvienība  
«Visu Latvijai»–«Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK»

Programmā ir sadaļa «Tautsaimniecība», no kuras uz uzņē-
mējdarbības vidi var attiecināt šo: 

 Nodrošināsim iepirkumu procedūras un saimniecības lēmumu 
pieņemšanas caurspīdīgumu un atklātību.

 Aicināsim novirzīt uzņēmumu ienākuma nodokļa daļu novada 
infrastruktūras sakārtošanai.

2. «Progresīvie»
Programmas sadaļā «Mārupes uzņēmēji» teikts:

 Mārupes uzņēmēji – aktīvi, darbīgi, jūt atbalstu no pašvaldības 
savai uzņēmējdarbībai. Mārupes novads rūpēsies par infrastruk-
tūras izbūvi darījumu un ražošanas teritorijās, kas veicinās jaunu 
darbavietu izveidi. Pašvaldību iepirkumos labprāt redzēsim tieši 
Mārupes uzņēmējus un atbalstīsim Latvijas preci (piem., mācī-
bu iestāžu ēdināšanai). Palīdzēsim uzņēmējiem izveidot Māru-
pes iepirkumu un sadzīves pakalpojumu tīklu.

3. Latvijas Reģionu Apvienība
Programmā ir sadaļa «Uzņēmējdarbība, vide un infrastruktū-
ra». Saistībā ar uzņēmējdarbību tur teikts:

 Sadarbosimies ar novada uzņēmējiem, lai radītu darba vietas 
iedzīvotājiem, arī mazaizsargātām sociālām grupām .., akcen-
tējot nekustamā īpašuma nodokļa atlaides un infrastruktūras 
attīstību, sekmējot novada ekonomiskās aktivitātes pieaugumu. 

Turpināsim veicināt stabilas elektroenerģijas apgādes padeves 
infrastruktūras attīstību, nodrošinot uzņēmējus un iedzīvotājus 
ar nepieciešamajām elektrības jaudām. 

4. «Saskaņa» sociāldemokrātiskā partija
Programmas ievadā, sadaļā «Partijas galvenie mērķi novadā», 
ir teikts:

 Saglabāt novada ekonomisko potenciālu un tā pievilcību inves-
toru piesaistei.

Sadaļā «Uzņēmējdarbības vide un infrastruktūras attīstība» 
attiecībā uz uzņēmējdarbību teikts:

 Sniegt atbalstu uzņēmējdarbībai – veidot caurspīdīgu mehā-
nismu investīciju piesaistei, ieviest jaunas sadarbības formas ar 
citām pašvaldībām. 

 Veicināt novada iedzīvotāju ekonomisko aktivitāti, sniegt atbal-
stu esošo darbavietu saglabāšanai un jaunu radīšanai. 

 Sekmēt Mārupes novada iedzīvotāju nodarbinātību esošajos no-
vada uzņēmumos, veicināt pašvaldības, uzņēmēju un iedzīvotāju 
sadarbību.

5. Zaļo un zemnieku savienība
Programmas sadaļā «Uzņēmējdarbībai labvēlīga vide – eko-
nomiskais pamats novada izaugsmei un iedzīvotāju labklājī-
bas līmeņa paaugstināšanai» teikts:

 Izkopsim sadarbību ar Mārupes uzņēmējiem.
 Sekmēsim vietējo lauksaimniecības un amatniecības produktu 

tirdzniecības vietu attīstību. 
 Veicināsim novada uzņēmēju un jauniešu saskarsmi, atbalstīsim 

jauniešos uzņēmēja talantus, radīsim iespēju jauniešiem piedalī-
ties mentoringa programmā.

Turpinājums 2. lpp.

Šoreiz mana sleja būs citāda, ne labāka un ne slik-
tāka – vienkārši citāda. Latvijas Republikas Ne-
atkarības deklarācijas pasludināšanas gadadiena, 
kas ar vērienu tika svinēta visā Latvijā. Drīzu-

mā gaidāmās 3. jūnija aktivitātes, kuru dēļ tik daudzi ir 
modušies un pēkšņi jūtas tik svarīgi šīs valsts labklājības 
uzlabošanā. Kaut viņu degsme un aizrautība nebeigtos ar 
4. jūniju! Bet tagad ne par to, bet... par šo mirkli.

