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REKLĀMA

Dārgie lasītāji!

Tikko ir godam nosvinēta Latvijas valsts 96. 
dzimšanas diena, un lēnām tuvojas klusais 
Adventes laiks. Savukārt mūsu biedrībai no-
vembris, un jāatzīst, ka arī divi iepriekšējie 
mēneši, bija darbīgākais pamazām aizejošā 
gada posms. Domāju, ka katrs mārupietis 
vismaz pamanīja, ja ne pats aktīvi piedalījās 
biedrības organizētajās Mārupes uzņēmēju 
dienās 2014.

Šajā numurā sniegsim tikai nelielu apko-
pojumu aizvadītajam pirmajam Vislatvijas 
reģionālo uzņēmēju biedrību kongresam, jo 
visās detaļās šo notikumu aprakstīt mūsu 
avīzes ietvaros nav iespējams. Lūdzu, lasiet 
mūsu mājas lapu www.marupesuznemeji.lv, 
sekojiet jaunumiem Twitter, Facebook un 
Draugiem sociālajos tīklos - tur cenšamies 
izklāstīt visus notikumus detalizēti. Mēs 
saņēmām milzīgu daudzumu apsveikumu 
gan par uzdrīkstēšanos, gan kvalitatīvo 
organizatorisko izpildījumu, un īpašs gan-
darījums, ka šie labie vārdi nāk teju vai no 
visas Latvijas. Kongresā piedalījās uzņēmēji 
un pašvaldību pārstāvji no visiem 5 Latvijas 
reģioniem, tāpēc uztveram šos „paldies” kā 
labāko dāvanu sev valsts svētkos.

Bet, protams, kongress nebūtu bijis iespē-
jams, ja roku pie tā organizēšanas nebūtu 
pielikuši uzņēmēji - mūsu biedri. Īpaši 
paldies pienākas Ilonai Ignatenko no uzņē-
muma Rev.eko, kura izcili paveica visus or-
ganizatoriskos darbus, lai kongresa norise 
notiktu atbilstoši augstākajiem starptautisko 
konferenču standartiem; Inesei Bambītei 
(Aneira) un Sanitai Āķei (Mārupes logi), 

Latvijas reģionālajiem uzņēmējiem un 
pašvaldībām pastāv labas iespējas uzlabot 
savstarpējo sadarbību - ar šādu secinājumu 
7. novembrī noslēdzās pirmais Vislatvijas 
reģionālo uzņēmēju biedrību kongress 
Mārupē. Kongresā pulcējās uzņēmēji no 
vairāk kā 20 reģionālajām uzņēmēju biedrī-
bām no visas Latvijas, LR Saeimas deputāti 
un valdības pārstāvji, LTRK un Latvijas 
Darba devēju konfederācijas (LDDK) vadī-
ba, LR Ekonomikas, Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības un Finanšu ministriju 
vadošie ierēdņi un Latvijas Pašvaldību savie-
nība (LPS).

Normunds Čiževskis, biedrības „Mārupes 
uzņēmēji” valdes priekšsēdētājs, teica: „Bija 
prieks uzzināt, ka vairākumā pašvaldī-
bu, kurās darbojas uzņēmēju biedrības un 
klubi, sadarbība ar pašvaldībām veidojas uz 
pozitīvas nots, atrodot aizvien vairāk kop-
saucēju praktiskos jautājumos. Uzņēmēji 
ievirza skolu jauniešus darba dzīvē, gatavo 
tos uzņēmējdarbībai, palīdzot izvēlieties kar-
jeras virzienu un tālāko izglītību. Ne mazāk 
svarīgi ir dalīties ar pašvaldību savā pieredzē 
un sniegt ekspertīzi jautājumos, kuros 
pašvaldībām tāda ir nepieciešama, tādējādi 
uzlabojot pašvaldības lēmumu kvalitāti un, 
attiecīgi, dzīvi savā novadā. Daudz iespē-
ju sadarbībai ir uzņēmējdarbības attīstībai 
nepieciešamās infrastruktūras izveidē, kur 
lielu lomu spēlē valsts nodokļu politika. 
Piemēram, daļu no ieņēmumiem no uzņē-
mumu ienākuma nodokļa varētu novirzīt 
infrastruktūras attīstīšanai tajās pašvaldībās, 
kurās konkrētie uzņēmumi darbojas, tādā 
veidā tieši ieinteresējot pašvaldības vietējo 
uzņēmēju biznesa izaugsmē.” 

