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Dārgie lasītāji!

“Uzņēmēju Vēstu” 7. izlaidums sasniedz Jūs 
laikā, kad ir pienācis viens no skaistākajiem gada 
posmiem - Ziemassvētki un Jaunā gada gaidīša-
na. Daudzu nozaru uzņēmējiem šis ir arī ak-
tīvākais darba cēliens, kas paiet Ziemassvētkus 
tradicionāli pavadošā iepirkšanās drudža zīmē.

Tomēr šo brīdi - gada noslēgumu - vajadzētu arī 
izmantot, lai atskatītos, ko šogad ir izdevies 
paveikt, bet ko nāksies ierakstīt darāmo darbu 
sarakstā ar virsrakstu “Jaunā gada apņemšanās”.

2014. gads Mārupes uzņēmēju biedrībai ir bijis 
ļoti radošs un piesātināts. Esam kļuvuši lielā-
ki - mūsu biedru skaits šogad ir izaudzis līdz 
61. Esam kļuvuši arī kvalitatīvi stiprāki un pa-
plašinājuši mūsu pakalpojumu klāstu. Kā vienu 
no nozīmīgākajiem notikumiem ne tikai šogad, 
bet visā mūsu biedrības vēsturē, vēlos minēt šī 
informatīvā izdevuma - “Uzņēmēju Vēstu” izvei-
došanu. Tās ir pierādījušas sevi kā lielisku rīku 
iedzīvotāju un uzņēmēju informēšanā par nova-
da biznesa un sabiedriskās dzīves aktualitātēm.

Mums visiem svaigā atmiņā vēl ir visā Latvijā 
izskanējušās Mārupes Uzņēmēju dienas 
2014, kuru centrālais notikums bija pirmais 
Vislatvijas reģionālo uzņēmēju biedrību kon-
gress. Uzņēmēju dienu ietvaros pirmo reizi 

Valdes priekšsēdētāja sleja Jaunumi

Fokusā
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notika arī bezmaksas seminārs ciklā “Finanšu 
pratība”, kas ir iecerēts kā uzņēmēju biedrības 
ieguldījums mūsu novada iedzīvotāju finansiālo 
iemaņu un labklājības uzlabošanā. Nākamais 
“Finanšu pratības” seminārs tiek plānots 2015. 
gada pavasarī.

Šogad ir notikuši seši semināri mūsu uzņēmēju 
kvalifikācijas un konkurētspējas uzlaboša-
nai mērķētajā semināru ciklā “Par 2 stundām 
zinošāks”. Veiksmīgi attīstās un pilnveidojas arī 
mūsu sadarbība ar nozīmīgākajiem sadarbības 
partneriem: pašvaldību, reģionālajām uzņēmēju 
biedrībām un Latvijas Tirdzniecības un rūp-
niecības kameru.

Ziemassvētku laiks daudziem mums saistās ar 
labdarību un iespēju pateikt paldies sabiedrībai, 
kurā mēs dzīvojam un strādājam. Mūsu biedrība 
nav izņēmums un, turpinot īstenot mūsu sociālās 
atbildības politiku, kuras mērķis ir atbalstīt nova-
da iedzīvotāju iesaistīšanos uzņēmējdarbībā, arī 
šogad ziedosim gan savu laiku un zināšanas, gan 
naudu, lai atbalstītu Mārupes vidusskolas jau-
niešus, kuri apgūst uzņēmējdarbības pamatus, 
veidojot skolēnu mācību uzņēmumus. Līdzīgi 
kā tas notika iepriekšējā mācību gadā, naudas 
ziedojumi tiks izlietoti naudas balvām skolēniem 
- labāko biznesa ideju autoriem.

Mūsu biedrībai šī gada martā tika piešķirts sabie-
driskā labuma organizācijas statuss, tādēļ 
aicinām uzņēmējus un iedzīvotājus ziedot gan 
atbalstam Mārupes vidusskolniekiem, gan 
citām, jūsu izvēlētām, labdarības akcijām.

Vēlu Jums priecīgus un gaišus Ziemassvētkus un 
ražīgu Jauno gadu! 

Normunds Čiževskis
Biedrības valdes priekšsēdētājs

Jānis Rušenieks 
atbalsta uzņēmējus
Mārupes novada Domes laikraksta “Mārupes 
vēstis” novembra numurā mēs lasījām Mārupes 
novada Domes deputāta Jāņa Rušenieka rak-
stu “Uzņēmēji un Mārupes novads – kopīgais 
vai atšķirīgais”, kurā deputāts uzdeva virkni 
uzņēmējiem adresētus jautājumus par uzņēmēj-
darbības lomu pašvaldības attīstībā un pašvaldī-
bas un uzņēmēju sadarbības aspektiem. Lai 
sniegtu kompetentas atbildes, uzņēmēji oper-
atīvi aicināja deputātu uz tikšanos klātienē 19. 
novembrī pie mūsu biedra uzņēmuma “SilJa”. 