Mēs vienmēr gaidām neticamas lietas, kas notiks nā-
kotnē, un aizmirstam, ka dzīve notiek šobrīd – tagad. Ie-
mācieties dzīvot šeit un tagad un pārstājiet dzīvot ilūzijās 
par nākotni! 

Pieredze ir viena no svarīgākajām lietām dzīvē. Mēs visi 
cenšamies būt patstāvīgi, gudri un pašpārliecināti, taču 
dažkārt aizmirstam, ka mūsu gudrība ir daudzu gadu ga-
rumā krāta dzīves pieredze. Lai šo pieredzi iegūtu, cilvēki 
pārvar daudzus šķēršļus un grūtības. 

Kā nepaskriet garām sev? Tāds, manuprāt, ir lielākais šā 
brīža jautājums. Dzīve skrien? Nē, tie ir cilvēki, kas skrien 
pa dzīvi, dzenoties pakaļ naudai, varai, slavai, amatiem, 
baudai... Daži to dara apzināti, cenšoties sasniegt mērķi. 
Daži tiek ierauti virpulī, neapzināti griežas līdzi un atražo 
ilūzijas. Daži zina, ko grib sasniegt, un zina, ar ko par to 
būs jāmaksā. Daži dzenas pakaļ sapņiem, lai paši sev un 
citiem kaut ko pierādītu. Dažiem neko citu nevajag.

Patiesībā... Patiesībā pietiek iedomāties, kas tu gribi būt 
un ar ko kopā būt, kad vairs nevarēsi paskriet pa dzīvi. Kad 
līdzās nebūs fotogrāfu, kas iemūžina katru tavu iedomātās 
slavas mirkli. Kad līdzās nebūs to, kam no tevis kaut ko 
vajag, un noteikti nebūs to, kas izlikušies, ka mīl. Ne tevi, 
bet to, kas esi. Skrienot mēs zaudējam – laiku, pamatī-
guma sajūtu, sarunas, emocijas, cilvēkus. Savu dzīvi, galu 
galā. Bet skriet ir cilvēku dabā. Un pamanīt zaudēto tikai 
tad, kad paskriets tam garām.

Pats svarīgākais dzīvē ir mūsu tuvie, mīļie cilvēki. Vien-
mēr lieciet viņus pirmajā vietā! Viņi ir svarīgāki par tavu 
darbu, hobiju, ambīcijām. Novērtē viņus tā, it kā viņi būtu 
visa tava dzīve! Jo tā arī ir. 

Ar cieņu 
Evita Sondore

biedrības «Mārupes uzņēmēji» valdes priekšsēdētāja

Ieklausies savā intuīcijā!  
Tavi spriedumi, protams,  

ir ļoti svarīgi, taču intuīcija  
ir tavs superspēks.  

Intuīcija – tas esi tu pats!
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Turpinot iesākto tradīciju, arī šogad 
biedrība «Mārupes uzņēmēji» pie-
dalījās akcijā «Lielā talka» un kopā 
ar Mārupes novada domi un aktīvā-

kajiem iedzīvotājiem sakopa mežmalu Jaunmār-
upē, Loka ceļa un Ozolu ielas krustojumā.

Šogad ļoti aktīvi talkotāji bija bērni un jau-

nieši, kas čakli iesaistījās visos sakopšanas darbos. 
Prieks atzīt, ka mārupiešiem talka ir ne tikai ko-
pīgs darbs, bet arī iespēja sanākt kopā, iepazīties 
un produktīvi pavadīt dienu. Kaut darba beigās 
sagurums visiem dalībniekiem bija liels, bija arī 
gandarījuma sajūta un prieks par vēl vienu sakop-
tu vietu Mārupes novadā.

 Optiskās brilles sportis-
tiem: ērtas un netraucē, 
aktīvi kustoties.

 Aviatora tipa saulesbrilles 
gan sievietēm, gan vīrie-
šiem. Moderna nianse –  
nošķelti briļļu stūri. Īpašu 
akcentu piešķir t. s. tiltiņš 
virs deguna.

 Čaka un Veidenbauma 
iecienītās apaļās brilles, arī 
masīvos ietvaros: mo-
derns aksesuārs, kas jūsu 

stilam pievērsīs apkārtējo 
uzmanību. Ja nevēlaties 
gluži apaļas, šī veida brilles 
ir pieejamas arī ar mazliet 
«kaķīgāku» formu.