Kā pozitīvu piemēru sadarbībai starp 
uzņēmējiem un pašvaldību Līvānu uzņēmē-
ju biedrības vadītāja Zane Gaiduka minēja 
pašvaldības atsaucību izveidot sabiedriskā 
transporta maršrutu uz pilsētas saimnie-
cisko zonu, tādējādi palīdzot iedzīvotājiem 
nokļūt savās darba vietās. Savukārt Ogres 
novada uzņēmēju biedrības pārstāvis Māris 
Legzdiņš atzīmēja labo sadarbību ar Ogres 
novada pašvaldību, roku rokā strādājot pie 
novada zīmola izveides stratēģijas.

Tomēr sadarbībā vēl ir iespējami ievērojami 
uzlabojumi. Rīgas uzņēmēju biedrības prezi-
dente Edīte Alksne norādīja, ka sadarbībā 

Valdes priekšsēdētāja sleja

Biedrības „Mārupes uzņēmēji” izdevums

Uzņēmēju Vēstis
Pastāv iespējas uzlabot uzņēmēju 
un pašvaldību sadarbību

Novembris 2014
Nr. 6

kuras rūpējās par svinīgā vakara pasāku-
ma izdošanos; Silvai Jeromanovai-Maurai 
(SilJa), kura pieskatīja pasākuma finanšu pusi 
un palīdzēja ar daudzām organizatoriskām 
lietām; biedrības valdes locekļiem un koor-
dinatorei Elīnai Grāvei, kā arī Mārupes vi-
dusskolas skolēniem - brīvprātīgajiem, bez 
kuru palīdzības viss nebūtu noritējis tik 
raiti un gludi. Paldies Kompānijai NA par 
viesmīlīgajām telpām, tās līdzīpašniekam 
Aldim Janevicam par atbalstu un interesanto 
stāstījumu par uzņēmumu un visur esoša-
jai Kitijai Jurkevičai, kuras enerģija un dar-
baspēks palīdzēja notikt lietām fenomenālos 
tempos.

Liels paldies kongresa sponsoriem, Mārupes 
uzņēmumiem, Termex, Bizpro, SilJa, Vērsis-
Ro, VR Projekts, Starptautiskā lidosta Rīga, 
Meliorators-J, airPrint un Mārupes novada 
domei. Paldies Latvijas Televīzijai un raidī-
juma „Vakars ar Renāru Zeltiņu” radošajai 
komandai, kas deva mums iespēju sadzīvot 
ar kolorītajām dekorācijām kongresa laikā.

Tomēr pats lielākais paldies visiem kongresa 
delegātiem - reģionālo uzņēmēju biedrību 
pārstāvjiem, kas kongresu apmeklēja tik 
kuplā skaitā. Paldies pašvaldību vadītājiem 
un novadu uzņēmējdarbības koordinato-
riem, kas, ļoti ceru, ieguva jaunas atziņas no 
kongresa referentiem un paneļdiskusijām. 
Paldies Ekonomikas, Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības un Finanšu minis-
triju ierēdņiem par kvalitatīvajām un inte-
resantajām prezentācijām, paldies Andrai 
Feldmanei no LPS un Jānim Endziņam no 
LTRK, kas uzstājās, diskutēja un iedvesmoja 
kongresa dalībniekus jauniem panākumiem.

Mēs saprotam, ka esam savu latiņu pacēluši 
gana augstu, esam guvuši pārliecības un 
entuziasma devu no visiem, kas organizēja 
un piedalījās, tāpēc esam apņēmības pilni 
turpināt uzsākto. Ar šo sūtām sveicienus 
visām biedrībām un to aktīvistiem Latvijas 
novados. Jau drīzumā dosim ziņu par tālāko!

Normunds Čiževskis
Biedrības valdes priekšsēdētājs

„Pašvaldībām jāmaina sava domāšana un attieksme pret uzņēmējiem un 
jāizturas pret tiem kā pret klientiem, piedāvājot augsta līmeņa apkalpošanu 
un servisu, ” kongresā secina Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras 
(LTRK) vadītājs Jānis Endziņš.

pietrūkst caurspīdīguma un atklātības, 
trūkst iespējas piedalīties pilsētas saimnie-
ciskās dzīves organizēšanā, kā arī noslēg-
tajiem sadarbības līgumiem ar pašvaldību, 
diemžēl, pietrūkst praktiskās realizācijas. 
Savukārt LPS padomniece Andra Feldmane 
aicināja izveidot uzņēmēju darba grupu, kas 
izstrādātu konkrētu rīcības plānu galveno 
reģionālo uzņēmēju biedrību problēmjautā-
jumu risināšanā.