Klātesošie uzņēmēji Aigars Jušēns, Silvestrs 
Savickis, Normunds Čiževskis, Kārlis Bodnieks, 
Jurijs Baibakovs, Silva Jeromanova – Maura, 
Juris Goveiko un Viesturs Kalniņš bija patīka-
mi pārsteigti par Rušenieka kunga plašo kom-
petenci jautājumos, kas skar uzņēmējdarbības 
norises novadā un valstī. Sarunas laikā uzņēmē-
ji iepazīstināja Rušenieka kungu ar biedrības 
mērķiem un aktualitātēm, atbildēja uz laikrakstā 
izvirzītajiem jautājumiem un aicināja turpināt 
dialogu regulāri un klātienē.

Rušenieka kungs pauda atbalstu uzņēmēju ak-
tivitātēm un aicināja uzņēmējus piedalīties 
atklātajās Mārupes novada Domes sēdēs un 
darba grupās tādējādi piedaloties lēmumu 

SIA “BIZPRO”

Vairāk kā 10 gadu pieredze 
biznesa analīzē un 
finansējuma piesaistē no 
ES fondiem, kredītiestādēm 
un privātiem investoriem.

 ES fondu pieteikumi 
 un biznesa plāni

 Investīciju projektu analīze

 Biznesa procesu analīze 
 un optimizācija

 Projektu vadība

cizevskis@bizpro.lv
Tālr.: 29216224

www.bizpro.lv

Viesos pie Ādažu 
uzņēmējiem
Decembra sākumā Mārupes uzņēmēju biedrī-
bas pārstāvji Normunds Čiževskis un Pauls 
Niedre viesojās Ādažos, lai tiktos ar šī novada 
uzņēmējiem un Domes vadību, kuri bija pirmo 
reizi sapulcējušies, lai apspriestu uzņēmēju 
biedrības dibināšanu. Mārupieši pastāstīja 
par Mārupi kā vienu no ekonomiski aktīvā-
kajiem Latvijas novadiem, dalījās pieredzē 
par biedrības veidošanu un attīstīšanu, kā arī 
priekšrocībām, kādas uzņēmējiem sniedz 
apvienošanās biedrībā. Ceram, ka Latvijā drīz 
būs par vienu aktīvu reģionālo uzņēmēju bie-
drību vairāk!  

sagatavošanā un uzņēmējiem labvēlīgas rīcīb-
politikas veidošanā. Rušenieka kungs pauda 
atbalstu biedrības aktivitātēm visu Latvijas 
reģionālo uzņēmēju biedrību interešu kon-
solidēšanā, kas šogad izpaudās kā pirmā 
Vislatvijas reģionālo uzņēmēju biedrību kon-
gresa organizēšana gadskārtējo Mārupes 
Uzņēmēju dienu ietvaros. Kongresā, kas notika 
7. novembrī, bija plaši pārstāvētas reģionālās 
uzņēmēju organizācijas, pašvaldību vadītāji 
un uzņēmējdarbības attīstības speciālisti, tajā 
skaitā Mārupes Domes vadība: Mārtiņš Bojārs, 
Līga Kadiģe, Ivars Punculis un virkne Domes 
ierēdņu. Kongresu apmeklēja un savu viedokli 
tajā publiski pauda arī Jānis Rušenieks.

Mārupes uzņēmēji un Rušenieka kungs vienojās 
par biedrības un novada Domes regulāra un ak-
tīva dialoga uzturēšanu. 