 Apjomīgas, lielas sau-
lesbrilles masīvos rāmjos, 
kurus gaisīgākus dara caur-
spīdīgais ietvars.

 Šī gada modernākā 
tendence – atsauce uz 
pagājušā gadsimta sākuma 
motobraucēju brillēm: 
pilnīgi plakanas briļļu lēcas. 
Šādās saulesbrillēs stikli var 

būt gan krāsaini, gan arī 
spoguļtoņos.

 

 Joprojām aktuālas ir 
slavenās Džekijas Kene-
dijas lielās, četrkantīgās 
saulesbrilles. Dāmām 
modē ir arī saules acenes ar 
gaišām lēcām, kuru ietvaros 
iestrādāti mirdzoši akmen-
tiņi, – ļoti sievišķīgam un 
elegantam tēlam.
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«Bez ģimenes atbalsta, sapratnes 
un padoma nekas neizdotos,» – 
tā daudzkārt mūsu sarunas laikā 
saka Guna Lejniece, kas ar māsu 

jau vairāk nekā 20 gadus vada optikas salonu 
Tukumā un, vīra atbalstīta, pirms pāris gadiem 
atvērusi briļļu veikalu arī Mārupē, Sēļos, «ACB» 
tenisa kluba telpās.

Mēs tiekamies optikas veikalā, kur pa vie-
nu stikla sienu var pārredzēt tenisa laukumu un 
spēlētājus; tas vizuāli paplašina nelielā veikala ro-
bežas. Šī, pirms diviem gadiem atvērtā, optikas 
veikala ideju Guna sauc par mazliet neprātīgu, jo 
tam «pat nopietnu biznesa plānu nevarēju uzrak-
stīt», – tā drīzāk ir sirdī un sievietes intuīcijā bals-
tīta sajūta, ka ir īstais laiks un īstā vieta gadiem ilgi 
loloto ideju īstenot. Optikas veikals Mārupē nav 
pēkšņs untums, jo Mārupes uzņēmēju biedrības 
jaunpienācējas SIA «GS Optika» vadītājas Gunas 
Lejnieces pieredze biznesā – tieši optikas jomā – 
mērāma jau teju ceturtdaļgadsimta garumā. 

Riska vērti lēmumi
Drīz pēc Latvijas neatkarības atgūšanas, kad 

daudzi uzņēmīgi cilvēki sāka dibināt savus uzņē-
mumus, arī rīdziniece Guna kopā ar māsu, pie-
redzējušo acu ārsti Inesi Tīsi-Godu, atguva īpa-
šumus Tukumā un nolēma izveidot savu optikas 
salonu. Tas pērn nosvinēja jau 20. dzimšanas die-
nu un dod darbu septiņiem cilvēkiem. «Tukumā 
bija laba vieta, un nolēmām riskēt – veidot savu 
uzņēmumu,» viņa saka. Vai šis risks ir attaisno-
jies? «Ar šodienas pieredzi skatoties, šķiet, ka 
vienkāršāk un ar mazākām galvassāpēm, protams, 
būtu kaut kur strādāt algotu darbu. Tāpat kā dau-
dziem biznesā, pēc visu maksājumu veikšanas 
pāri nepaliek daudz – vien pašu iztikšanai –, un, 

ja nebūtu ģimenes atbalsta, nezinu, kā šis bizness 
veidotos. Tomēr lielais pluss ir tas, ka pats esi no-
teicējs. Visu uzņēmējdarbībā esmu apguvusi dzī-
ves skolā, jo pēc profesijas esmu inženiere. Kopā 
ar māsu esam piedzīvojušas dažādus laikus, kopā 
arī dažādas krīzes pārvarētas,» stāsta Guna. «Bet, 
ja jau pirms diviem gadiem atvērts vēl viens briļļu 
veikals, tad risks, ko pirms vairāk nekā 20 gadiem 
uzņēmāmies, ir bijis tā vērts,» secina uzņēmēja. 