LTRK valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš 
apkopoja virzienus, kam jau tuvākajā nākot-
nē būtu jādominē uzņēmēju un pašvaldības 
attiecībās. Pirmkārt, pašvaldībām jāmaina 
sava domāšana un attieksme pret uzņēmē-
jiem un jāizturas pret tiem kā pret klien-
tiem, piedāvājot augsta līmeņa apkalpošanu 
un servisu. Otrkārt, pašvaldībām ir jārada 
iespējas sniegt pakalpojumus uzņēmējiem 
elektroniskā vidē, tādējādi ietaupot gan 
uzņēmēju, gan pašvaldības laika resursus 
un naudu, kā arī neatlikt atbilžu sniegša-
nu uz uzņēmēju pieprasījumiem uz likumā 
noteiktajiem termiņiem, bet rast iespēju 
sniegt tās uzreiz. Treškārt, pašvaldībām 
būtu jāizstrādā jauni pakalpojumi biznesa 
vajadzībām, kā arī iespēju robežās jāsniedz 
atbalsts infrastruktūras izbūvē, nodokļu 
un nodevu atlaižu piemērošanā, kā arī citos 
veidos jāatbalsta uzņēmējdarbības attīstība 
savās teritorijās. Vienlaicīgi valsts līmenī ir 
nepieciešams ar nodokļu politikas instru-
mentiem radīt pašvaldībām lielāku mo-
tivāciju veicināt uzņēmējdarbības attīstību 
un piesaistīt uzņēmējus savām pilsētām un 
novadiem.

Kongresa filozofiskais secinājums, ko izteica 
Latgales uzņēmējdarbības centra pārstāve 
Ludzā Tatjana Juškāne, ir, ka „visi uzņē-
mumi ir radušies no sapņiem, ko izlolojuši 
uzņēmēji”, attiecīgi arī uzņēmēju veiktie no-
dokļu maksājumi un pašvaldību ieņēmumi 
ir sapņos izauklēti, tāpēc tos nevajag sagraut, 
bet gan kopīgi īstenot.

Kongresa delegāti vienojās par nepieciešamī-
bu attīstīt uzņēmēju, pašvaldības un valsts 
pārstāvju diskusiju forumu, pēc gada or-
ganizēt nākamo kongresu un starplaikā 
izveidot darba grupu, kas izstrādās priekšli-
kumus kongresā definēto izaicinājumu risi-
nāšanai. 
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Sveicam 
novada izcilākos 
uzņēmumus

Pa Mārupes 
ceļiem ciemos pie 
uzņēmējiem

Mūsu labklājība būs garantēta, ja 
vien mūsu ieņēmumi būs lielāki 
par izdevumiem

Labklājības formula ir vienkārša

Kā ik gadu, viens no Mārupes uzņēmēju dienu 
centrālajiem notikumiem bija atzinības iz-
teikšana Mārupes novada uzņēmumiem, 
kuri ir uzrādījuši izcilus biznesa rezultātus 
un snieguši lielu pienesumu mūsu nova-
da sabiedriskās un uzņēmējdarbības vides 
uzlabošanā. Uzņēmumus - izcilniekus mums 
palīdzēja noteikt mūsu tradicionālais sadarbī-
bas partneris Lursoft, kā arī aktīvi šajā procesā 
iesaistījās novada iedzīvotāji un īpaši Mārupes 
vidusskolas skolēni un vadība.

Atzinības rakstus un klātesošo apsveikumus 
saņēma:

 ■ SIA „Kreiss” - lielākais darba devējs, uzņē-
mums ar lielāko apgrozījumu, uzņēmums ar 
otru lielāko peļņu un otrs lielākais nodokļu 
maksātājs;

 ■ SIA „ALFOR” - lielākais nodokļu 
maksātājs Mārupes novadā, uzņēmums ar 
lielāko peļņu un otrs lielākais darba devējs;

 ■ A/S „WESS” - piektais lielākais darba 
devējs;

 ■ SIA „Draugiem” - novada jauniešiem 
draudzīgākais uzņēmums;

 ■ SIA „Meliorators - J” - novada labākā jau-
niešu prakses vieta;

 ■ SIA „Riga Master Workshop” - oriģinā-
lākais Mārupes novada uzņēmums;

 ■ VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” - atpa-
zīstamākais Mārupes novada uzņēmums.  

