
Tiem mārupiešiem, kas tu- 
vākajā laikā plāno doties 
ceļojumā vai komandējumā 
no Starptautiskās lidostas 

«Rīga» izlidošanas sektora C, noteikti  
vajadzētu mazliet uzkavēties vietā, kur 
lidostas garais gaitenis strauji pagriežas 
pa kreisi virzienā uz iekāpšanas sekto-
riem. No 27. oktobra vismaz divas nedē-
ļas tur ir skatāma Mārupes vidusskolas 
skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) 
darbu izstāde.

Lidostā izstādīti Mārupes vidusskolas 
uzņēmējdarbības klases 2016./17. mācī-
bu gada skolēnu mācību uzņēmumu dar-
bi. SMU ir obligāts mācību priekšmets 
11. klasē, kur skolēni mācās patstāvīgi di-
bināt uzņēmumu, izdomāt uzņēmējdarbī-
bas veidu, rakstīt biznesa plānu, ražot kādu 
produktu, kā arī saražoto pārdot t. s. SMU 
gadatirgos, ko vairākas reizes gadā kādā no 
Rīgas lielajiem tirdzniecības centriem or-
ganizē «Junior Achievement Latvia». 
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Lidostā atklāta topošo uzņēmēju izstāde
Septiņi Mārupes vidusskolas skolēnu mācību uzņēmumi ir ieguvuši iespēju 

izstādīt savus darbus Starptautiskajā lidostā «Rīga»

Mēs esam sociāli atbildīga organizācija 
un iestājamies par novada iedzīvotā-
ju iesaistīšanos uzņēmējdarbībā un 

par jaunu uzņēmumu veidošanu, tāpēc ik gadu 
atbalstām topošo uzņēmēju aktivitātes – Mār-
upes vidusskolas skolēnu mācību uzņēmumus. 
Jauni, radoši un drosmīgi uzņēmēji ir šīs valsts 
nākotne, tāpēc mums bija liels gods atklāt šo to-
pošo uzņēmēju radīto produktu izstādi lidostā 
«Rīga». Mēs vēlamies jums palīdzēt un iedroši-
nāt uz lielākiem mērķiem. Nākotnē priecāsimies 
jūs sastapt kā veiksmīgus un konkurētspējīgus 
uzņēmējus ne tikai Latvijas, bet arī visas pasau-
les tirgū.

Savukārt tie, kas biznesā roku jau iemēģinā-
juši un punus un zilumus izbaudījuši, tika pa-
matoti novērtēti pasākumā «Mārupes novada 
gada uzņēmējs», no Mārupes pašvaldības saņe-
mot balvas dažādās nominācijās. Mēs ar jums 
lepojamies!

Iedvesma, ticība tam, ka tu vari, – tieši tas, 
manuprāt, ir nepieciešams katram no mums ne-
atkarīgi no tā, vai vēl tikai sapņojam par savu 
uzņēmumu – kā jaunieši – vai jau esam uzņē-
mēji, kam pienācis laiks iet tālāk – attīstīties un 
augt. Ticiet sev, un jūs būsiet neapturami!

Paldies lidostai «Rīga», Mārupes vidussko-
lai, Mārupes domei un mūsu uzņēmējiem, kas 
atbalstīja skolēnu mācību uzņēmumus. Ja vēlies 
gūt patiesu prieku, iepriecini citus!

Ar cieņu 
Evita Sondore

biedrības «Mārupes uzņēmēji»  
valdes priekšsēdētāja

Dzīvē ir maz laika, lai kaut ko 
darītu vienkārši tāpat,  
jo ir skaidrs, ka vienkārši  
tāpat nekas nenotiek.
                                   (Gijs de Mopasāns)

ValdEs pRIEkšsēdētājas slEja

Biedrības «Mārupes uzņēmēji» publicitātes foto

skolēni un uzņēmēji lidostā

Biedrības «Mārupes uzņēmēji» publicitātes foto

Izstādi atklāj (no labās) Mārupes novada domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs,  
biedrības «Mārupes uzņēmēji» valdes priekšsēdētāja Evita sondore, starptautiskās 
lidostas «Rīga» valdes loceklis Artūrs saveļjevs un Mārupes vidusskolas direktors  
Jānis Lagzdkalns.



