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Jauns pakalpojums 
Mārupē!

JEBKURA VEIDA SAIMNIECISKIE DARBI

•  Nopļausim mauriņu
•  Pieliksim lustru
•  Salabosim sekciju
•  Piekniedēsim noteku
•  Aizvedīsim dīvānu, kur vajag
•  Būsim izpalīgs mājsaimniecībā

  ...

MĒS ATVIEGLOSIM JUMS DZĪVI!!!

REKLĀMA

Dārgie lasītāji!

Strauji tuvojas gada beigas, un, kā jau katru gadu 
rudenī, mūs atkal sagaida nu jau par labu tradīci-
ju kļuvušās novada uzņēmēju dienas jeb Mārupes 
uzņēmēju dienas 2014! Nebaidos apgalvot, ka šis 
notikums pretendē uz lielāko un nozīmīgāko no-
tikumu visa Mārupes novada sabiedriskajā dzīvē, 
un īpašs prieks man ir par to, ka šī notikuma inici-
atori un izpildītāji ir biedrība “Mārupes uzņēmēji”. 
Šoruden, lūdzu, atzīmējiet savos kalendāros sev kā 
aizņemtas trīs dienas no ceturtdienas, 6. novembra, 
līdz sestdienai, 8.novembrim.

Finanšu pratība par ikvienam svarīgo
Bet par visu pēc kārtas. Uzņēmēju dienas sāksies 
ceturtdienā, 6.novembrī, ar informatīvi izglītojošu 
bezmaksas pasākumu Mārupes iedzīvotājiem - 
semināru par tēmu “Personīgais budžets - kas tas 
ir un kā to apsaimniekot?”. Seminārā īpaši gaidīti 
ir novada iedzīvotāji, kam attiecības ar naudu ir, tā 
sakot, “ikdienas līmenī”. Jums būs iespēja uzklausīt 
un vēlāk arī diskutēt ar pieredzējušiem finanšu 
speciālistiem par tēmām, kas ir svarīgas katram no 
jums personīgi. Pirmais seminārs iedzīvotāju ērtībai 
notiks Mārupes vidusskolā, Kantora ielā 97, un 
partneris tā organizēšanā ir “Swedbank”.

Pirmais Vislatvijas reģionālo 
uzņēmēju biedrību kongress
Piektdiena, 7. novembris, būs veltīta centrālajam 
Uzņēmēju dienu notikumam - Pirmajam Vislatvijas 
reģionālo uzņēmēju biedrību kongresam. Šis būs 
Latvijas mērogā unikāls, iepriekš nebijis pasākums, 
kas iecerēts kā uzņēmēju, pašvaldību un valsts 
pārstāvju diskusiju forums. Kongresa galvenais 
uzdevums ir uzņēmēju un likumdevēju dialoga 
veicināšana ar mērķi uzlabot uzņēmējdarbības 
vidi Latvijā un veidot konkurētspējīgu Latvijas 

Valdes priekšsēdētāja sleja

Biedrības „Mārupes uzņēmēji” izdevums

Uzņēmēju Vēstis
Mārupes uzņēmēju dienas 2014 tuvojas!

Šogad Uzņēmēju dienu pasākumi notiks 3 dienas, un īpaša programma paredzēta novada iedzīvotājiem
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Vairāk informācijas un kongresa dalībnieku reģistrācija: www.marupesuznemeji.lv 
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tautsaimniecību. Vienlaicīgi tā būs vieta, 
kur satikt līdzīgi domājošos kolēģus no 
citām Latvijas malām, jo ikdienā mums 
šādas iespējas nerodas, veidot kontaktus, 
dalīties pieredzē un, iespējams, atrast arī 
jaunus sadarbības partnerus.