Par to, kā tika atvērts otrais briļļu veikals un 
kāpēc tieši Sēļos, Mārupē, Guna teic, ka ideja 
izveidot otru veikalu bijusi vairākus gadus. Tad 
tika piedāvāta iespēja strādāt šajās telpās. «Diez-
gan ilgi šaubījos, bet tas ir izdarīts un ir tikai jāiet 
uz priekšu. Turklāt biznesā bieži tā negadās, ka 
kādā nišā esi pirmais, vienīgais, jo Mārupē cita 
optikas veikala nav,» saka Guna. Viņa stāsta, ka 
šis briļļu veikals ir ne tikai ģimenes uzņēmums – 
tas ir izveidojies arī par ģimenes pulcēšanās vietu, 
jo tepat ciematā dzīvo abi dēli ar ģimenēm un te 
visi bieži satiekas.

ar savu rokrakstu
Briļļu veikala atrašanās vieta rosinājusi arī sa-

vas īpašās identitātes meklējumus, radot piedā-
vājumu, kas atšķiras no Tukuma optikas veikalā 
piedāvātā. Tā kā kājām te nokļūt ir grūti, veikalā 
«GS Optika» ir atlasīta tāda produkcija, kas der 
tiem, kuri brauc ar auto, – brilles sportiski un so-
ciāli aktīviem cilvēkiem. Šeit optiskās acenes var 
iegādāties sportisti – tenisisti, slēpotāji, riteņbrau-
cēji, skrējēji u. c. Tām ir amerikāņu firmas «Oak-
ley» īpašie ietvari ar stingrākām, gumijotākām kā-
jiņām, kas labi pieguļ sportojot, kā arī īpašas briļļu 
lēcas. Gunas veikalam ir izdevies atrast labus sa-
darbības partnerus – «Safilo grupu» –, līdz ar to 
tas var oficiāli pārstāvēt slavenos zīmolus «Dior», 
«Fendi» un  «Marcolin», kas savukārt pārstāv zī-
molu «Tom Ford». Uzņēmēja teic, ka iegūt šādas 
tiesības nav nemaz tik viegli, jo pārstāvji tirgotā-
jiem izvirza augstas prasības un ir jāatbilst noteik-
tiem kvalitātes kritērijiem. Protams, veikalā ir arī 
ekonomiski izdevīgāks piedāvājums gadījumiem, 
kad klients nevēlas pārāk lielus izdevumus. Optis-
ko briļļu izgatavošanā optikas veikals sadarbojas 
ar Optometrijas centru un firmu «Liko-R», kas 
nodrošina kvalitatīvu pasūtījumu izpildi. 

Aiz jaunāko modeļu aceņu vitrīnas iekārtots 
moderns optometrista kabinets, kurā trīs reizes 
nedēļā strādā redzes speciālists optometrists, kas 
klientiem pārbauda redzi un izraksta briļļu recep-
tes. Šī kabineta izveidē lielu paldies Guna saka 
vīram par finansiālo ieguldījumu. 

«Šis ir ļoti mazs uzņēmums, un es nelaužos ni-
šās, kur vienai būtu grūti tikt. Mans mērķis nav arī 
konkurēt ar lielajiem optikas tīkliem. Gribu darīt 
to, kas man patīk, – piedāvāt klientiem interesan-
tas, modernas brilles un labu, personisku servisu. 
Lai ko arī valstī neteiktu par atbalstu mazajiem 
uzņēmējiem, es šādu uzņēmumu nebūtu varēju-
si izveidot bez savas ģimenes finansiālā atbalsta. 
Piemēram, lai iekārtotu optometrista kabinetu ar 
modernu aparatūru, ir nepieciešami prāvi līdzekļi, 
ko bankas tikko dibinātam uzņēmumam diez vai 
piešķirtu,» saka Guna.

Viņa rezumē: šī veikala rokraksts ir īpašā briļļu 
izlase, arī saulesbriļļu kolekcija («ar pārstāvēta-
jiem briļļu zīmoliem kvalitātes latiņu esmu uz-

Maija sākumā paredzēta kārtējā 
Mārupes novada Mārketinga 
konsultatīvās padomes sa-
nāksme, kurā plānots apstip-
rināt vairākus novada mārke-

tinga stratēģijas virzienus. Padomes iepriekšējā 
sanāksmē, kas notika 23. februārī, tika nolemts 
par Mārupes novada zīmola atslēgvārdiem ap-
stiprināt trīs: «Augošā Mārupe», «Atvērtā Mār-
upe» un «Gudrā Mārupe». Par «Gudrās Mār- 

upes» noformulēšanu ir atbildīga uzņēmēju dar-
ba grupa.

