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Turēsim pie vārda!
Deputātu kandidātiem vispārīgas zināšanas un atšķirīgs  

priekšstats par uzņēmēju vajadzībām

Mazliet vairāk nekā divas ne-
dēļas pirms pašvaldību vē-
lēšanām Mārupes uzņēmēji 
rīkoja priekšvēlēšanu disku-

siju, kurā piedalījās visu astoņu Mārupes 
novadā pieteikto sarakstu pirmie numuri. 
Tagad zinām, ka mārupiešu atbalstu gu-
vuši seši saraksti, aiz svītras atstājot «Gods 
kalpot mūsu Latvijai» un Eiroskeptiķu rīcī-
bas partiju. Sveicam ievēlētos deputātus un 
gatavojamies kopīgam darbam!

Uz biedrības rīkoto tikšanos un diskusi-
ju augstskolā «Turība» bija ieradušies Raivis 
Zeltīts (Nacionālā apvienība), Edgars Jan-
sons («Progresīvie»), Līga Kadiģe (Latvijas 
Reģionu apvienība, LRA), Nadīna Millere 
(«Saskaņa»), Mārtiņš Bojārs (Zaļo un zem-
nieku savienība, ZZS), Dainis Grabovskis 
(Eiroskeptiķu rīcības partija), Edgars Jā-
kobsons («Vienotība») un Ervīns Straupe 
(«Gods kalpot mūsu Latvijai»). Teju di-
vas stundas garajā diskusijā katrs deputātu 
kandidāts atbildēja uz trim jautājumiem un 
vispirms iepazīstināja ar savu partiju vai sa-
rakstu, kuru tas pārstāv. Šis jautājums bija 
būtisks, jo vairāki deputātu kandidāti katru 
vēlēšanu ciklu pārstāv citu politisko partiju 
vai kustību. Pēc tam kandidāti trīs minūtēs 
varēja izklāstīt savu piedāvājumu, kas adre-
sēts tieši novada uzņēmējiem, un visbeidzot –  
pasapņot un pastāstīt, kā viņi redz uzņē-
mējdarbību Mārupē 10 gadu perspektīvā. 

Diskusija bija plaši apmeklēta klātienē, 
un arī sociālajā vietnē Facebook, kur tika 
nodrošināta tiešraide un kur ir saglabāts 
diskusijas videoieraksts, tai bija 2,7 tūkstoši 
skatījumu (avīzes izdošanas brīdī). Tas ir 
necerēti liels skaits, kas apliecina uzņēmēju 
un iedzīvotāju interesi par biznesa attīstības 
iespējām mūsu novadā. Diskusiju vadīja uz-
ņēmējs Silvestrs Savickis.

«Kāds būs jūsu pirmais (veiksmīgi) izda-
rītais darbs pēc nostrādātiem sešiem mēne-
šiem, jeb ar ko varēsit lepoties 2018. gada 
5. janvārī?» kandidātiem vaicāja SIA 
«ALSO Latvia» valdes loceklis Jānis Ennī-
tis. Saīsināti publicējam, ko atbildēja tagad 
jau ievēlētie sarakstu pārstāvji.

 Nadīna Millere («Saskaņa»). Uzņēmēji 
būs sākuši realizēt ES atbalstītos projektus 

sociālajā uzņēmējdarbībā. «Izaicinājums ir 
sociālā uzņēmējdarbība. Jau jūnijā pašvaldī-
bai un uzņēmējiem jāsēžas pie galda ar mēr-
ķi noteikt jomas, kuras pašvaldība ir gatava 
nodot sociālajai uzņēmējdarbībai. [..] Būs 
pieejams LM atbalsts [Eiropas Savienības] 
grantu formā no [valsts finanšu attīstības 
institūcijas] «Altum».»

 Līga Kadiģe (LRA). Uzņēmēji varēs pie-
dāvāt privāto bērnudārzu pakalpojumus. 
«Līdz augustam ar uzņēmējiem izdosies 
vienoties par privāto bērnudārzu izman-
tošanu, pašvaldība atkal varēs iepirkt vie-
tas privātajos bērnudārzos, un būs zināma 
2018. gada investīciju programma, ko varēs 
sākt realizēt.»