Pirmajā Vislatvijas reģionālo uzņēmēju 
biedrību kongresā aicināti piedalīties 
Latvijas reģionu aktīvākie uzņēmēji. 
Biedrības “Mārupes uzņēmēji” 60 
uzņēmumiem pievienosies pārstāvji no 
kopskaitā 30 visas Latvijas reģionālo 
uzņēmēju nevalstiskajām organizācijām. 
Kongresā aicināti piedalīties un uzstāties 
pašvaldību vadītāji un uzņēmējdarbī-
bas atbalsta speciālisti, tautsaimniecības 
politikas veidotāji - LR Saeimas deputāti, 
valdības pārstāvji un vadošie ierēdņi, 
Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas 
Tirdzniecības un rūpniecības kameras 

un Latvijas Darba devēju konfederācijas 
pārstāvji.

Kongresa noslēgumā tā delegāti pulcēsies 
svinīgajā pasākumā, kura ietvaros jau otro 
gadu pēc kārtas sveiksim labākos, čaklākos 
un ražīgākos Mārupes novada uzņēmējus. 
Šeit mūsu partneris ir uzņēmums “Lursoft”, 
kas piegādā pašus svaigākos datus par 
Mārupes uzņēmēju darba rezultātiem aiz-
vadītajā gadā, kā arī jūs - Mārupes iedzīvotā-
ji, kas čakli ir balsojuši par savām simpātijām 
no uzņēmēju vidus. Visu veiksmīgāko uzņē-
mumu saraksts tiks publicēts “Uzņēmēju 
vēstu” novembra izdevumā.

Atvērto durvju diena un auto 
orientēšanās sacensības
Savukārt sestdiena, 8.novembris atkal tiks 
veltīta novada iedzīvotājiem, kad savas durvis 
apmeklētājiem vērs vairāki Mārupes novada 

uzņēmumi: gan tie, kuru pakalpojumus 
izmantojam ikdienā, gan tādi, kuri ražo 
preces un pakalpojumus citiem uzņēmē-
jiem un kuru darbība parastam Mārupietim 
iespējams nemaz nav zināma. Atvērto 
durvju diena palīdzēs satuvināties novada 
iedzīvotājiem ar uzņēmējiem, labāk iepazīt 
vienam otru un iedzīvotājiem uzzināt ko 
jaunu par novada uzņēmējdarbību. 

Uzņēmumu atvērto durvju diena būs fokusā 
vēl vienam Uzņēmēju dienu notikumam - 
auto orientēšanās sacensībām pa Mārupes 
novada uzņēmumiem. Auto orientēšanas 
pasākums ir noticis arī iepriekš un ir ie-
mantojis popularitāti mārupiešu vidū. 
Šogad tā organizatore Zanda Melkina sola 
parūpēties par papildus krāsainību un at-
rakcijām. Aktīvākajiem un radošākajiem sa-
censību dalībniekiem paredzētas balvas no 
novada uzņēmējiem.

Labākai Mārupei - 
labākai Latvijai
Kopumā šogad Mārupes uzņēmēju dienas ir 
pasākums, kas paredzēts visas Latvijas 
reģionu aktīvākajiem uzņēmējiem, uzņē-
mējdarbību atbalstošajām pašvaldībām, 
uzņēmēju nevalstiskajām organizācijām 
un, protams, Mārupes novada uzņēmējiem 
un novada iedzīvotājiem. Aktualizējot 
uzņēmējdarbības reģionālo dimensiju, mēs 
ceram panākt labāku valsts un pašvaldības 
institūciju sapratni par uzņēmēju izai-
cinājumiem, un reģionu uzņēmēju interesi 
un iespējām kopīgi veidot plaukstošu Latvijas 
tautsaimniecību.

Aicinu Jūs iepazīties ar Mārupes uzņēmēju 
dienu programmu. 

Fokusā klientu serviss
Oktobrī semināru ciklā “Par 2 stundām 
zinošāks” uzņēmēji pilnveidoja savas ie-
maņas klientu apakalpošanas jautājumos. 