Mārupes uzņēmējus padomē pārstāv Silvestrs 
Savickis («LEAD. Korporatīvā komunikācija») 
un Rūta Skujeniece («MADARA Cosmetics»). 
Kopā ar mārketinga speciālisti – Mārupes iedzī-
votāju Montu Strēli – biedrības pārstāvji formulē-
ja novada mārketinga stratēģijas elementu «Gud-
rā Mārupe». Šajā avīzes numurā aplūkojam darba 
grupas priekšlikumus (publicēti saīsināti).

Darbs pie Mārupes novada mārketinga stratēģijas turpināsies visu 2017. gadu. Galīgā versija tiks 
apstiprināta novada domē. Biedrības «Mārupes uzņēmēji» viedoklis tiks ņemts vērā mārketinga stratē-
ģijas apstiprināšanas procesā.

Silvestrs Savickis
novada Mārketinga stratēģijas konsultatīvās padomes dalībnieks

Foto: Uva Bērziņa, Mārupes novada dome

ar ģimenes stipro aizmuguri optikas biznesāuZņēmējI akTīvI PIEDalās māRuPEs  
māRkETInga sTRaTēģIjas IZvEIDē

«Gudrā Mārupe» būs viens no Mārupes novada mārketinga virzieniem. To veido Mārupes uzņēmēji.

«mans mērķis nav konkurēt ar lielajiem optikas 
tīkliem. gribu darīt to, kas man patīk, – piedā-
vāt klientiem interesantas, modernas brilles un 
labu, personisku servisu,» saka guna lejniece, 
sIa «gs optika» vadītāja.

Fo
to

 n
o 

G
. L

ej
ni

ec
es

 a
rh

īv
a

Ilu
st

rā
ci

ja
s:

 «
GS

 O
pt

ik
a»

 re
kl

ām
as

 m
at

er
iā

li

cēlusi diezgan augstu»), personiskais kontakts ar 
katru klientu (kā jau nelielā uzņēmumā, te nav 
lielas drūzmas) un elastīgums (ir iespēja realizēt 
īpašas klientu vēlmes un, ja nepieciešams, izgata-
vot brilles pat dienas laikā).

Guna ir secinājusi, ka vislabāk darbojas ne-
vis klientu kartes un uzmācīgas reklāmas klientu 
telefonā, bet gan aktīva komunikācija sociālajos 
tīklos. Vietnēs Facebook un Instagram (gsoptika)  
ir izlasāmi jaunumi, un lielākā daļa klientu Gunas 
veikalā iegriežas tieši pēc šo jaunumu uzzināša-
nas.

ar pārliecību «Es varu!»
Runājot par tālākiem plāniem, Guna atzīst, ka 

pagaidām ir pāragri domāt par trešo briļļu veika-
lu, jo šie divi gadi otrajam veikalam ir bijis tikai 
ieskriešanās laiks. «Gribētu, lai šeit izveidojas 
stabils klientu loks, tāpēc turpmākais darbs būs 
vērsts tieši uz to. Ja klientu loks paplašināsies, ja 

te iegriezīsies arvien vairāk cilvēku, es varēšu pa-
plašināt piedāvājumu atbilstoši klientu vēlmēm. 
Katrām brillēm ir savs pircējs; jautājums tikai – 
kad viņš pēc tām atnāks,» atzīst uzņēmēja.

Viņa secina, ka vairāk nekā 20 gadu laikā biz-
nesā uzkrātā pieredze ir devusi pārliecību. «Brī-
žiem gaužām sievišķīgi liekas, ka tas nav domāts 
man, ka es to nevaru, bet beigās iznāk, ka varu 
gan! Man nekad nav bijusi vēlme gāzt milzu kal-
nus, tomēr ir bijušas ambīcijas kaut ko paveikt. 
Šie gadi ir pierādījuši, ka es varu!» secina Guna. 
Viņa ir pateicīga par ģimenes stipro aizmuguri: 
«Vīrs man visu laiku ir bijis liels morāls atbalsts, ir 
noderējusi viņa lielā biznesa pieredze, arī izlemjot 
atvērt šo veikalu. Par to es pat īstu biznesa plānu 
nevarēju uzrakstīt, tā bija tāda neprātīga ideja, bet 
sievišķā intuīcija teica, ka viss būs labi! Ir lietas, ko 
var sajust ar sirdi, un, ja vēl darbs ir sirdslieta, tam 
ir jāizdodas!»  