27.oktobrī Mārupes kultūras namā no-
tika jau par labu tradīciju kļuvušās 
Mārupes «Uzņēmēju dienas» svinī-

bas. To neatņemama sastāvdaļa ir labāko novada 
uzņēmēju apbalvošana, un balvas trijās no septi-
ņām nominācijām saņēma mūsu biedri.

Balva par «Novada produktu/pakalpojumu» 
tika pasniegta restorānam «Hercogs», kas šeit 
darbojas kopš 2015. gada. Nesen restorāns atvē-
ris jaunu filiāli Ķīpsalā un plāno doties vēl tālāk 
pasaulē.

«Novada sadarbības partnera» titulu ieguva 
SIA «SilJa» – uzņēmums, kas nodarbojas ar lauk-
saimniecības tehnikas un dārza preču tirdzniecību 

Lidostas C terminālī var aplūkot šādu skolē-
nu mācību uzņēmumu darbus: SMU «Angas Čī- 
bas» – nodarbojas ar savu vecmāmiņu adīto čībi-
ņu realizāciju un mārketingu (š. g. maijā biedrības 
vērtējumā ieguva 1. vietu ); SMU «Dabas rota» –  
veido hennas zīmējumus; SMU «Forest Signs» –  
ražo koka paliktnīšus ar etnogrāfiskām zīmēm; 
SMU «Leonilla» – izgatavo ķermeņa skrubjus 
no dabiskām izejvielām; SMU «Green» – ražo 

sveces no palmu vaska; SMU «Mellene» – ražo 
spilvenus ar gaismiņu; SMU «Pentatonika» –  
pēc individuāla dizaina apglezno T-kreklus. 

Izstādes iekārtošana ir lidostas dāvinājums 
Mārupes vidusskolai. Lidosta kā biedrības 
«Mārupes uzņēmēji» dalībniece aktīvi iesais-
tījās SMU vērtēšanā un apbalvošanā. Trim la-
bākajiem SMU tika pasniegtas naudas balvas 
kopsummā 300 EUR vērtībā. Šo naudu šogad  

saziedoja seši Mārupes uzņēmumi: SIA «Bewe 
Rix», SIA «SilJa», SIA «Prolux», SIA «Bizpro», 
SIA «EDS» un SIA «Excellent Partner». Bied-
rība «Mārupes uzņēmēji» Mārupes vidusskolas 
SMU atbalsta jau piekto gadu. Jauno uzņēmē-
ju «veidošanas veicināšana» ir biedrības sociālās 
atbildības platformas daļa. Visi ziedotāji saņem 
godazīmes, kuras tie drīkst izvietot savās tirdz-
niecības vietās, birojos un elektroniskajos resur-
sos – interneta vietnēs un sociālajos tīklos. 

Uzņēmēju Vēstis NOVEMBRIs  2017 3BIEDRu PIEREDZEUzņēmēju VēstisNOVEMBRIs  20172 AkTuALITāTEs

Lidostā atklāta topošo uzņēmēju izstāde

V airāk nekā 10 gadus kopā strādājot  
SIA ««PP», Medicīnas centrs», tā 
vadītāji Inese un Jānis Pūpoli ir pār-
liecinājušies – kopā mēs esam spēks. 

Šādas pārliecības mudināti, viņi nule kā iestāju-
šies Mārupes uzņēmēju biedrībā, lai gan kopīgi 
aktualizētu svarīgus biznesa un medicīnas jomas 
jautājumus, gan celtu gaismā abu lolotu ideju – 
nepieciešamību Mārupē izveidot vienotu medi-
cīnas centru – klīniku.

Ineses un Jāņa Pūpolu pārstāvēto uzņēmumu 
mārupieši pazīst arī kā «Mārupes zobārstniecību», 
kas Mazās Spulgu ielas telpās strādā jau astoto 
gadu. Abu kopīgās uzņēmējdarbības pirmsāku-
mi meklējami tālajā 2006. gadā, kad, piedaloties 
kādā medicīnas projektu konkursā, tika nodibinā-
ta SIA ««PP», Medicīnas centrs». Abi ir mediķi, 
kuru stāžs mērāms jau 18 gadu garumā. Inese ir 
zobārste, bet Jānis ir ārsts radiologs diagnosts, 
tāpēc biznesa jomas – medicīnas – izvēle bija 
loģiska. Sākotnēji viņu uzņēmums sniedza tikai 
radioloģisko izmeklējumu nolasīšanas pakalpoju-
mus, līdz 2008. un 2009. gada mijā tika atrasta 
atbilstoša vieta, kur izveidot arī zobārstniecības 
praksi. 