Jauns biedrs
Septembrī biedrībā iestājās jauns uzņēmums 
SIA “Solveris”. Uzņēmums sniedz dator-
dizaina un maketēšanas pakalpojumus. 
Tādējādi biedrības “Mārupes uzņēmēji” 
dalībnieku skaits ir sasniedzis 60. Sveicam! 

Mārupes uzņēmēju dienas 2014. tuvojas!

Foto: Publicitātes foto .

Foto: S . Ā ķ e .

Biedrībā viesojās Ervīns Butkevičs, SIA 
“Komercizglītības centrs” pasniedzējs, 
kurš ir guvis praktisko pieredzi, strādājot 
uzņēmumos “Starptautiskā lidosta Rīga”, 
“Kalnozols un Partneri”, kā arī Latvijas 

Tirdzniecības un Rūpniecības kamerā. 
Seminārā “Kā uzlabot klientu servisu? 10 
oriģinālas pieejas uzņēmuma pakalpojumu 
pilnveidošanai” tā dalībnieki iepazinās ar 
visā pasaulē zināmu uzņēmumu piemēriem 
kā “Starbucks” un citi, kā arī uzlaboja savas 
iemaņas klientu apkalpošanā praktiskajā 
nodarbībā. Paldies uzņēmumam “SilJa” par 
viesmīlību un telpām semināra norisei.

Aktīvi biedrības dalībnieki
Septembrī, kad sākām aktīvi strādāt pie 
Uzņēmēju dienu gatavošanas, biedrības 
valde un aktīvākie dalībnieki valdes sēdes 
un darba tikšanās organizēja katru nedēļu, 
savukārt darba grupas, kas strādā katra pie 
savas Uzņēmēju dienu sadaļas - pat vairākas 
reizes nedēļā. Paldies par iesasitīšanos Inesei 
Bambītei (SIA Aneira), Silvai Jeromanovai-
Maurai (SIA SilJa) un Ilonai Ignatenko 
(SIA Rev.eko), kā arī Mārupes vidusskolas 
brīvprātīgajiem. Biedri, kas ir gatavi veltīt 

savu laiku un sniegt praktisko pienesumu 
biedrības darbā, ir aicināti pieteikties pie 
biedrības koordinatores Elīnas Grāves 
un piedalīties regulārajās biedrības valdes 
sēdēs.
Biedriem pieejamas sporta 
nodarbības 
Kopš 2014. gada oktobra biedrības 
dalībniekiem pieejama sporta zāle Mārupes 
vidusskolā, Kantora ielā 97. Uzspēlēt 
volejbolu, futbolu, basketbolu vai vienkārši 
izkustēties un darboties ar sporta zālē 
pieejamo inventāru biedrības dalībnieki var 
svētdienās no 19:00 līdz 21:00 (pāra nedēļās) 
un no 14:00 līdz 16:00 (nepāra nedēļās)*. 
Sportotāju deklarētajai dzīvesvietai jābūt 
Mārupes novadā, un iepriekš jāreģistrējas 
pie biedrības koordinatores Elīnas Grāves. 

*nodarbību laiki var mainīties atkarībā no Latvijas 
Basketbola līgas spēļu kalendāra 

Normunds Čiževskis
Biedrības valdes priekšsēdētājs
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Foto: Biedr ības pirmā valde pilnā sastāvā . No kreisā s: K ārli s Bodniek s , A nce A diene , 
Uģ is Bērziņ š , Pēter i s Pik še un Pauls Niedre . 2012 . gada mar ts

Elektroniskā reģistrācija Pirmajam 
Vislatvijas reģionālo uzņēmēju biedrību 
kongresam www.marupesuznemeji.lv