 Mārtiņš Bojārs (ZZS). Uzņēmējiem būs 
dota iespēja realizēt apjomīgu ceļu būves 
projektu. «Būs pabeigta ceļu būvniecība 
Dzirnieku ielā, kā arī jaunajam sasaukumam 
būs iespēja izstrādāt un radoši pārskatīt in-
vestīciju programmu nākamajam gadam.»

 Edgars Jākobsons («Vienotība»). Mār-
upes uzņēmējiem būs izdevīgāki nosacī-
jumi iepirkumos. «Pēc pusgada būs bijuši 
vairāki notikumi, kuros būs iesaistīti Mār-
upes uzņēmēji. [..] Būs izvēlēti [vietējiem 
uzņēmējiem] izdevīgāki nosacījumi un la-
bāki risinājumi iepirkumu konkursos. To 
nodrošināsim, piesaistot uzņēmējus, lai 
sniegtu konsultatīvu atbalstu par iepirkumu 
organizēšanu.»

Turpinājums 4. lpp.

Nu ko, viss pašvaldību priekšvēlēšanu 
trakums ir aiz muguras! TV, radio un 
sociālajos tīklos tik daudz kas solīts un 

tik daudz nepilnību celts gaismā, bet nu ir pienācis 
laiks STRĀDĀT. Strādāt pa īstam, cienījamie depu-
tāti! Nu solījumi būs jāpārvērš darbos, un Mārupes 
uzņēmēji apsolās sekot līdzi tam, kā solītais tiek īs-
tenots dzīvē.

Darāmo darbu sarakstu jau izveidojāt mūsu rīkota-
jā priekšvēlēšanu diskusijā, un tuvāko četru gadu laikā 
gan uzņēmējus, gan iedzīvotājus Mārupē acīmredzot 
gaida lielas pārmaiņas. Būs lieli ceļu būves projekti, 
kas pozitīvi ietekmēs gan pašreizējos uzņēmējus, gan 
tos, kuri vēlas ienākt Mārupē. Arī iedzīvotāji netiks 
aizmirsti un turpināsies iesāktā ceļu infrastruktūras 
attīstība privātmāju teritorijās. Mūsu bērniem tiks 
nodrošinātas papildu vietas privātajos bērnudārzos, 
jo mazo mārupiešu skaits nemitīgi aug. Sociālā uzņē-
mējdarbība Mārupē sasniegs nebijušas virsotnes, un 
kopā ar pašvaldību tiks realizēti jauni projekti. 

Manuprāt, visinteresantākais ir «Vienotības» 
priekšlikums par iepirkumiem un priekšrocību došanu 
vietējiem uzņēmējiem, kā arī Nacionālās apvienības 
mūžam aktuālā ideja pārcelt daļu no uzņēmumu ienā-
kuma nodokļa un attīstīt pašvaldības infrastruktūru. 
Bet daži ir pieteikuši karu Ventspilij! Ja saprotu pareizi, 
tuvāko gadu laikā arī Mārupē būs savs kalns, moderni 
rotaļu laukumi un daudz kas cits interesants ne vien 
mārupiešiem, bet arī pārējiem Latvijas iedzīvotājiem. 
Atbalstāma ir arī ideja par starptautiskas skolas ienāk-
šanu Mārupē, jo ikviens saviem bērniem vēlas sniegt 
labākās izglītības iespējas, vismaz citādu skatījumu uz 
mācību procesu un pasaules norisēm. Kāpēc lai jau tā 
gudrā Mārupe nākotnē nekļūtu vēl gudrāka!

Priecīgus visiem Līgosvētkus!
Ar cieņu 

Evita Sondore
biedrības «Mārupes uzņēmēji» valdes priekšsēdētāja

Nesalīdzināsim savu dzīvi ar 
citu dzīvi! Saule un mēness nav 

sverami vienos kausos.  
Tie katrs spīdēs tad, kad būs 

viņu īstais laiks!

Valdes priekšsēdētājas sleja
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Pavisam drīz – 25. augustā – SIA «Avar 
Auto» atklās no jauna uzbūvēto Baltijā 
modernāko «MAN Truck & Bus Latvija» 

klientu un servisa centru, kurā ieguldīti aptuveni 
4 miljoni eiro. Šis ir ilgi lolots sapnis, kas ļaus ne 
tikai palielināt uzņēmuma sniegto pakalpojumu 
kapacitāti un piedāvāt kvalitatīvu servisu, bet arī 
piedāvāt mārupiešiem jaunas darbavietas. 