Labklājības formula ir gana vienkārša, bet to 
ir jāprot ieviest savā dzīvē, kas, savukārt, 
nemaz nav tik viegli. Pie šāda secinājuma 
nonāca pirmā biedrības „Mārupes uzņēmē-
ji” un Swedbank organizētā semināra ciklā 
„Finanšu pratība” apmeklētāji, kas 6.novem-
bra pievakarē pulcējās Mārupes vidusskolā. 
Seminārs „Finanšu pratība”, kas paredzēts 
Mārupes novada iedzīvotāju izglītības celša-
nai, ievadīja šī gada Mārupes uzņēmēju die-
nas, kas šogad risinājās jau 3. reizi.

“Personīgais budžets - kas tas ir un kā to ap-
saimniekot” bija pirmā „Finanšu pratības” 
semināra tēma, par ko runāja Swedbank 
Privātpersonu finanšu institūta vadītāja Ieva 
Use-Cimmermane un SIA Bizpro valdes 
loceklis, arī biedrības „Mārupes uzņēmēji” 
vadītājs Normunds Čiževskis. Visa pamatā 
ir naudas plānošana, kas, savukārt, tīri prak-
tiski nozīmē regulāri datorā vai speciālā 
burtnīcā uzskaitīt mājsaimniecības kopē-
jos ienākumus un izdevumus. Izdevumu 
noskaidrošana prasa rūpīgu ikdienas gaitu 
reģistrēšanu, kur, pavelkot svītru, mēs visti-
camāk redzēsim tādus ierakstus kā pārtika, 
apģērbs, īre vai kredītmaksājums, komunā-
lie izdevumi, telefons utt. Ieņēmumu sadaļa 
ir salīdzinoši vienkārši fiksējama, jo galvenā 
ailīte visticamāk būs „darba alga”, tomēr 
svarīgi ir arī fiksēt tādus ienākumus kā 
prēmijas, dāvanas un ienākumi no iedzīvotā-
ju ienākuma nodokļu atmaksas, ko likumā 
noteiktā apjomā katrs no mums var atgūt 
no valsts par veiktajiem izdevumiem par 
izglītību un savu veselības aprūpi. Tādējādi 
iespējams iegūt pēc iespējas objektīvāku 
savas finanšu situācijas attēlu. Gluži kā 
uzņēmējdarbībā, labajā pusē ierakstīto ieņē-
mumu summai ir jābūt lielākai par kreisajā 
pusē piefiksēto izdevumu summu. Runājot 
uzņēmēju terminoloģijā, ir jādzīvo ar peļņu, 
un tad viss būs kārtībā.

Tomēr dzīvē viss nav tik vienkārši, jo vis-
biežāk mūsu vēlmes tērēt ir spēcīgākas nekā 

Semināra apmeklētāju vidū bija gan uzņēmēji , gan 
iedzīvotāji , gan Mārupes mācību iestāžu skolnieki .

Mārupes vidusskolas direktors pasniedz speciālbalvu 
Silvai Jeromanovai – Maurai (SI A SilJa). 

Swedbank privātpersonu finanšu institūta vadītāja 
Ieva Use - Cimmermane

SIA Draugiem runasvīrs Jānis Palkavnieks (pirmais no labās) saņem balvu par jauniešiem draudzīgāko uzņēmumu novadā

iespējas nopelnīt. Tāpēc dabiski izveidojas 
nepieciešamība ierobežot savus tēriņus, 
bet kā tieši - tas ir izdevumu analīzes jautā-
jums. Statistika rāda, ka Latvijas iedzīvotā-
ji visvairāk naudas tērē pārtikas iegādei 
(28% no kopējiem izdevumiem), mājokļa 
uzturēšanai, ieskaitot kredītmaksājumus 
(17%) un transportam, ieskaitot degvielas 
izdevumus (14%). Pārējās izdevumu pozīci-
jas, kā apģērba iegāde, veselības aprūpe, 
sadzīves pakalpojumi utt., sadalās līdzīgi, 
un katra pozīcija sastāda vidēji 5% no kopē-
jiem izdevumiem. Lai veiksmīgi sabalansētu 
savus izdevumus, svarīga ir to prioritizāci-
ja jeb izpratne par to, kuri izdevumi ir grūti 
ierobežojami (piem., kredīti un līzings), bet 
kurus ir iespējams samazināt salīdzinoši 
viegli (piem., izklaide un atpūta).