Kārlis Bodnieks ir Mārupes uzņēmējs no 
pašiem biedrības pirmsākumiem - viens 
no biedrības izveidošanas idejas līdzau-
toriem, dibinātājiem un pirmajiem valdes 
locekļiem. Uzņēmums “Prolux” jau gan-
drīz 15 gadus atrodas Mārupē un nodarbo-
jas ar “Electrolux” profesionālās tehnikas 
tirdzniecību un apkopi. Pats Kārlis smejas, 
ka ir “gandrīz vai mārupietis”, jo pats dzīvo 
aiz Mārupes robežas. Tomēr šis nelielais 
aspekts nav atturējis viņu būt par Mārupes 
novada patriotu. Pēc 2 gadu pārtraukuma, 
šogad martā, Kārlis atkal piekrita uzņem-
ties biedrības valdes locekļa pienākumus.  
“Uzņēmēju Vēstis” vaicāja Kārlim, kā 
mainījusies biedrība šo gadu laikā un kādas 
ir galvenās rūpes?

Uzņēmēju Vēstis. Kas mainījies bied-
rībā šo gadu laikā un kāpēc piekriti pie-
dalīties valdes vēlēšanās? 

Kārlis Bodnieks. Biedrība pavisam noteikti 
ir kļuvusi daudz nobriedušāka. Gan 
kvantitatīvi, gan kvalitatīvi. Ja sākumā 
mēs bijām vien saujiņa uzņēmēju, tad 
šodien organizācija apvieno 60 biedrus, 
un to kopējais apgrozījums 2012. gadā 
sasniedza gandrīz 250 miljonus eiro. Šobrīd 
Mārupes uzņēmēji ir lielākā reģionālo 
uzņēmēju organizācija valstī. Esam auguši 
arī kvalitatīvi: šodien rūpējamies ne tikai 
par uzņēmējdarbības vidi novadā un valstī, 
veidojot dialogu ar Mārupes pašvaldību 
un pārstāvot savas intereses caur Latvijas 
Tirdzniecības un rūpniecības kameru 
(LTRK),  bet arī aktīvāk iesaistāmies novada 
sabiedriskajā dzīvē - sadarbojamies ar 
Mārupes skolām, palīdzam gan ar padomu, 
gan finansiāli topošajiem uzņēmējiem, 
tikko uzsākām izglītojošu semināru ciklu 
novada iedzīvotājiem par ikdienas finanšu 
jautājumiem. 

Redzot biedrības aizvien augošās aktivitātes, 
ir grūti stāvēt malā un noraudzīties. Protams, 

Stratēģijas jautājums
Biedrības valdes loceklis Kārlis Bodnieks intervijā stāsta par biedrības izveidošanu, šodienas 
aktualitātēm un Pirmā Vislatvijas reģionālo uzņēmēju biedrību kongresa organizēšanas 
nepieciešamību.

visa pamatā ir sava uzņēmuma izaugsme, 
kad operatīvās lietas varu deleģēt saviem 
darbiniekiem, vairāk laika veltīt stratēģijai. 
Darbs biedrības valdē arī ir stratēģijas 
jautājums - gan novada, gan personīgā biz-
nesa izaugsmei.

UV. Kādi motīvi savulaik kalpoja 
biedrības izveidošanai?

KB. Mēs bijām vairāki mārupieši, kas 
gribēja satuvināt parasti diezgan savrupo 
sociālo grupu - uzņēmējus. Pamatā bija 
gan vēlme labāk iepazīt vienam otru, 
gan rūpēties par uzņēmējdarbības vides 
attīstību. Tas ir ļoti svarīgi, jo Mārupe 
ir vieta, kurā strādājam, un daudziem 
no mums arī dzīvesvieta: ja pats par to 
nerūpēsies, neviens to tavā vietā nedarīs. 
Divos vārdos, biedrības dibināšanas 
pamatā bija patriotisms un racionālisms. 
Pirmajā biedrības valdē darbojās Pauls 
Niedre, Ance Adiene, Pēteris Pikše, Uģis 
Bērziņš, Kārlis Bodnieks, un koordinēja 
to visu Sanita Bučiniece, un vislielākais 
prieks ir par to, ka šodien biedrībā darbojas 
gandrīz vai visi biedri, kas savulaik stāvēja 
pie tās šūpuļa.