Mārupes uzņēmēju biedrības jaunākais biedrs 
SIA «Avar Auto» darbojas kopš 2003. gada. Tas 
pārstāv vienu no vadošajiem un novatoriskāka-
jiem komerciālo transportlīdzekļu ražotājiem 
Eiropā – MAN. «SIA «Avar Auto» ir vienīgais 
oficiālais šī uzņēmuma pārstāvis Latvijā, un tas 
piedāvā jaunas MAN kravas automašīnas, jaunus 
MAN un NEOPLAN autobusus, kā arī lietotas 
zīmolu smagās automašīnas. Uzņēmums nodar-
bojas arī ar rezerves daļu tirdzniecību un piedāvā 
jau minētā komerctransporta tehnisko apkopi. 
Tāpat «Avar Auto» ir holandiešu puspiekabju un 
piekabju ražotāja «Kraker» oficiālais izplatītājs 
Latvijā,» – ar uzņēmumu iepazīstina SIA «Avar 
Auto» mārketinga speciāliste Madara Matroze. 

uzticams «darba zirgs»
Uzņēmumam «Avar Auto» ir ārzemju kapi-

tāls. Jau vairāk nekā septiņus gadus «Avar Auto» 
vadības groži ir auto biznesā pieredzējušās Ilvijas 
Veites rokās. 2016. gadā «Avar Auto» kā labākais 
tirgus pārstāvis starp 16 Austrumeiropas valstu 
izplatītājiem-importētājiem saņēma apbalvoju-
mu «Labākais tirgus». Pēc lietoto auto tirgus da-
ļas «Avar Auto» ir otrajā vietā Latvijā. Kā saka 
M. Matroze, tas labi raksturo MAN automašīnas: 
«Tie ir uzticami «darba zirgi». Latvijā uz ielām 
un ceļiem ir daudz cienījamu MAN automašīnu, 
bet to kvalitāti, uzticamību un izturību apliecina 
statistika: starp smagajiem auto vecumā ap 10 ga-
diem MAN auto tehnisko apskati bez mīnusiem 
iziet jau ar pirmo reizi.» 

Ar savu trumpi azotē
Jautāta par uzņēmuma trumpjiem konku-

rences cīņā, M. Matroze min ne tikai dažādām 
klientu vajadzībām un vēlmēm piemēroto MAN 
standarta produktu klāstu – tas sākas no 6,5 ton-
nu TGL un TGM sērijas kravas auto un beidzas 
ar 44 tonnu TGS un TGX sērijas vilcējiem –, 
bet arī pērnā gada nogalē tirgū prezentēto jauno 
TG paaudzi. MAN automašīnas ir kļuvušas vēl 
ekonomiskākas, efektīvākas un komfortablākas, 
smago automašīnu tirgū piedāvājot ko jaunu un 
nebijušu.

M. Matroze stāsta, ka transporta uzņēmumu 
galvenais mērķis ir droši un bez kavēšanās nonākt 
galapunktā arī tad, kad ir nelabvēlīgi braukšanas 
apstākļi, tāpēc, domājot par klientu, MAN inže-
nieri ir radījuši inovatīvo HydroDrive®. Patlaban 
tā ir vienīgā šāda veida sistēma. Tā ir piemēro-
ta tādiem transportlīdzekļiem, kuri īslaicīgi tiek 
izmantoti arī bezceļa vidē, un kalpo kā papildu 
vilkme standarta aizmugures ass piedziņai un kla-

siskajai pilnpiedziņai. Ar HydroDrive® aprīkotais 
TGX vilcējs, piedaloties kalnā braukšanas sacen-
sībās, ir sasniedzis Gaiziņkalna virsotni.

Konkurences cīņā trumpis ir arī «Avar Auto» 
darbības principi – nedzīties pēc kvantitātes, bet 
uzturēt nemainīgi augstu kvalitātes un servisa lī-
meni –, kā arī tas, ka uzņēmums liek lielu uzsvaru 
uz specializēto transportu – atbilstoši klienta va-
jadzībām tas uz MAN šasijām tiek būvēts tepat 
Latvijā. Specializētos transportlīdzekļus uz ielām 
var redzēt ne tikai Rīgā, bet arī citur Latvijā, kur 
pašvaldības uzņēmumi rūpējas par dārzu un par-
ku apkopšanu, ziemā savāc un izved sniegu un rū-
pējas par elektrosaimniecību; ir arī ugunsdzēsēju 
auto, īpaša aprīkojuma automašīnas lauksaimnie-
kiem u. tml. SIA «Avar Auto» apkalpot palīdz 
trīs servisa partneri Cēsīs, Rīgā un Liepājā. Tīklu 
attīstot, servisa partneri tiek plānoti arī Saldū, 
Ventspilī un Daugavpilī.