Ziemasvētki ir došanas un ziedošanas laiks, 
tāpēc arī šogad biedrība “Mārupes uzņēmēji” 
aicina savus biedrus un citus uzņēmējus ziedot, 
lai palīdzētu topošajiem uzņēmējiem attīstīt 
savas idejas, produktus un pakalpojumus. Jau 
otro gadu mūsu biedrība atbalsta Mārupes vi-
dusskolas skolēnu mācību uzņēmumus (SMU). 
Skolā šogad darbojas jau divas jauno uzņē-
mēju klases, kuru mācību programmā ir reāla 
uzņēmuma izveidošana, darbības uzsākšana 
un, ideālā gadījumā, attīstīšana. Aizvadīto 
Ziemasvētku laikā uzņēmēju saziedotos 300 
eiro, noslēdzoties iepriekšējam mācību gadam, 
pavasarī saņēma skolēnu mācību uzņēmums 
ar nosaukumu “Treelomory” - trīs meitenes 
Alīna, Silvija, Daina. “Uzņēmēju Vēstis” vēlējās 
noskaidrot, kā viņām ir veicies un kas ir noticis 
ar saņemto naudu.
Labas ziņas - uzņēmums mainās uz 
augšu.
Nav noslēpums, ka ne visi skolēnu mācību uzņē-
mumi pēc 11. klases, kuras mācību programā 
ir SMU veidošana, turpina darboties. Tomēr 
“Trelomory”, pateicoties arī uzņēmēju ziedo-
jumam, turpina strādāt. Tiesa, pārmaiņas ir 

Ziemassvētku 
labdarības akcija

>> turpinājums 2.lpp
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Par reklāmas un sludinājumu 
izvietošanu rakstiet vai zvaniet 

biedrības koordinatorei Elīnai Grāvei 
info@marupesuznemeji.lv

22516333

„Uzņēmēju Vēstis”
Izdevējs: biedrība „Mārupes uzņēmēji”

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

Kā iegādāties pārtiku? 

Jebkurai ģimenei izdevumi pārtikai ir viena no 
būtiskākajām ģimenes budžeta sastāvdaļām. 
Tādēļ šī ir arī viena no sadaļām, kuru pār-
domāti saplānojot, ģimenes var ietaupīt. 
Esam izstrādājuši ieteikumus, kas palīdzēs iz-
vairīties no liekiem un neplānotiem tēriņiem 
pārtikas iegādē. Jebkurš no šiem ieteiku-
miem iepērkoties var palīdzēt ietaupīt, bet 
tos kombinējot, ģimenes var izveidot pašas 
savu „iepirkšanās filozofiju”. Atcerieties - vei-
kalnieku mērķis ir pārdot jums pēc iespējas 
vairāk un nopelnīt, bet jūsu mērķis - iepirkties 
lietderīgi un izdevīgi ģimenes budžetam.

1. Iepērcieties pēc saraksta. Lietderīgas 
iepirkšanās pamatā ir plānošana. Lai veikalā 
neapjuktu no dažādiem piedāvājumiem un 
iegādātos tieši to, kas nepieciešams, pirms 
iepirkšanās ir jāsastāda nepieciešamo pirkumu 
saraksts un veikalā pie tā jāpieturas.

2. Pierakstiet savus izdevumus un cenas. 
Parasti ģimenēm, kas pirmoreiz pievēršas savu 
izdevumu uzskaitei, vislielāko pārsteigumu 
sagādā tieši tēriņi pārtikai.

3. Nosakiet plānoto pirkuma summu. 
Pārtikas produktu iegādes plānošana nozīmē 
ne tikai iepirkumu saraksta sastādīšanu un 
tēriņu pierakstīšanu, bet arī izdevumu plānoša-
nu uz priekšu. Nosakot maksimālo tēriņu 
summu pārtikai tuvākās nedēļas un mēneša 
laikā, jūs sevi motivēsiet meklēt veidus, kā tajā 
iekļauties. Līdz ar to tas ir arī efektīvs veids, kā 
ierobežot impulsīvus pirkumus, kas rada risku 
neiekļauties plānotajā budžetā.

Daži vērtīgi padomi mārupiešiem, kā 
apsaimnniekot savu naudas maku

Foto: flickr.com/I-5 Design & Manufacture

Materiāls sagatavots sadarbībā ar Swedbank. Vairāk: www.manasfinanses.lv

notikušas. Pirmkārt, ir mainījusies “Trelomory” 
komanda - uzņēmuma vadītāja Alīna ir iegu-
vusi 2 jaunas kolēģe Dainu Taupmani no 
Mārupes vidusskolas un Silviju Jaunušāni no 
Rīgas 2. ģimnāzijas. Mainījies ir arī uzņēmuma 
ražotais produkts - koka kalendārus, ar kuriem 
uzņēmums šogad uzvarēja SMU konkursā, ir 
nomainījušas un tiek darinātas koka lampas. 
Meitenes pašas dizainē un veido koka karkasus, 
bet elektības vadu savienošanai pieaicina pro-
fesionālu elektriķi, jo katrā lampā ir jāievieto 8 
spuldzītes, un ar tik sarežģītu darbu meitenes 
pašas galā netiek. 