Visbeidzot, kad veikta rūpīga uzskaite un per-
soniskās bilances analīze, ir nepieciešams 
nospraust mērķus, kas katram ir individuā-
li - kādam visu rēķinu un saistību nosegša-
na, citam - uzkrājuma veidošana kādam 
lielākam pirkumam vai finanšu drošības 
spilvena izveidošana. Atbilstoši nosprausta-
jam mērķim, svarīga ir konkrēta un disci-
plinēta rīcība, kas paredz, piemēram, stingru 
un precīzu izdevumu politikas realizāciju, 
vai arī, ja esat uzņēmējs vai cilvēks, kurš gūst 
ienākumus vairākos darbos, lielāku pūļu un 
laika veltīšanu lielāku ienākumu gūšanai.

Pats būtiskākais semināra apmeklētāju 
secinājums bija - ja neko nemainīsim un 
turpināsim darīt kā līdz šim, tad iegūsim to 

pašu rezultātu, ko vienmēr. Personiskā budže-
ta plānošanas uzdevums ir dzīves apstākļu 
uzlabošana, un to droši vien vēlas ikviens cilvēks. 

Jau drīzumā biedrība organizēs nākamos 
Finanšu pratības seminārus, par ko informē-
sim atsevišķi. Kā iepriekš jau tika teikts, 
mums, Mārupes uzņēmējiem, ir svarīgi, 
lai novadā dzīvotu prasmīgi, gudri un labi 
izglītoti cilvēki, jo tikai augsti kvalitatīvā cil-
vēkvidē mēs varēsim sasniegt paši savus iz-
virzītos mērķus, vienlaicīgi palīdzot augt un 
attīstīties gan novadam, gan valstij kopumā.

8.novembrī notika 5.autoorientēša-
nās sacensības „Iepazīsti Mārupi!”.
Šīs sacensības 2009.gadā sāka organizēt na-
cionālās kategorijas autosporta tiesnesis 
Andris Būmanis ar ģimeni un domubiedriem. 
Šogad otro reizi pēc tūrisma rallija principiem 
organizētās sacensības notika sadarbībā ar 
biedrību „Mārupes uzņēmēji”; šis aktīvās at-
pūtas pasākums noslēdza Uzņēmēju dienu 
aktivitātes ar atvērto durvju dienām Mārupes 
uzņēmumos tieši iedzīvotājiem.

Sacensībās piedalījās 21 ekipāža ar 74 dalīb-
niekiem - vecākajam dalībniekam bija 79 gadi, 
bet jaunākajam - 6 mēneši. Vismaz deviņu 
ekipāžu dalībnieki jau kādās no iepriekšējām 
sacensībām bija piedalījušies, bet ne viens vien 
pēc finiša atzina, ka  ieraudzījis daudz ko jaunu 
novadā. Trasē bija jāapciemo 12 Mārupes 
uzņēmumi - biedrības biedri, kas fotoleģendā 
bija atzīmēti ar biedrības logo, un vēl 8 objekti, 
piemēram, šogad atvērtais Skultes dienas cen-
trs un pašvaldības Klientu apkalpošanas cen-
trs jeb Vienas pieturas aģentūra Jaunmārupē. 

Pasākuma mērķis vienmēr bijis rosināt 
Mārupes iedzīvotājus iepazīt savu novadu, 
popularizēt drošu satiksmi un vietējos ob-
jektus - kā pašvaldības, tā uzņēmējdarbības 
jaunumus. Mūsdienu tehnoloģiju iespējas 
šādās lokāla rakstura sacensībās, kas ir sais-
tošas azartiskiem un zinātkāriem vietējiem 
iedzīvotājiem, ne vienmēr palīdz uzvarēt, 
jo trase un uzdevumi tiek plānoti tā, lai sa-
censībās izšķirošais nekādā gadījumā nebūtu 
ātrums, bet gan precizitāte, plānošana un 
vērīgums. Arī šoreiz vairākos kontrolpunktos 
tika doti papildus uzdevumi, bet jaunums bija 
ātruma režīma sacensības, kurās ar konstantu 
ātrumu - 48 km/h - jānobrauc trases posms. 
Savukārt kafejnīcā „Laura” dalībnieki varēja 
mazliet atvilkt elpu kafijas pauzē.