UV. Biedrība ir uzņēmusies lielu 
izaicinājumu - sapulcināt visas 
Latvijas reģionālos uzņēmējus. Vai 
nebaida atbildība par to, lai viss 
izdotos kā iecerēts?

KB.  Jau atkal jāsaka - ja neizvirzīsi lielus 
mērķus, nesasniegsi nekādus. Mums 
ir izveidojusies ļoti profesionāla 
komanda, kuru patiesi vieno jau minētais 
patriotisms un rūpes par savu novadu, 
tāpēc katrs saviem pienākumiem pieiet 
ar vislielāko atbildību un rūpību. Mēs visi 
esam uzņēmēji, biedrībā darbojamies, 
nesaņemot nekādu atalgojumu, un 
vislabāk zinām, ko nozīmē laika vērtība. 
Tāpēc katrs, kas darbojas pie kongresa un 
Mārupes uzņēmēju dienu organizēšanas, 

to dara ļoti apzināti un precīzi. Uzņēmēji 
nevar atļauties savu laiku izniekot. 
Darba grupā esam gan valdes locekļi, 
gan ierindas biedri, jo ir skaidrs, ka tāda 
mēroga pasākumu nevar noorganizēt 
viens vai divi cilvēki. Vienlaicīgi šī ir 
iespēja iesaistīt tos biedrus, kam ikdienā 
nav bijis iespējas dot savu artavu praktiskā 
darbā, tāpēc uztveram to arī kā sava 
veida komandas saliedēšanas pasākumu. 
Bet par atalgojumu tomēr nav taisnība - 
gandarījums par labi paveiktu darbu ir 
vislabākais atalgojums.

UV. Kāpēc vispār ir svarīgi pievērsties 
reģionālajai dimensijai uzņēmējdar-
bībā? Ir taču daudzas citas aktīvas 
uzņēmējus apvienojošas organizāci-
jas, kas varētu to darīt.

KB. Mēs visi zinām, ka Latvijas 
tautsaimniecības izaugsme ir atkarīga 
no daudziem iekšējiem un ārējiem 
faktoriem, bet visbūtiskākais no tiem ir 
sekmīga uzņēmējdarbība, kuras pamatos 
ir biznesu atbalstoša un veicinoša valsts 
un pašvaldību realizētā tautsaimniecības 
politika. Tie ir paši pamati.

Latvijas uzņēmēji savu interešu aizstāvībai 
izsenis ir apvienojušies nevalstiskajās orga-
nizācijās: - LTRK, Latvijas Darba devēju 
konfederderācijā (LDDK) un profesionā-
lajās nozaru asociācijās. Mēs jau tagad 
cieši sadarbojamies gan ar LTRK, gan 
ar LDDK, gan - gandrīz katrs biedrības 
uzņēmums - savas nozares profesionālajā 
asociācijā. Tomēr neviena no nosauktajām 
organizācijām nedarbojas pēc ģeogrāfiskā 
principa, kas savukārt tīri cilvēciski ir 
ļoti specīgs motīvs indivīda aktivitātei. 
Papildus profesionālajam, te darbojas arī 
jau pieminētais dzīves vietas moments, jo 
daudziem novads ir ne tikai darba, bet arī 
dzīvesvieta. Un te ieslēdzas “savas durv-
ju priekšas” faktors ar, iespējams, daudz 

spēcīgāku dzinuli. 