Otrs “Trelomory” biznesa novirziens ir dizaina 
kartīšu izgatavošana. Meitenes mājās, pie drau-
giem un paziņām meklē nevajadzīgas drēbes 
un no interesantākajiem audumiem izgatavo 
īpaša dizaina apsveikuma kartītes. Meitenēm 
ļoti patīk veidot lietas no dabai draudzīgiem 
materiāliem un atrast jaunu pielietojumu neva-
jadzīgām lietām. Ņemot vērā, ka meitenes šo-
brīd mācās 12. klasē un viņām nav pārāk daudz 
laika, ko veltīt uzņēmuma attīstībai un produk-
cijas ražošanai, visām trim ir pavisam konkrēti 
nākotnes plāni.

4. Neiepērcieties „tukšā dūšā”. Izsalkums 
pārtikas veikalā ir drošs garants tam, ka iepirku-
mu grozā ieliksiet daudz vairāk preču nekā ne-
pieciešams. Īpašu kārdinājumu radīs produkti, 
kas labi smaržo un izskatās. Tādēļ centieties uz 
pārtikas veikalu doties tad, kad izsalkums ir rem-
dēts. Tas ļaus saglabāt vēsu prātu un iegādāties 
tos produktus, kas tiešām nepieciešami, nevis 
konkrētajā mirklī šķiet viskārdinošākie.

5. Salīdziniet cenas par kilogramu vai litru. 
Svarīga ir ne tikai kāda produkta iepakojuma 
cena, bet arī tas, cik daudz produkta par iztērē-
to naudu tiek iegūts.

6. Nepētiet produktus, ko neplānojāt pirkt. 
Visi neplānotie pirkumi notiek tā rezultātā, ka 
pircējs ir apskatījis, aptaustījis, pasmaržojis vai pa-
garšojis ko tādu, kas ir radījis pozitīvas emocijas.

7. Plānojiet savu maršrutu. Lielos pārtikas 
veikalos ir līdzīgs preču plauktu izkārtojums - 
svaigie produkti (gaļa, piena produkti, dārzeņi, 
maize) atrodas gar veikala perimetru, savukārt 
pārstrādāta pārtika atrodas plauktos veikala 
vidusdaļā.

8. Eksperimentējiet. Tie produktu zīmoli, 
kurus veikals vēlas pamudināt jūs iegādāties, 
parasti veikala plauktos tiek izvietoti acu aug-
stumā. Tādēļ, salīdzinot cenas, neaizmirstiet 
apskatīti produktus arī zemākajos un augstāka-
jos veikala plauktos.

9. Izmantojiet akcijas un atlaides. Pārtikas 
veikalos dažādas akcijas un atlaides jau kļu-
vušas par pašsaprotamu ikdienas parādību. 
Tomēr pircējiem ir jābūt modriem, lai vei-
kala piedāvājumi tiešām kalpotu par iespēju 
ietaupīt, nevis par pamatu nelietderīgiem pir-
kumiem.  

>> turpinājums no 1.lpp

SMU “Treelomory” jaunā produkcija

Darbus atrādīs pavasarī 
Pavasarī ar vairākām pašdarinātām lampām un 
kartītēm ir paredzēts piedalīties “Junior 
Achievment” organizētajā skolēnu mācību 
uzņēmumu tirdziņā. Meitenes ir seviški lep-
nas par faktu, ka saņēmušas arī uzaicināju-
mu ar jaunizveidotajām lampām piedalīties 
Latvijas kokrūpniecības nozarei veltītajā iz-
stādē «Iepazīsties - Koks!» , kas norisināsies 
2015. gadā. Alīna Krieviņa atzīst, ka biedrības 
„Mārupes uzņēmēji” piešķirtā balva bija lielisks 
stimuls tālākai uzņēmuma attīstībai un nau-
das summa ir ieguldīta uzņēmumā, lai attīstītu 
jauno darbības virzienu - lampu izgatavošanu.

Biedrība “Mārupes uzņēmēji” Ziemassvētku 
labdarības akciju organizē kopš darbības 
pirmsākumiem 2011. gadā. Pirmos gadus uzņē-
mēju ziedojumi tika novirzīti bērnu un trūcīgu 
vecu cilvēku atbalstam, kā arī vēlāk, atbalstot 
talantīgākos novada jauniešus sportā, kultūrā 
un mākslā. Uzskatot, ka biedrības prioritāte ir 
jaunas uzņēmēju paaudzes veidošana un audzi-
nāšana, no 2013. gada biedrība saziedoto novir-
za Mārupes vidusskolas labāko skolēnu mācību 
uzņēmumu attīstībai. 