Pārliecinoši, tomēr ļoti sīvā konkurencē 
1.vietu izcīnīja Aivara Līpenīša ģimenes ko-
manda, kura vairākkārt uzvarējusi šajās sa-
censībās. 2.vietā ierindojās Andra Belousova 
komanda, trešajā - Jankovsku - Klintsonu 
ģimeņu komanda - mārupieši vismaz ses-
tajā paaudzē, no kuriem tikai ar 1 punktu 
atpalika Gunta Belousova komanda, piek-
tie bija Riņķu ģimene, bet 6.vietā - Egija 
Aizpuriete, Tīna un Ints Pīrāgi. Režīma sa-
censībās precīzākie bija Riekstiņu ģimene 
un Zitas Veldzes komanda. Neiztika arī bez 
dažādiem kurioziem - apmaldīšanās, objek-
tu meklēšanas iepriekšējā atrašanās vietā u.c. 
Veiklākā - uzvarētāju komanda - izplānoja 
maršrutu pa 53 km garu ceļu, bet „gaisīgākie” 
līdz finišam tika, nobraucot 101 km. Prieks, 
ka šogad, neskatoties uz vēlo rudens laiku, 
sacensībās valdīja azartisks, bet draudzīgs un 
pozitīvs noskaņojums.

>> turpinājums 4.lpp
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Pa Mārupes 
ceļiem ciemos pie 
uzņēmējiem

Līvānu uzņēmēju biedrības vadītāja Zane Gaiduka vaicā par ES struktūr fondu pieejamību Latgalē

LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos Andra Feldmane ievada 
paneļdiskusiju par uzņēmēju un pašvaldību sadarbības pieredzi

 „Vai nākošo kongresu ļausit organizēt mums?” eksministrs Romāns Naudiņš vaicā 
organizatoriem Normundam Čiževskim un Silvestram Savickim

Par lidostas lomu novada dzīvē aizdomājušies 
Mārupes uzņēmēji Arnis Āķis  un Andis Damlics 
(otrajā rindā no kreisās)

LTRK valdes priekšsēdētājs Jānis 
Endziņš aicina pašvaldības uzņēmējus 
uztvert kā klientus

„Kompānija NA ir Mārupes vadošais ek sportētājs ASV ”, kongresa 
apmeklētājiem stāsta uzņēmuma līdzīpašniek s Aldis Janevics

Gulbenes novada domes pr-js Nikolajs Stepanovs gatavs 
pārņemt kongresa vadību no Haralda Burkovska

Mārupieši Jurijs Baibakovs un Sanita Āķe (pirmajā rindā no 
labās) ieklausās vēstījumos par nākotnes izcilības standartiem

 „Kongress ir izdevies!” apmierināti ir Saeimas 
deputāts Mārtiņš Bondars un biedrības vadītājs 
Normunds Čiževskis

Pirmais Vislatvijas reģionālo uzņēmēju biedrī-
bu kongress un Mārupes uzņēmēju diena 2014 
ieguva plašu publicitāti citos Latvijas masu 
saziņas līdzekļos. Par mūsu iniciatīvu un kon-
gresa norisi ziņoja nacionālā ziņu aģentūra 
LETA, vadošais interneta ziņu portāls Delfi, 
laikraksts “Diena”, Kurzemes reģionālais 
laikraksts „Kurzemes Vārds” un portāls liepa-
jniekiem.lv, Talsu novada laikraksts „Talsu 
Vēstis”, Valmieras un Vidzemes laikraksts 
„Liesma”, laikraksts „Bauskas Dzīve”, „Rīgas 
Apriņķa Avīze”, laikraksts „Jūrmalas Vārds”. 
Sižetu par kongresu un reģionālo uzņēmē-
ju aktualitātēm pārraidīja Latvijas televīzijas 
ziņu dienests, mēs runājām Latvijas radio 1 
un krievu valodā raidošajā Latvijas radio 4 
kanālā „Домская площадь” , kā arī Jēkabpils 
radio 1. Visas publikācijas izlasīt, radio sižetus 
noklausīties un TV sižetu noskatīties var mūsu 
mājas lapā, kā arī mūsu biedrības sociālo tīklu 
Facebook, Draugiem un Twitter profilos. 