Inese un Jānis tolaik dzīvoja Rīgā, Pārdauga-
vā, un izvēle krita par labu Mārupei, jo tolaik šeit 
trūka zobārstniecības pakalpojumu sniedzēju. Uz 
kredīta tika iegādāts nams Mazajā Spulgu ielā, 
kur joprojām darbojas gan Ineses aprūpētā zob-
ārstniecības prakse, gan dažādu rentgenuzņēmu-
mu un citu radioloģisko izmeklējumu attālināta 
nolasīšana, ko dara Jānis, kurš joprojām strādā arī 
Jūrmalas slimnīcā par radiologu. Uzņēmumam ir 

noslēgti līgumi ar vairākām medicīnas iestādēm, 
kam tiek sniegti šādi attēlu attālinātās nolasīšanas 
pakalpojumi, jo slimnīcās trūkst radiologu un ir 
nepieciešams kāds, kas gan pacientiem, gan me-
diķiem izklāsta rentgena u. c. izmeklējumus. 

Lielo sapņu piepildījums
Abi atceras pirmos kopīgā biznesa gadus: bija 

krīzes laiks un valsts iestādēs, t. sk. slimnīcās, tika 
samazinātas algas. Inese jau darbojās savā zob-
ārstniecībā, bet Jānis no 2010. līdz 2013. gadam 
periodiski devās uz Angliju un Īriju piestrādāt par 
ārstu radiologu diagnostu. Tas ļāva gan nopelnīt 
naudu pašu biznesa attīstīšanai, gan arī gūt pa-
pildu pieredzi. «Tur redzēju, cik ļoti atšķirīgi no 
mums ierastajiem var būt medicīnas pakalpojumi, 
nemaz nerunājot par valsts sniegto atbalstu un tā 
apjomu, jo tur gan iedzīvotāju ir daudz vairāk, 
gan arī pakalpojumu pieejamība ir labāka,» atmi-
nas Jānis.

Papildus mediķa prasmēm Jānim bija jāapgūst 
biznesa iemaņas, un labas mācībstundas sniedza 
arī ikdienas darbs. «Pašam darot un risinot da-
žādas situācijas, neviļus iemācies ko jaunu,» saka 
Jānis. Kā vienu no veiksmīgas sastrādāšanās for-
mulām Pūpoli min to, ka ir nodalījuši atbildības 
jomas: Inese darbojas zobārstniecībā, bet Jānis ir 
atbildīgs par visiem saimnieciskajiem, kā arī biz-
nesā nepieciešamajiem «papīru» darbiem.

Pa šiem astoņiem gadiem zobārstniecības 
prakse ir jūtami izaugusi. Tagad te, Mārupē, kopā 
ar Inesi strādā vēl divi mediķi un katram ir asis-
tents, tomēr viņi ir spējuši saglabāt savas darbības 
filozofiju: nodrošināt pacientiem labāko kvalitāti 
stomatoloģijā un rūpīgu attieksmi, izmantojot 
pieredzējušu ārstu praktiskās iemaņas, kvalita-
tīvāko aparatūru un jaunākos materiālus. Pirms 
diviem gadiem tika atklāta vēl viena zobārstnie-
cības prakses vieta Jūrmalas slimnīcā – «Jūrmalas 
zobārstniecība». 