Modernākais servisa centrs Baltijā
MAN zīmolam attīstoties un būtiski paplaši-

noties Latvijas tirgū, līdzās «MAN Truck & Bus 
AG» oficiālā pārstāvja Latvijā SIA «Avar Auto» 
mītnei Jaunmārupē 2016. gada nogalē tika sākta 
jaunā MAN klientu un servisa centra celtniecība. 
Oficiālā atvēršana notiks šī gada 25. augustā, un 
26. augustā ir paredzēta atvērto durvju diena, kad 
no plkst. 10.00 līdz 15.00 ikviens interesents ir 
aicināts iepazīties ar jauno centru un piedalīties 
dažādās izklaidēs.

Aprīkots ar modernākajām specializētajām 
tehnoloģijām, šis komplekss būs pirmā šāda veida 
celtne Baltijā. Ēkas kopējā platība būs 3100 m2, 
un pusi no tās aizņems servisa telpas. Centrā tiks 
izveidotas septiņas darba līnijas, no kurām viena 
būs diagnostikas un viena mazgāšanas līnija. Bū-
tiski, ka kompleksa materiālu un komunikāciju 
izvēlē īpaša vērība tika pievērsta tam, lai ēkai būtu 
augsta energoefektivitāte.

«Īpaša uzmanība, izstrādājot vairāk nekā 
4 miljonus eiro vērto investīciju projektu, tika 
pievērsta tam, lai komplekss atbilstu mūsdienu 
prasībām – lai smago auto servisa centra ēka būtu 

inovatīva un ērti lietojama gan servisa centra dar-
biniekiem, gan klientiem,» paskaidro M. Mat-
roze. Rūpējoties par darbinieku ērtībām, servisa 
centrā būs izveidotas mūsdienīgas ģērbtuves un 
sanitārie mezgli, servisa telpas būs aprīkotas ar 
apsildāmu grīdu, kas radīs būtiski komfortablākus 

apstākļus automehāniķiem. Ērtus darba apstākļus 
nodrošinās arī modernas kesona tipa metāla ser-
visa bedres. 

Domājot par klientu ērtībām, kompleksā ir 
uzbūvēts plašs stāvlaukums un viesnīca šoferiem, 
kur pārnakšņot ilgāka auto remonta gadījumā. 
Būs pieejama mūsdienīga ekspozīciju halle demo 
automašīnām. Jaunais centrs ļaus būtiski palieli-
nāt servisa jaudu, tāpēc tiek plānots divas reizes 
palielināt servisa darbinieku skaitu, nodrošinot 
darbavietu 24 mehāniķiem. Tā būs laba artava 
novada darbavietu papildināšanā. Pašlaik uzņē-
mumā kopā strādā 44 cilvēki. «Avar Auto» labprāt 
sadarbojas ar topošajiem speciālistiem no univer-
sitātēm un tehnikumiem – ņem praksē studentus 
un nodrošina viņiem apmaksātu prakses vietu. 
«Mēs meklējam un piesaistām augsti kvalificētu 
darbaspēku,» saka M. Matroze. Viņa atzīst, ka 
darbinieki novērtē šo darba vietu – kadru mainība 
nav liela, daudzi šeit strādā ilgus gadus un saņem 
konkurētspējīgu atalgojumu. SIA «Avar Auto» 
godprātīgo attieksmi apliecinājis VID, iekļaujot 
šo uzņēmumu t. s. baltajā sarakstā. 
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«Avar Auto» piepilda sapni par modernu auto servisa centru

Konkurence vietējo kravu pārvadājumu 
tirgū ir sīva, tāpēc jāstrādā ļoti pārdomā-
ti, precīzi un kārtīgi. Ir jāmeklē labākie 

risinājumi klientiem, bet pašiem nemitīgi jāattīs-
tās. Ar šādu pārliecību jau vairāk nekā 10 gadus 
darbojas kravu pārvadātājs «GMG Auto» – Mār-
upes uzņēmēju biedrības jaunpienācējs.