Par mums ziņo citi



Uzņēmēju Vēstis Novembris 20144

Par reklāmas un sludinājumu 
izvietošanu rakstiet vai zvaniet 

biedrības koordinatorei  Elīnai Grāvei 
info@marupesuznemeji.lv

22516333

Meklējam šefpavāru Mārupes 
vidusskolā. 

Pieredze šefpavāra  amatā - 1 gads.
E-pasts: aniva2@inbox.lv

Tālrunis 26951490, 29122928

„Uzņēmēju Vēstis”
Izdevējs: biedrība 

„Mārupes uzņēmēji”
www.marupesuznemeji.lv

Daugavas iela 29,
Mārupe, LV-2167

Metiens: 7200 eksemplāri
Tipogrāfija: SIA „airPrint”

REKLĀMA

REKLĀMA

 

 

 

DARBA SLUDINĀJUMS

Vīns un lampas 
no Portugāles

Pateicamies biedrībai „Mārupes uzņēmēji” 
par aktīvu līdzdalību sacensību organizēšanā, 
it īpaši SIA „SilJa” valdes priekšsēdētājai Silvai 
Jeromanovai-Maurai par reģistrācijas, starta 
un finiša vietas nodrošināšanu un biedrības 
koordinatorei Elīnai Grāvei par atbalstu visā 
sacensību organizēšanas un norises laikā. 
Domājam, ka dalībniekiem bija liels prieks 
par bagātīgo dāvanu klāstu, ko Mārupes uzņē-
mumi bija sarūpējuši kā uzvarētājiem, tā arī 
pēdējo vietu ieguvējiem. Veicināšanas balvas 
saņēma gan kuplākā ģimene, gan mazākie 
dalībnieki, jautrāk tērptās komandas, kā arī 
tehniskās problēmas visradošāk risinājusī eki-
pāža un citi. Dažas balvas varēja arī izlozēt, bet 
pie mierinājuma balvām, kuras vēl papildus 
dāvāja SIA „SilJa”, tika visi.

Balvu fondu sarūpēja: Mārupes uzņēmumi - 
SIA „SilJa”, SIA „Aneira”, Color-Tex, restorāns 
„32.augusts”, SIA „Prolux”, SIA „Baltic Apollo”, 
SIA „Beauty Station”, SIA „Blīdene” Mārupes 
filiāle, SIA „Mārupes logi”, „Best Western 
hotel Māra”, kā arī Mārupes novada Dome, 
Mārupes kultūras nams un Dailes teātris. 

>> turpinājums no 2.lpp

Šogad „House of Portuquese wines” piedalījās 
konkursā „Latvijas Gada vīns 2014”un no četriem 
piedāvātajiem vīniem trīs tika godalgoti - ieguva 
bronzas medaļas un atzinību „Vērts nobaudīt ”. 

Daudzi Mārupes un novada iedzīvotāji no-
teikti nezina, ka tepat Mārupes maliņā, 
Daugavas ielā iepretim ciematam „Sēļi” pie 
Mārupes sākuma un beigu zīmes jau divus 
gadus darbojas portugāļu vīna un gaismekļu 
vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības 
uzņēmumi „House of Portuquese wines” un 
„Pīrs interior”. Taču - varbūt garāmbraucot uz 
biroju ēkas Daugavas ielā 38 būs pamanījuši 
lielu plakātu ar daudzām pudelēm, kas aicina 
apmeklēt tur esošo vīna veikaliņu. 

„Jau divus gadus mūsu uzņēmums atrodas 
Mārupes novadā, tāpēc vēlamies ar sevi 
iepazīstināt,” stāsta abu uzņēmumu īpašnieks 
interjera dizaineris Uģis Pīrs. „Šeit darbojas ne 
vien uzņēmumu birojs, bet arī operatīvā no-
liktava, tāpēc visus vīnus iespējams iegādāties 
šeit pat uz vietas. Tos no visas Portugāles 
piemeklējis viens no slavenākajiem portugāļu 
vīnziņiem restorānu apskatnieks un profesors 
Fernando Melo. Kopumā mēs piedāvājam 80 
dažādus vīnus, tostarp septiņu veidu Vinho 
Verde, divdesmit trīs dažādus sarkanvīnus, 
trīspadsmit baltvīnus, sešpadsmit portvīnus, 
divpadsmit Madeiras stiprinātos vīnus, deser-
ta muskatvīnus jeb muskatelus un dzirkstošos 
vīnus. Kāpēc tieši vīni no Portugāles? Sākumā 
mana uzņēmuma pamatdarbība bija šajā 