Zobārstu s klases Mercedes
Kad Mārupes praksē runājam ar abiem medi-

ķiem, viņi lepojas ar jaunajām – Latvijā moder-
nākajām – iekārtām, kas tikko iegādātas par pašu 
līdzekļiem. Viņi apgalvo, ka šādas aparatūras nav 
pat lepnākajos Rīgas centra zobārstu kabinetos. 
«Medicīnas izstādē noskatījām pasaules vadošā 
medicīnas iekārtu ražotāja «Stern Weber» apa-
ratūru un bijām pirmie, kas to arī nopirka,» pa-
skaidro Inese. Jānis piebilst, ka iekārtas ne tikai 
atvieglo zobārsta darbu, bet arī ļauj ekonomēt 
laiku un ir ļoti drošas. Liela uzmanība pasaulē 
tiek pievērsta legionellu u. c. baktēriju jautāju-
mam, tāpēc visas trubiņas, arī urbīši automātiski 
ar īpašiem dezinfekcijas līdzekļiem tiek skaloti 
un dezinficēti: pacientu drošība ir par 99 %. Jā-
nis šo iekārtu sauc par premium līmeņa aparatūru: 
«Zobārstam tas ir kā braukt ar S klases Mercedes». 
Abi izrāda iekārtas priekšrocības: tajā ērti var ap-
sēsties arī cilvēki ar invaliditāti, jo rokturi pace-
ļas, un ērto, spilgti zaļo krēslu var braucināt uz  

Ikdienas darbu gūzma – rēķini, atskaites, 
gada pārskati – un ikgadējie pārsteigumi 
nodokļu jomā: tas viss grāmatvedi var no-
vest līdz izdegšanai darbā, tāpēc lolojiet sa-

vus grāmatvežus un ļaujiet viņiem paņemt atel-
pas brīdi, lai pēc tam viņi varētu atgriezties darbā 
ar jaunu sparu!

To sarunā ar «Uzņēmēju Vēstīm» uzņēmējiem 
iesaka Liāna Putniņa, grāmatvedības pakalpoju-
mu sniedzēja SIA «Liacons» īpašniece.

Liāna pēc vidusskolas beigšanas izvēlējās grā-
matveža amatu. LU tika iegūts bakalaura grāds 
saimnieciskās darbības uzskaites un analīzes 
specialitātē, bet pieredze uzkrāta, strādājot par 
uzskaitvedi, grāmatvedi, vēlāk par galveno grā-
matvedi, kā arī par zvērināta revidenta palīdzi. 
Sapratusi, ka viņa nav no tipiskajiem grāmat-
vežiem, kas ik dienu var darīt vienu un to pašu, 
Liāna izveidoja savu uzņēmumu. 

Labi, ja ir uzticams palīgs
Liānas Putniņas uzņēmums «Liacons» darbo-

jas jau divpadsmito gadu. Tas sniedz grāmatve-
dības pakalpojumus maziem un vidējiem uzņē-
mumiem, strādā ar grāmatvedības programmu 

Horizon, kā arī sniedz konsultācijas grāmatvedības 
un nodokļu jautājumos. Pusi no sava uzņēmuma 
pastāvēšanas laika Liāna strādāja viena pati, bet 
pēdējos gados, kad klientu loks jūtami pieaudzis, 
talkā ņemti vēl divi darbinieki. 

Vēl tad, kad Liāna strādāja algotā darbā un 
kad savā uzņēmumā darbus veica viena pati, viņa 
aizdomājās par to, cik labi būtu, ja būtu kāds uzti-
cams palīgs. Arī ikdienā pie klientiem novērotais –  
grāmatvežiem jāstrādā garas darba stundas, viņi 
nevar aiziet atvaļinājumā vai pat atļauties pasli-
mot – mudināja Liānu radīt jaunu pakalpojumu, 
ko viņa sauc «Aizsūti atvaļinājumā savu grāmat-
vedi!». Tas nozīmē, ka «Liacons» ir gatavs uz-
ņemties grāmatveža ikdienas darbu.

Liānas uzņēmums pieredzi uzkrājis, strādājot 
ar visdažādāko jomu uzņēmumiem – «Varbūt 
vienīgi avionozare un naftas pārstrāde nav bijusi 
pārstāvēta,» viņa piebilst –, tāpēc grāmatvežu aiz-
vietošana problēmas nesagādā. Šis pakalpojums 
vairāk der uzņēmumiem, kuros strādā viens vai 
divi grāmatveži un ir grūti atrast tiem aizvieto-
tāju. «Uzņēmums jau nevar pārstāt darboties, kad 
grāmatvedis ir atpūtā: tāpat ir jāizraksta rēķini, jā-
veic aprēķini utt. Gadās, ka grāmatvedis uz kādu 

dažādām pusēm un piemērot dažādām pozām. 
«Ražotāji par to ir piedomājuši – cilvēkiem uz-
reiz ir bail iesēsties zobārsta krēslā, tāpēc, kamēr 
aprod ar šo domu, krēslu var ieriktēt tā, kā nepie-
ciešams,» demonstrē Inese. 