Kā skaidro «GMG Auto» valdes loceklis un 
īpašnieks Krišjānis Freibergs, kurš regulāri pēta 
nozares statistiku un analizē tendences transporta 
un loģistikas nozarē, Autotransporta direkcijas 
dati par transporta nozari Baltijā rāda, ka ik gadu 
samazinās gan vietējo pārvadātāju, gan transporta 
vienību skaits.

 «Pēc pēdējo desmit gadu statistikas datiem 
redzam, ka «treknajos gados» bija buma laiks un 
visi rādītāji gāja uz augšu, taču pēc 2010. gada 
dati kardināli mainās: starptautisko pārvadātāju 
bizness attīstās (līkne uz augšu), bet vietējie savu 
darbu izbeidz (līkne uz leju). Acīmredzot uzņē-
mumi neiztur lielo konkurenci, jo labākā pozīci-
jā ir tie, kas darbojas plašākā mērogā, nevis tikai 
vietējā tirgū,» secina K. Freibergs. Viņš piebilst, 
ka «GMG Auto» pozīcija ir diezgan stabila, jo 
izvēlēts optimāls darbības modelis – uzņēmums 
neliek visas kārtis tikai uz Latvijas tirgu, bet dar-
bojas Baltijas mērogā. Diversificēt riskus palīdz 
arī citi uzņēmēja biznesi. 

optimāls biznesa modelis
«GMG Auto» ar inerto kravu pārvadājumu 

biznesu nodarbojas jau vairāk nekā 10 gadus. Uz-
ņēmuma īpašnieks K. Freibergs pats vairāk nekā 
15 gadus ir bijis saistīts ar transporta nozari, tāpēc 
izlēmis dibināt savu uzņēmumu. MUB jaunpienā-
cējs savu «smadzeņu centru» izvietojis Mārupē –  
te ir birojs un vadība –, bet Tukumā atrodas 

transporta bāze ar 12 smagajiem Volvo un Scania 
auto, servisa un apkopes centrs un savs degvielas 
uzpildes punkts.

«GMG Auto» pārvadā divu veidu kravas: vie-
nas ir t. s. beramās jeb inertās kravas, bet otrs no-
virziens ir kūdras un šķeldas pārvadājumi, kas tiek 
veikti ne tikai Latvijā, bet arī Baltijas mērogā.

Jautājam uzņēmējam, vai šāds autoparks ir 
pietiekams. «Mēs strādājam tik daudz, cik liels 
ir pieprasījums, ko nemitīgi analizējam. Mēdz 
jau teikt, ka slikts ir tas kareivis, kas negrib kļūt 
par ģenerāli, bet, pēc mūsu domām, 12 trans-
porta vienības ir optimāls skaits vidēja izmēra 
transporta uzņēmumam. Darbojos pragmatiski: 
ja autoparks būtu lielāks, būtu jāpaplašina visa 
mūsu saimniecība, ieskaitot darbaspēku. Liels 
darba apjoms mani nebaida, tomēr man patīk, ka 
es pazīstu vārdā katru darbinieku, ka uzņēmums 
ir kompakts, labi pārredzams un uzraugāms,» 
skaidro uzņēmējs. Viņš lepojas ar savu koman-
du – 15 cilvēkiem, no kuriem vairums kopā ar 
«GMG Auto» ir kopš tā pirmsākumiem.

Lai diversificētu riskus un nodrošinātu vienmē-
rīgu transporta pakalpojumu plūsmu, K. Freibergs 
darbojas arī citās nozarēs. Viņam ir uzņēmums, 
kas nodarbojas ar meliorāciju un mežu ceļu būvi, 
bet pērn K. Freibergs kopā ar partneri nodibinājis 
uzņēmumu «Nordic Granit», kas importē granī-
tu un granīta šķembas no Skandināvijas valstīm. 
Šķembas izmanto Latvijas ceļu būves uzņēmumi, 
betona ražotāji u. c. uzņēmumi (šo materiālu pie-
prasa arī Mārupes uzņēmumi); tās tiek izmanto-
tas arī dzelzceļa izbūvē. Skandināvijas granīts ar 
kuģi ienāk Rīgas, Ventspils, Liepājas vai Mērsraga 
ostā, un tad «GMG Auto» ar savu transportu to 
nogādā klientiem. K. Freibergs piebilst, ka nule kā 
uzņēmums uzvarējis konkursā un piegādā granīta 
bluķus Pāvilostas mola būvēšanai. 