valstī ražoto apgaismes ķermeņu tirdzniecī-
ba, un saistība ar Portugāli aizsākās jau pirms 
piecpadsmit gadiem, kad sāku izplatīt Baltijas 
valstīs un Skandināvijā portugāļu firmas 
„Lustrarte” gaismas ķermeņus, kuru dizains 
un materiāli ļoti piemēroti mūsu mentalitātei. 
Lampu forma un apdare - misiņš, patinējums, 
jūras un vintāžas tematika - arī mums, lat-
viešiem, vienmēr paticis, kā arī esam novērtē-
juši smalko un pamatīgo roku darbu. 

Šobrīd Portugāle pievelk ļoti daudzus tūris-
tus, jo šeit vēl saglabājies vecās Eiropas šarms, 
un šī zeme ir nepārspējami skaista - visus, 
kas tur bijuši, tās skaistums apbūris. Mums 
tā kļuvusi īpaši tuva, jo tur ir sirsnīgi cilvēki, 
uzticami darījumu partneri, okeāns un intere-
santa vēsture. Tā, šķiet, ir pēdējā vieta Eiropā 
ar neiznīcinātu vēsturiskās realitātes sajūtu. 
Tā kā daudz esam viesojušies Portugālē, to-
starp arī dzēruši viesmīlīgo saimnieku ieteik-
to vīnu, tad likumsakarīgi, ka šo brīnišķīgo 
dzērienu vēlējāmies piedāvāt arī citiem. Kāda 
tad ir portugāļu vīnu atšķirība no pārējās 
Eiropas un Jaunās pasaules vīniem? Pirmkārt, 
jau vīnogas - tās ir dažādas īpatnējas, jeb pa-
reizāk būtu teikt - senas vīnogu šķirnes, kas, 
pateicoties vēsturiskajiem apstākļiem, tur vēl 
saglabājušās - tādas kā Aragonez, Trincadeira, 
Loureiro, Touriga Nacional un daudzas citas, 
tikpat neizrunājamas... Tomēr pie mums 
Latvijā vēl pavisam nesen portugāļu vīnu Zanda Melkina

vēl nepazina, nemaz jau nerunājot par izvēli, 
kāda ir šobrīd. Portugāle ir sestā lielākā vīna 
ražotājvalsts pasaulē, taču vīni līdz mums 
nebija nonākuši gan īpašo vēsturisko apstākļu 
dēļ, gan arī tāpēc, ka Portugāle patiesībā atro-
das ļoti tālu un tirdzniecības sakari ar šo valsti 
vēl joprojām ir maz attīstīti. Vīnzinis Fernado 
Melo pierunāja mūs iepazīstināt Latviju 
ar portugāļu vīniem, jo tie patiešām ir ļoti 
kvalitatīvi, savdabīgi un interesanti. Tie, kas 
pamēģina, sajūt to īpašo pievilcību. Tāpēc, 
ja kāds vēlas baudīt kaut ko savādāku nekā 
nopērkams lielveikalos, mūsu veikaliņš būs 
vieta, kur atrast citādāku vīnu. Un tieši tagad, 
tuvojoties svētkiem, mums ir īpašs piedāvā-
jums - koka kastītes ar rokturīti vīna pudelēm. 
Tās varētu būt interesantas ne tikai individuā-
lajiem pircējiem, bet arī uzņēmējiem, jo vīns 
koka kastītē ar uzņēmuma logo vai novēlē-
jumiem ir lieliska korporatīvā dāvana draugi-
em, darbabiedriem un biznesa partneriem.”  

SIA” House of Portuguese wines”
Daugavas iela 38 -1, Mārupe

Tel: 29194499; 29229933
aija@hopwines.com

Darba laiks: 
Otrdien,ceturtdien,piektdien 16:00 - 19:00

Automašīnas sagatavotas startam un 
novietotas slēg tajā parkā

Sacensību organizators Andris Būmanis veic instruktāžu