Tālāk skats pievēršas diviem monitoriem: uz 
viena no tiem bērniem var rādīt multfilmas, lai pro-
cedūra būtu patīkamāka, bet uz mazākā monitora 
mediķis var izpētīt turpat uz vietas uzņemto zoba 
rentgenuzņēmumu. «Šajā iekārtā ir viss, kas zob-
ārstam vajadzīgs: sākot no zobu higiēnas un bei-
dzot ar zobu implantēšanu,» stāsta mediķi. Tieši 
tāds arī ir viņu prakses pakalpojumu spektrs – tos 
var sniegt no pavisam maziem pacientiem līdz pa-
cientiem sirmā vecumā. Vienīgais, kas šajā praksē 
netiek piedāvāts, ir ortodontija – zobu regulēšana. 

Mediķi apgalvo, ka premium līmeņa aprīko-
jums nebūt nenozīmē arī premium cenas, jo daži 
pakalpojumi ir pat uz pusi lētāki nekā Rīgas cen-
tra klīnikās. Inese piebilst, ka šajā biznesā pakal-
pojuma patiesā cena, kas būtu piemērojama, ir 
jāsamēro un reālo pirktspēju: «Kaut kur iegūstam, 
kaut kur zaudējam. Iznāk līdzsvars.»

Šo gadu laikā Mārupē ir atklāti arī citi zobār-

stu kabineti, bet sīvu konkurenci Pūpoli nejūt, jo 
darba pietiek visiem. Optimāls ir arī pašreizējais 
komandas modelis. 

Vajadzētu klīniku Mārupē
Jautāti par nākotnes plāniem, abi atsmej, ka 

nupat jau lielie sapņi piepildīti: Jūrmalā atvērta 
prakse, Mārupē telpas aprīkotas ar modernāka-
jām iekārtām – tagad atliek vien darboties. Tomēr 
Jānis atklāj savas pārdomas: «Mārupe ir viens no 
visdinamiskāk augošajiem novadiem. Iedzīvotāju 
skaits te ir ap 20 tūkstošiem, kas jau līdzinās rajo-
na centram, tāpēc te būtu nepieciešama viena pla-
ša profila klīnika, kur mārupieši vienuviet varētu 
saņemt visdažādākos medicīnas pakalpojumus. 
Pašlaik ir atsevišķas prakses un dažādu jomu me-
diķi ir izkaisīti pa visu Mārupi.» Inese piebilst, ka 
tā būtu laba iniciatīva. Viņa pazīst ģimenes ārstus, 
kas ir gribējuši atvērt praksi Mārupē un meklējuši 
telpas, bet atbilstošu nav bijis.

Sarunas nobeigumā abi mediķi kā jaunie Mār-
upes uzņēmēju biedrības biedri novēl visiem iz-
turību, veselību un to, lai mediķu palīdzība būtu 
jāmeklē pēc iespējas retāk! brīdi izraujas, bet pēc atgriešanās viņu sagaida 

nepadarītā darba kalni, kas tāpat jāpaveic. Tāpēc 
daudzi grāmatveži vispār neiet atvaļinājumā vai 
nāk uz darbu slimi. Ja mēs tikai strādājam un strā-
dājam, varam izdegt. Tā var pienākt brīdis, kad 
ne tikai darbs vairs nepatiks, bet arī iedzīvosimies 
nopietnās slimībās, jo organisms būs novājināts, 
un tad jau grāmatvedim būs jāmeklē aizvietotājs,» 
paskaidro Liāna. 