kas jauns briļļu modē šosezon?
Modē ir viss, kas jums patīk un piestāv, saka Guna Lejniece, kas divreiz gadā 
apmeklē nozares nozīmīgākās izstādes Milānā un Parīzē, lai iepazītos ar jaunākajām briļļu 
modes tendencēm un veiktu pasūtījumus. «Esot milzīgajos izstāžu angāros, Latvija šķiet tik 
maziņa un mēs – tik introverti. Mēs baidāmies izmantot brilles kā aksesuāru. Daudzi brilles 
uzskata par trūkumu, bet tās no defekta var pārvērst efektā,» iedrošina uzņēmēja, iepazīs-
tinot ar 2017. gada modīgākajām tendencēm, kas jau ir redzamas veikala «GS Optika» briļ-
ļu kolekcijās. Daudzos ietvaros ir iespējams izveidot saulesbrilles ar optisko lēcu. Ir arī tādi 
klienti, kam brilles pat nevajag, bet viņi stilīgos rāmjos liek īpašos stiklus, kas pasargā acis 
darbā ar datoru.

lielajā talkā uzkopjam jaunmārupi

 interese par inženierzinātnēm (un avi-
āciju) jārada jau pirmsskolas izglī-
tības iestādēs, īstenojot fakultatīvu 
programmu, kas bērnos rosinātu inte-
resi par eksaktajiem mācību priekšme-
tiem un aviācijas nozari;

 pamatskolā ir jāveido speciālās klases 
ar matemātikas un dabaszinātņu no-
virzienu. Pamatskolā ir jābūt iespējai 
pastiprināti apgūt angļu, franču un 
skandināvu valodas, tā liekot pamatus 
izglītības ieguves turpināšanai svešva-
lodā;

 sākot no 7. klases,  jārada iespēja eksak-
tos priekšmetus mācīt angļu valodā;

 vidusskolā (ģimnāzijā) ir jāspecializējas 
matemātikā, fizikā un datorzinātnēs. 
Ir jāizvirza mērķis: konkrēts skaits vidus-
skolas absolventu turpina mācības 
kādā no ārzemju augstskolām, kuras 
ir atzītas inženierzinātņu jomā;

 visos līmeņos ir jāpiesaista labākie pe-
dagogi: iespējams, tie ir jāpārpērk no 

citām skolām, bet vidusskolas līmenī – 
arī no ārzemju izglītības iestādēm;

 mūžizglītības jomā jādomā par iespēju 
iesaistīt vecāka gadagājuma cilvēkus 
ar aviācijas nozari saistītu pakalpoju-
mu veikšanā, piemēram, zvanu centru, 
uzziņu telefonu apkalpošanā u. tml. jo-
mās.

Pašvaldībai jāuzņemas koordinatora 
loma izglītības iestāžu sadarbībā ar uz-
ņēmējiem, kuru darbības pamatā ir inže-
nierzinātnes, sevišķi aviācijas nozares uz-
ņēmumiem. Šo programmu arī iespējams 
attīstīt ar zīmolu «Gudrā Mārupe».

Studenti un jaunie zinātnieki ir jāat-
balsta ar stipendiju studijām ārzemēs. 
Stipendiju iespējams piešķirt, pašvaldībai 
sadarbojoties ar uzņēmējiem. 

Minētās izglītības sektora aktivitātes ir 
jāatbalsta caur citām nozarēm – tūrismu, 
teritorijas mārketingu, pakalpojumiem, ra-
žošanu u. c.

Šī galvenā virziena izvēle būtu jāveic 
pašvaldībai sadarbībā ar novada uzņē-
mējiem un saskaņā ar vienu vai vairākiem 
kritērijiem, piemēram, ņemot vērā jau esošo 
uzņēmumu specializāciju Mārupes novadā, 
veicot nākotnē pieprasīto profesiju analīzi, 
kā arī stratēģiski novērtējot novada dar-
baspēka resursu vajadzības nākotnē. 