Paredz piecus spraigus darba gadus
K. Freibergs šajā un turpmākajos gados savam 

uzņēmumam saredz labas attīstības izredzes: ir 
atsākusies ES struktūrfondu līdzekļu ieplūde celt-
niecībā, kur darbojas daudz «GMG Auto» klien-
tu, un pavisam drīz sāksies arī gadsimta projekta 
«Rail Baltica» būvniecība. «Tuvākie pieci gadi 
darba ziņā būs ļoti spraigi,» viņš secina. Tuvāka-
jos plānos ir arī turpināt «GMG Auto» attīstību: 
līdztekus tam, ka ik gadu tiek atjaunots transporta 
parks (šogad jau nopirkti divi jauni auto), ir vēlme 
apgūt jaunus pārvadājumu veidus jeb nišas, ko ar 
esošo autoparku var itin labi izdarīt.

Mārupē – progresīva vide
Jautāts, kādus plānus mūsu biedrības jaunpie-

nācējs kaļ un ko gribētu kopā ar plašo uzņēmēju 
saimi savam novadam paveikt, K. Freibergs saka: 
«Mārupē ir uzņēmējiem progresīva vide. Šeit 
darbojas daudz dažādu uzņēmumu, ir arī diez-
gan daudz kravu pārvadātāju, tomēr mēs cits citu 
par konkurentiem neuzskatām, jo katram ir sava 
specifika, sava darbības niša; mēs bieži sadarbo-
jamies. Tomēr visiem Mārupes uzņēmējiem ir 
kopīgas problēmas, ko risināt, – ar iestādēm, cīņā 
pret birokrātiju utt., tāpēc, kopā darbojoties, va-
ram panākt vairāk!» 

lai uzvarētu konkurences cīņā, jāstrādā ļoti pārdomāti!

«Mūsu autoparks – 12 smagie Volvo un scania auto – ir vidējam transporta uzņēmumam  
atbilstošs, un to ik gadu atjaunojam,» skaidro sIA «GMG Auto» īpašnieks krišjānis freibergs.

Foto no «GMG Auto» arhīva

«MAN Truck & Bus AG» oficiālais pārstāvis latvijā  sIA «Avar Auto» uzņem apgriezienus un 
Jaunmārupē būvē Baltijā modernāko smago auto servisa un klientu centru.

Vizualizācija no SIA «Avar Auto» arhīva

2017. gada 1. jūniju tagad 
varam uzskatīt par 
biedrības «Mārupes uz-

ņēmēji» jaunās vizuālās identitātes dzimšanas 
dienu. Dienu iepriekš, 31. maija pēcpusdienā, 
uzņēmuma «ALSO Latvia» viesmīlīgajās telpās 
notika vizuālās identitātes prezentācija biedrības 
dalībniekiem. Vienlaicīgi notika pirmais pasā-
kums «Biedrs pazīst biedru», kurā pašreizējie un 
potenciālie biedrības dalībnieki iepazīstināja cits 
citu ar sava uzņēmuma piedāvātajiem pakalpoju-
miem vai ražotajām precēm un produktiem. 

«Šogad maijā biedrība nosvinēja sesto dzim-
šanas dienu. Tas ir ievērojams laiks nevalstiskai 
organizācijai, kura ir mainījusies uz augšu gan 
saturiski, gan kvalitatīvi,» teica jaunās identitātes 
idejas autors uzņēmējs Silvestrs Savickis. «Bija 
pienācis laiks padarīt mūsdienīgāku arī biedrības 
vizuālo tēlu un ietvert tajā biedrības idejisko plat-
formu. Koks simbolizē pamatīgumu un izaugsmi, 
tā lapas ir kā biedrības dalībnieki, kas ir gan lielā-
ki, gan mazāki, bet nemitīgi plaukst un vairojas –  
tieši tāpat kā biedrības dalībnieki. Svarīgi bija  

uzsvērt arī to, kā labā ir virzītas biedrības aktivi-
tātes, – savam novadam. Tas ir ietverts arī mūsu 
misijā,» pasākuma laikā stāstīja S. Savickis.

Vizuālā identitāte ir izmantojama uz dažādām 
krāsu platformām, par pamatu saglabājot Mār-
upes novada toņus – zaļo un balto. Pirmā pub-
liskā identitātes atrādīšana plašākai sabiedrībai ir 
paredzēta uz jaunajām biedrības komandas sporta 
formām piektajās Uzņēmēju sporta spēlēs, kas 
notiks no 9. līdz 11. jūnijam kinopilsētā «Cine-
villa» Tukuma novadā.