Elastīgi un vēsu galvu
Kad «Uzņēmēju Vēstis» ar Liānu tikās pirms 

diviem gadiem, iepazīstinājām lasītājus ar viņas 
uzņēmumu un plāniem. Nu daļa plānu ir īsteno-
jušies, uzņēmums ir audzis, un viņai ir liels prieks 
par to, ka daudzi jaunie klienti ir tieši mārupieši. 
Lai gan Liāna pati nav dzimusi Mārupē, 17 ga-
dos, ko viņa šeit dzīvo, ir nostiprinājies viņas pat-
riotiskuma gars saistībā ar šo vietu.

Tagad, uzņēmumā strādājot trijatā, protams, ir 
vieglāk, jo «ir uz ko paļauties, ir, ar ko kopā pārru-
nāt dažādus jautājumus». Vienlaikus ir arī lielāka 
atbildība, jo nu Liāna dod darbu diviem darbinie-
kiem. Liāna savu uzņēmumu joprojām sauc par 
nelielu, arī darbības filozofija pa šiem gadiem nav 
mainījusies. «Mans bizness nav orientēts uz lielās 
naudas pelnīšanu, bet uz to, lai nodrošinātu darbu 
sev un kolēģiem. Atšķirībā no citiem līdzīga pro-
fila uzņēmumiem, kuri sniedz standarta pakalpo-
jumus, mēs varam piemēroties jebkurai situācijai: 
ja vajag, varam strādāt pie klienta, bet varam arī 
sniegt pakalpojumus attālināti, pieslēdzoties no 
sava biroja. Šī iemesla dēļ mūs izvēlas klienti, kam 
nepieciešami ne tikai standarta grāmatvedības ār-
pakalpojumi,» viņa saka. 

Liāna uz sarunu ierodas no tikšanās ar klientu 
un stāsta, ka šis rudens periods darba ziņā ir īpaši 
spraigs: arvien vairāk klientu vēlas konsultācijas 

par valdības ieplānotās nodokļu reformas nesta-
jām izmaiņām. «Tas ir pozitīvs signāls, jo uzņē-
mēji kļūst atbildīgāki, vairāk interesējas, kā viņus 
skars šīs nodokļu izmaiņas. Sēžam kopā ar klien-
tiem, rēķinām, skatāmies, ko tās nesīs tieši skaitļu 
ziņā. Viss, protams, ir ļoti individuāli un katram 
ir jāveic savi aprēķini, tomēr kopumā šķiet, ka šīs 
izmaiņas nodokļu sloga ziņā nebūs graujošas,» 
viņa vērtē. Liāna atzīst, ka nav no karstgalvjiem. 
Līdzšinējā pieredze, kad valdība pēdējā brīdī 
pirms gadu mijas maina domas par vienu vai otru 
likuma normu, ir mācījusi saglabāt vēsu galvu un 
pārmaiņas sagaidīt mierīgi. «Šī reforma ir labāk 
pārdomāta, protams, ja nekas nemainīsies,» pie-
bilst speciāliste.

Domāt radoši
Liānai šajā darbā patīk dažādība, un viņa 

mēģina apgāzt iesakņojušos mītu par grāmatve-
dību kā «sausu skaitļu» piepildītu nodarbošanos. 
Liānai patīk, ka klienti ir tik dažādi: «Katram ir 
jāatrod sava pieeja, katram ir savas problēmas, ir 
tik dažādas nozares. Tas nozīmē, ka katru dienu 
ir kas jauns, ir jāatrisina jaunas problēmas. Arī pa-
šai ir jāmācās un jāmainās līdzi laikam.» Liāna ir 
novērojusi, kā grāmatvedības bizness tehnoloģiju 
ietekmē mainās. «To sausumu jeb rutinēto skaitļu 
darbu pārņem tehnoloģijas: arvien vairāk darba 
notiek elektroniskajā vidē. Uzskatu, ka mūsdienās 
(vēl jo vairāk – nākotnē) grāmatvedis vairs nevar 
būt tikai izpildītājs – ciparu un dokumentu ieva-
dītājs un nodokļu aprēķinātājs. Viņam ir jādomā 
radoši un jāpalīdz uzņēmējiem pieņemt lēmu-
mus. Protams, joprojām ir daži darba uzdevumi, 
ko veicam ar roku, bet nav tālu laiks, kad rēķini, 
dokumenti u. c. – viss būs elektroniski,» ir pārlie-
cināta Liāna. Jautājam, ko tad darīs «Liacons» un 
viņa? Paliks bez darba? Liāna atsmej, ka bez darba 
noteikti nepaliks: «Mēs būsim kļuvuši ļoti radoši, 
vairāk koncentrēsimies uz konsultāciju sniegšanu, 
analītiku un prognozēšanu, risku novēršanu un 
ieteikumu sniegšanu uzņēmējiem. Tas ir virziens, 
uz kuru grāmatvežiem nākotnē būs jāiet.» 