Šī darba ietvaros esam sašaurinājuši fo-
kusu uz inženierzinātnēm, iespējams, ar 

specializāciju avioinženierijā un/vai loģis-
tikā, jo Mārupes novada attīstības doku-
mentos ir izcelta novada vēlme kā stratē-
ģisku priekšrocību izmantot lidostas „Rīga” 
atrašanos novada teritorijā.

Ilgtermiņa mērķis: veidot asociācijas 
par Mārupi kā par vietu, kur gatavo 
labākos avioinženierus (aviospeciā-
listus) Baltijā un, iespējams, Eiropā.

 Mārupe ir vieta, kas rada labākos speciālistus aviācijas nozarē Latvijai, 
Baltijai un Eiropas Savienības valstīm. 

 Mārupe ir novads, kas piesaista reģiona gaišākos prātus aviācijas inže-
nierzinātņu nozarē. Pateicoties izglītības iespējām un profesionālajai at-
tīstībai, Mārupes novadu par savu dzīvesvietu izvēlas nozares topošie un 
esošie profesionāļi.

 Mārupes novads kļūst par magnētu, kas pievelk šos prātus un tādējādi 
veicina visas valsts attīstību un izaugsmi.

Šim nolūkam ir jāveido izglītības un profesionālās  
izaugsmes piramīda, proti:

Pirmkārt, ir jādefinē galvenais izglītības virziens.

Kāpēc?

6. Eiroskeptiķu Rīcības partija
Programmā ir sadaļa «Uzņēmējdarbība un 
attīstība», kurā teikts:

 Lidostas «Rīga» apkaimē veidosim «Brīvo 
Tirdzniecības Zonu», kas veicinās un piesais-
tīs gan jaunus uzņēmumus, gan investīcijas.

 Mārupes Investīcīju un Attīstības Komisijas 
uzdevums būs sadarboties ar starptautiskajiem 
investīciju fondiem un privātajiem investoriem 
uzņēmējdarbības veicināšanai. 

 Piesaistot uzņēmumus un investorus, izveido-
sim «StartUp» programmu pašmāju mikrouz-
ņēmumu attīstībai.

Uz uzņēmējdarbības jautājumiem atsaucas 
arī sadaļa «Izglītība»:

 Sadarbosimies ar vietējiem uzņēmumiem, lai 
panāktu un izveidotu darba pieredzes apmai-
ņas programmu, kas nodrošinās patstāvīgas 
mācību un studiju prakses vietas un pēcstudiju 
algotās darba vietas.

7. Partija «Vienotība»
Programmas sadaļā «Uzņēmējdarbība, 
nevalstiskās organizācijas un sabiedriskās 
aktivitātes» saistībā ar uzņēmējdarbību 
teikts:

 Turpināt uzsākto sadarbību ar uzņēmējiem.
 Motivēt un atbalstīt novada iedzīvotājus biz-

nesa uzsākšanai.

8. «Gods kalpot mūsu Latvijai»
Programmā ir sadaļa «Atbalsts uzņēmēj- 
darbības attīstībai», kurā teikts: 

 Mazināsim birokrātiskās barjeras jaunu saim-
nieciskās darbības veicēju ienākšanai Mārupē. 
Pieņemsim ilgtermiņa stratēģiju un pašvaldī-
bas atbalsta programmu uzņēmēju piesaistī-
šanai, lai nodrošinātu gan jaunas darbavietas 
pašvaldībā, gan ekonomisku izaugsmi ilgter-
miņā. 

 Atbilstoši teritoriālajam plānojumam izstrā-
dāsim ilgtermiņa plānu infrastruktūras ko-
munikāciju izveidei, to saistot ar nekustamā 
īpašuma nodokļu politiku – uzņēmumiem, 
kas vēlas attīstīt uzņēmējdarbību pašvaldības 
teritorijā.

Atsauce uz uzņēmējdarbības jautājumiem 
ir arī sadaļā «Novads»:

 Nodrošināsim pašvaldības izveidotu un rekla-
mētu zīmolu «Ražots Mārupē», kā arī veido-
sim pašvaldības atbalstītus ikmēneša Mārupes 
mājražotāju tirdziņus.