Biedrība vēlas pateikt lielu paldies pirmā logo-
tipa autorei – mārupietei un vienai no biedrības 
dibinātājām, kā arī tās pirmajai administratīvajai 
vadītājai – Sanitai Bučiniecei, kuras vadībā radītā 
identitāte bija kopā ar mums visu straujās izaug-
smes posmu un palīdzēja mums kļūt zināmiem 

un atpazīstamiem gan novadā, gan ārpus sava no-
vada robežām. 

BIEDRīBAI JAuNA VIZuālā IDENTITāTE

Foto: Liene Brice

Koks simbolizē izaugsmi, sauklis – biedrības misiju

V iens no biedrības «Mārupes uzņē-
mēji» mērķiem ir rosināt jauniešus 
savu nākotni saistīt ar uzņēmējdar-
bību un tā netieši palielināt topošo 

uzņēmēju skaitu. Tieši tāpēc biedrība jau ceturto 
gadu savas sociālās atbildības aktivitātes veido 
kopā ar Mārupes vidusskolu un uzņēmēju sazie-
dotos finanšu līdzekļus izmanto, pasniedzot nau-
das balvas skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) 
uzvarētājiem. Uzņēmēji jauniešiem piedāvā arī 
mentoringu – velta savu laiku, dod padomus un 
dalās pieredzē, kas ir pat vērtīgāk nekā konkursā 
iegūtās naudas balvas.

18. maijā biedrība «Mārupes uzņēmēji» pie-
šķīra balvas labākajiem Mārupes vidusskolas 
skolēnu mācību uzņēmumiem. Pirmo vietu un 
150,00 EUR balvu ieguva uzņēmums ar spēcīgu 
sociālās uzņēmējdarbības fokusu «Angas čības». 
Šī SMU dibinātājas Paula Marija Romanovska 
un Monta Pērkone ir izveidojušas uzņēmumu, 
kas nodarbina… vecmāmiņu – dod viņai darbu 
un iespēju nopelnīt. Biznesa modelis ir ļoti at-
bildīgs – vecmāmiņa izgatavo istabas čības, bet 

meitenes organizē to tirdzniecību un mārketingu. 
Meitenes ir nolēmušas savu uzņēmumu attīstīt un 
čību ražošanā iesaistīt vecmāmiņas kolēģes, pensi-
onāres, tā gan palielinot apjomu, gan nodarbinot 
aizvien vairāk pensionāru. «Angas čību» izvirzītie 
mērķi ir dziļi sociāli – atbalstīt Latvijā dzīvojo-
šos pensionārus un pievērst sabiedrības uzmanību 
otrreizējai izejvielu izmantošanai. 

Arī abu pārējo godalgoto vietu ieguvēju – 
SMU «Dabas rota» un «Forest Signs» – darbībā 
bija labi saskatāmi sociālās atbildības elementi. 
Otrās vietas ieguvējs SMU «Dabas rota» (Patrīci-
ja Lidere, Alise Kuzņecova, Daniela Kuzņecova), 
kas nodarbojas ar hennas zīmējumiem uz ādas, 
runā arī par ekoloģisku dabas materiālu izman-
tošanu, lai samazinātu cilvēku atstāto ekoloģisko 
pēdu. Līdzīgi arī trešās vietas ieguvējs SMU «Fo-
rest Signs» (Laura Andriana Indriksone, Marta 
Nikola Zīle un Patrīcija Vēvere) izgatavo koka un 
finiera paliktņus ar iededzinātām etnogrāfiskām 
zīmēm un dekupētiem attēliem. Paliktņi ir izga-
tavoti tikai no kritušiem kokiem, kas nāk no labi 
koptas privātās mežsaimniecības Vidzemē. 

Silvestrs Savickis  
uzņēmējs, žūrijas pārstāvis

Skolēni dodas sociālās uzņēmējdarbības virzienā
Trīs pirmās vietas un Mārupes uzņēmēju atbalstu skolēnu mācību uzņēmumu konkursā  
iegūst ražotāji ar sociālās uzņēmējdarbības elementiem

Pirmās vietas ieguvēji – «Angas čības».