Mārupes patriote
Tuvojošies valsts svētki un simtgades svinī-

bas vedina sarunu nobeigt uz patriotiskas nots. 
«Liacons» Mārupes uzņēmēju biedrībā darbojas 
jau trešo gadu. Liāna saka: «Ir iepazīti Mārupes 
uzņēmēji, kas ir īsteni savējo un savas vietas pat-
rioti. Cenšos piedalīties visās biedrības aktivitā-
tēs, jo arvien vairāk sevi apzinos kā mārupieti. 
Man ir ļoti svarīga šī piederība un sajūta, ka varu 
kaut ko dot šai vietai, šiem cilvēkiem. Darbojoties 
biedrībā, esmu šo piederību nostiprinājusi.» Viņai 
joprojām ir svarīgs uzstādījums «savējie savējiem» 
jeb «mārupieši mārupiešiem». Tas nozīmē: gan ar 
padomu, gan ar sadarbības projektiem atbalstīt 
«savējos». «Jo šī ir patiešām jauka vieta ne tikai 
dzīvošanai, bet arī biznesam. Mārupe ir augoša, 
radoša un progresīva, un, ja vēl līdzās ir atbalsto-
ši biedri, tas dod pārliecību, ka kopā mēs varam 
daudz!» viņa nobeidz. 

spēcina un palīdz apziņa: kopā mums ir spēks!Neļaut grāmatvedim darbā izdegt

Mārtiņš Bojārs pateicas biedrības vadītājai Evitai sondorei par sadarbību.

oskars Evaltovičs no «Hercoga» veiksmes receptē dalās ar domes priekšsēdētāja vietnieci Līgu kadiģi.
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      Turpinājums no 1. lpp.

sIA ««PP», Medicīnas centrs» vadītāji Inese 
un Jānis Pūpoli  ir piepildījuši vienu no saviem 
lielajiem plāniem – aprīkojuši «Mārupes zob-
ārstniecību» ar modernākajām zobārstniecības 
iekārtām. «Zobārstam tas ir kā braukt ar  
s klases Mercedes,» paskaidro Jānis.
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«Nākotnē grāmatvežiem vairs nepietiks tikai 
ar ciparu ievadīšanu un nodokļu aprēķināšanu. 
Būs jākļūst radošākiem, jo «sauso ciparu» dar-
bu pārņem tehnoloģijas,» domā Liāna Putniņa, 
sIA «Liacons» īpašniece.
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Biedrības «Mārupes uzņēmēji» publicitātes foto

Ar skolēnu darbiem iepazīstas domes priekšsēdētāja vietniece Līga kadiģe un Evita sondore.

Biedrības «Mārupes uzņēmēji» publicitātes foto

sveces un skrubji no šī gada sMu veikuma

Biedrības «Mārupes uzņēmēji» publicitātes foto

«Mellenes», kas ražo spilvenus ar gaismām.

«Gada uzņēmēju» balvas tiek mūsējiem
Trīs no septiņām nominācijām saņēmuši biedrības «Mārupes uzņēmēji» dalībnieki

Turpinājums 4. lpp.



      Turpinājums no 3. lpp.
IzGLītības konsuLtatīvajā 
Padomē Prezentē  
«Gudro māruPI»
Viens no «Gudrās Mārupes» mārketinga kon-

cepcijas autoriem Silvestrs Savickis prezentēja  
autoru redzējumu Mārupes novada domes Izglītī-
bas konsultatīvajā padomē. Koncepcijas apsprieša-
nā piedalījās domes vadība, Mārupes vidusskolas 
un pamatskolas direktori, Jaunmārupes pamat-
skolas un mūzikas un mākslas skolas direktori, 
kā arī visu Mārupes pirmsskolas izglītības iestāžu  
vadītāji. 