Biedrība «Mārupes uzņēmēji» organizē klā-
tienes tikšanos – diskusiju  ar deputātu kandidā-
tiem no visiem novadā pieteiktajiem sarakstiem.  
Tikšanās notiks 2017. gada 23. maijā plkst. 17:00 
biznesa augstskolā «Turība», Graudu ielā 68, 
Rīgā. 

mārupe izvēlas!
      Turpinājums no 1. lpp.

uzņēmēju «brigāde» brīvbrīdī starp darbiem.
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Paldies SIA «Prolux» un personiski 
Kārlim Bodniekam par gardo kliņģeri 

talkotājiem Jaunmārupē!
• 

Paldies visiem, kas atbalstīja un 
piedalījās lielajā talkā! 

• 
Paldies uzņēmējiem par aktivitāti 
vakanču gadatirgū «Darba birža»!

• 
Paldies SIA «airPrint» par viesmīlību 

valdes sēdes laikā!

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!

Biedrība «Mārupes uzņēmēji» ir sociāli  
atbildīga organizācija, kas iestājas par 
novada iedzīvotāju iesaistīšanos uzņē-
mējdarbībā un par jaunu uzņēmumu 

veidošanos. Jau ceturto gadu mēs atbalstām 
topošos uzņēmējus – Mārupes vidusskolas 
Uzņēmējdarbības klases skolēnu mācību 

uzņēmumus (SMU). 
Jau tradicionāli maijā SMU apkopo gada 

laikā paveikto un prezentē savu darbu 
mūsu biedrības izveidotai žūrijas komisi-
jai. Labākajiem skolēnu mācību uzņēmu-

miem biedrība piešķir naudas prēmiju.  

Aicinām arī šogad ziedot Mārupes 
vidusskolas skolēnu mācību  

uzņēmumu apbalvošanai!  

Biedrība «Mārupes uzņēmēji»  
Reģ. Nr. 50008177971  

Banka: AS «Swedbank»  
Konts: LV48HABA0551042765483

Ziedojumus gaidām līdz  
2017. gada 30. jūnijam.

Veicināsim jauno uzņēmēju 
attīstību savā novadā!

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

Audzē un pārdod dažādus puķu, dekoratīvo 
augu stādus. Liela nokareno podu 
izvēle, stādmateriāls balkona kastēm. 
Kontaktinformācija: 29344090  
vai 29482915, Vārpu iela 37, Mārupe.

sluDInājumI Par reklāmas un sludinājumu
ievietošanu rakstiet 

vai zvaniet biedrības  
administratīvajai vadītājai 

Ilzei Bemberei:
info@marupesuznemeji.lv

22516333

Magnētterapija (MT) ir fizikālās tera-
pijas metode, kurā tiek izmantots ze-
mas frekvences magnētiskais lauks. 

MT terapijas rezultātā mazinās tūska, uzlabojas 
mikrocirkulācija, mazinās sāpes un iekaisuma 
procesi. 

MT tiek plaši izmantota centrālās un perifē-
rās nervu sistēmas slimību (insulta sekas, neirīts, 
neiralģija, radikulīts), balsta un kustību aparāta 
slimību un traumu (kaulu lūzums, spondiloze, os-
teohondroze, artrīts) gadījumos.

MT ir salīdzinoši maz kontrindikāciju (MT 
nepanesamība, implantēts kardiostimulators, zems 
arteriālais asinsspiediens), tāpēc šo metodi plaši 
izmanto gan bērniem, gan arī veciem cilvēkiem.

SIA «Medsport» fizioterapeite Elīna Ermansone

magnētterapija

IeteIkuMI veselīGAM 
dzīvesstIlAM

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

info@marupesuznemeji.lv

TiKŠANāS AR MāRuPES NoVAdA  
PAŠVALdīBAS dEPuTāTu  

KANdidāTiEM
Biedrība «Mārupes uzņēmēji» organizē tikšanos un diskusiju ar  

Mārupes novada pašvaldības deputātu kandidātiem.  

Diskusijas tēma: uzņēmējdarbības attīstība Mārupē. 

Diskusija notiks 2017. gada 23. maijā no plkst. 17.00 līdz 19.30 
augstskolā «Turība», Graudu ielā 68, Rīgā.

Mārupes uzņēmējus, kas vēlas uzklausīt un izvaicāt deputātu kandidātus, 
 lūdzam reģistrēties, rakstot (info@marupesuznemeji.lv)  

vai zvanot (t. 22516333) Ilzei Bemberei.