Foto: Jēkabs Tutiņš

skolēnu mācību uzņēmumu darbus vērtē žūrija.

Foto: Jēkabs Tutiņš

 Silvestrs Savickis,  
SIA «LEAD. Korporatīvā komunikācija»

 Roberts Muhametšins,  
SIA «Air Print»

 Laura Karnīte,  
Starptautiskā lidosta «Rīga»

 Normunds Čiževskis, SIA «Bizpro»

 Silva Jeromanova-Maura, SIA «SilJa»

 Liena Ādamsone,  
Mārupes novada domes uzņēmējdarbī-
bas attīstības speciāliste

ŽūRIJAs VēRTēJuMs

ŽūRIJAs locEkļI

1. vieta 

«aNgaS ČībaS» –  
vecmāmiņas izgatavoto čību 
realizācija; balva 150,00 eUR 

2. vieta 

«DabaS Rota» –  
hennas zīmējumi;  
balva 100,00 eUR 

3. vieta 

«FoReSt SigNS» –  
koka paliktņi ar etnogrāfis-
kām zīmēm; balva 50,00 eUR 

 Starptautiskās lidostas «Rīga» 
speciālbalva – visu pārstāvēto 
SMU darbu izstāde lidostas 
izlidošanas terminālī

 Mārupes novada domes 
speciālbalva – dāvanu  karte 
100,00 eUR vērtībā –  
SMU «angas čības»

Foto: Liene Brice



Par reklāmas un sludinājumu
ievietošanu rakstiet vai zvaniet

biedrības administratīvajai vadītājai 
ilzei bemberei:

info@marupesuznemeji.lv
22516333

Uzņēmēju VēstisjŪNi js  20174

«Uzņēmēju Vēstis»
Izdevējs: biedrība «Mārupes uzņēmēji»

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

Metiens: 7200 eksemplāru
Izplatīšana: kopā ar Mārupes novada

pašvaldības laikrakstu «Mārupes Vēstis»

Šis izdevums nodrukāts ar

atbalstu. 

PALDIES!

Paldies!
 SMU konkursa atbalstītājiem un žūrijas 
komisijas locekļiem par piedalīšanos un 

objektīvo vērtēšanu!
• 

SIA «SilJa» par viesmīlību  
valdes sēdes laikā!

• 
SIA «AlSo latvia» par uzņemšanu  

biedrības pasākuma laikā! 
• 

SIA «House of Portuguese Wines» par  
atbalstu pasākumā «Biedrs pazīst biedru»!

• 
Augstskolai «Turība» par atsaucību,  

organizējot deputātu kandidātu  
priekšvēlēšanu debates!

Biedrība «Mārupes uzņēmēji»

lABIE DARBI

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

sluDINāJuMs

15%

Ūdensrozes

 Raivis Zeltīts (Nacionālā apvienība). Daļa UIN 
atgriezīsies pašvaldībā. «Pusgadā var panākt, ka 
valsts līmenī daļa no uzņēmumu ienākuma no-
dokļa aiziet pašvaldības infrastruktūrai.., kas ir 
jautājums ne tikai Mārupei, bet arī Kocēniem un 
Alūksnei; tas ir aktuāli visur. Tā kā mēs Pierīgā 
esam tik dāsni pret visu pārējo valsti, maksājot 
pašvaldību izlīdzināšanas fondā, mēs varētu lūgt, 
lai daļa tiek garantēta atpakaļ [uzņēmējdarbības 
attīstībai].»

 Edgars Jansons («Progresīvie»). «Mēs ar Arni 
Āķi bijām tie, kas izveidoja biedrību, un es tajā 
neiestājos, lai to nediskreditētu, lai dotu uzņē-
mējiem atvēzienu. [..] Sirdī esmu uzņēmējs, un 
sasniegums ir [nesenā] Mārupes hokeja skolas iz-
veidošana, kas arī savā ziņā ir uzņēmējdarbība.»

Viens no diskusijas vadmotīviem bija «nāksim 
kopā, runāsim, lemsim un kopīgi sadarbosimies». 
Mārupes uzņēmēji domes deputātus jau drīz ai-
cinās uz tikšanos, lai precizētu kopīgi darāmos 
darbus un lai 2018. gada 5. janvārī viņiem nebūtu 
kauns skatīties Jānim Ennītim acīs. Turēsim pie 
vārda! 

Turēsim pie vārda!
      Turpinājums no 1. lpp.