Diskusijā tika apspriesta nepieciešamība nova-
da izglītības attīstības procesus risināt komplek- 
si – analizējot gan Mārupes uzņēmumu piepra-
sījumu pēc darbaspēka, gan globālo pieprasījumu 
pēc nākotnes profesijām, kā arī raugoties uz izglī-
tību kā novada mārketinga sastāvdaļu, kas veici-
nātu spējīgāko un gudrāko jauniešu un cita gada- 
gājuma cilvēku piesaisti novadam, tādējādi ceļot 
tā konkurētspēju Latvijas mērogā un globāli.

Domu, ka Mārupei būtu lietderīgi izpētīt Hel-
sinku priekšpilsētas Espo pieredzi, kur savulaik 

tika izveidota augsto tehnoloģiju pilsēta, nodibi-
not un attīstot atbilstoša profila izglītības iestādes, 
pauda Izglītības konsultatīvās padomes dalībnieks 
un uzņēmuma «HansaMatrix» īpašnieks Ilmārs 
Osmanis.  Padomes dalībnieki vienojās «Gudrās 
Mārupes» koncepcijas priekšlikumus nodot do-
mes Izglītības dienestam un iekļaut tos izglītības 
iestāžu attīstības dokumentos.

rīGas reģIona uzņēmēju 
bIedrības tIekas LIeLvārdē
Oktobra nogalē Rīgas reģiona uzņēmēju 

biedrības tikās Lielvārdē. Uzņēmēji ar Lielvārdes 
novada domes vadību dalījās savā un pašvaldību 
sadarbības pieredzē. Santa Ločmele, Lielvārdes 
domes priekšsēdētāja, norādīja, ka ir svarīgi uz-
klausīt uzņēmēju labās prakses piemērus, ko va-
rētu sekmīgi ieviest arī Lielvārdē jo, «lai novads 
augtu un attīstītos, gribam vai negribam, visa pa-
matā ir uzņēmējdarbība un spēcīgi uzņēmumi».

«Mārupes uzņēmējus» pārstāvēja SIA «Prolux» 
īpašnieks un vadītājs Kārlis Bodnieks. Sanāksmē 
piedalījās Lielvārdes, Salaspils, Ādažu, Ogres un 
Vecumnieku biedrības pārstāvji.

Uzņēmēju VēstisNOVEMBRIs  20174 JAuNuMI

Paldies SIA «airPrint» par  
viesmīlību valdes sēdes laikā!

• 
Paldies lidostai «Rīga» un  

Mārupes vidusskolai par izstādes 
atklāšanas pasākuma  

organizēšanu!
• 

Paldies «MADARA Cosmetics»  
par uzņemšanu biedrības  

tikšanās reizē!

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!

Par reklāmas un sludinājumu
ievietošanu rakstiet vai zvaniet:

info@marupesuznemeji.lv
22516333

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

sLuDINāJuMs

un ko vada šarmantā mārupiete Silva Jeromanova-
Maura. Viņa ir bijusi arī biedrības valdes priekšsē-
dētājas amatā.

Balvu «Gada inovācija» saņēma SIA «MADA-
RA Cosmetics», kas tikko kā spērusi pirmos soļus 
biržā. Mārupes uzņēmuma ražotā eko kosmētika 
ir pazīstama ne tikai Latvijā, bet arī daudzviet  

citur pasaulē.
Godalgas saņēma arī SIA «X Infotech»  

(«Novada visstraujāk augošais uzņēmums»), SIA 
«Kreiss» («Novada mecenāts»), privātā pirmssko-
las izglītības iestāde «Namiņš» («Novada sociā-
lais uzņēmums») un amatnieks Andris Lejnieks  
(«Novada meistars»). 

«Gada uzņēmēju» balvas 
tiek mūsējiem

silvai Jeromanovai-Maurai novada sadarbības 
partnera tituls sen nav jāiegūst – tikai jāaizstāv.

«MADARA Cosmetics» pārdošanas vadītāja 
Rūta skujeniece atklāj inovāciju noslēpumu.
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Trīs no septiņām nominācijām saņēmuši biedrības 
«Mārupes uzņēmēji» dalībnieki