Šodien valstī aktīvi darbojas ap 30 reģionā-
lo uzņēmēju biedrību un klubu. Daži no 
tiem sadarbojas aktīvi, citi mazāk aktīvi. 
Tomēr tos vieno vēlme pēc labvēlīgas 
uzņēmējdarbības vides gan savā novadā, 
gan valstī kopumā.  Mums jau šobrīd 
vienam ar otru ir diezgan labi kontakti. 
Reģionālo biedrību pārstāvji ik pa brīdim 
tiekas gan formālos, gan neformālos pasā-
kumos. Vēlme pēc šādas kopā sanākšanas 
izveidojās no sarunām vienam ar otru. Par 
vajadzību tā kļuva tad, kad mēs biedrībā 
„Mārupes uzņēmēji” vienojāmies un 
vienlaicīgi sākām apzvanīt savus kolēģus 
Latvijas novados. Tas atbalsts, ko dzirdē-
jām, vienkārši vairs neļāva apstāties 
un pārdomāt. Tagad ceram satikt visus 
Mārupē - gan uzņēmējus, gan pašvaldību 
pārstāvjus.

Kongress būs kā domu apmaiņa, diskusiju 
forums un, cerams, labas tradīcijas sākums 
tikties visiem reģionālo biedrību dalīb-
niekiem un dalīties savās pārdomās par 
Latvijas attīstību ar valsts un pašvaldību 
pārstāvjiem. Ir jāredz un jāapspriež gan 
labā sadarbības pieredze, gan tā, kurai ir 
vieta izaugsmei.

UV. Kādi uzdevumi biedrībai izvirzīti 
tālākā nākotnē?

KB. Mērķi ir lieli. Turpināsim pilnveidot 
uzņēmējdarbības vidi gan pašvaldības, 
gan valsts mērogā. Aicināsim mums pie-
vienoties aizvien jaunus biedrus, Mārupes 
uzņēmumus, turpināsim ieguldīt izglītības 
virzienā, gan mācoties paši, gan savu labāko 
pieredzi nododot novada iedzīvotājiem 
un sevišķi skolēniem. Dosim savu artavu 
jauno uzņēmēju veidošanā. Būs uzņēmēji, 
valstī ienāks vairāk nodokļu, būs labāka 
dzīve visiem - gan Mārupē, gan visā mūsu 
Latvijā! 
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Par reklāmas un sludinājumu 
izvietošanu rakstiet vai zvaniet 

biedrības koordinatorei 
Elīnai Grāvei 

info@marupesuznemeji.lv

22516333

Piedāvājam darbu pavāram/-ei 
Jaunmārupes (Mazcenu aleja 4a) 

pamatskolas kafejnīcā.

Tālrunis informācijai: 
29259499

„Uzņēmēju Vēstis”

Izdevējs: biedrība „Mārupes uzņēmēji”

www.marupesuznemeji.lv

Daugavas iela 29, Mārupe, LV-2167

Metiens: 7000 eksemplāri

Tipogrāfija: SIA „airPrint”

Izplata: kopā ar Mārupes novada 

pašvaldības laikrakstu 

„Mārupes Vēstis”

REKLĀMA

 

Finanšu pratība ievada 
uzņēmēju dienas

DARBA SLUDINĀJUMS

Finanšu pratība ikdienā

Kāpēc nepieciešama ģimenes 
budžeta plānošana?

Ģimenes budžeta plānošana ir pirmais 
un tādēļ arī svarīgākais solis pretī Jūsu 
ģimenes finansiālajai labklājībai. Budžeta 
plānošana nozīmē ne tikai savas ģimenes 
izdevumu un ienākumu uzskaiti, bet arī to 
plānošanu, nospraužot konkrētus mērķus. 
Tas nozīmē, ka, rūpīgi plānojot savas 
finanses, Jūs varēsiet ne tikai saprast to, cik 
daudz tērējat un kur varat ietaupīt, bet arī 
būt droši par to, ka varēsiet veikt obligātos 
maksājumus, un justies stabili arī ārkārtas 
situācijās.

Jo precīzāk un detalizētāk apzināsieties 
savus ienākumus un izdevumus, jo 
veiksmīgāk un efektīvāk varēsiet rīkoties 
ar savu naudu.

Personīgā budžeta plānošanas 
zelta likumi:

■ Zināšanas ir veiksmes galvenais 
priekšnoteikums. Tikai tad, ja precīzi 
zināsiet, cik daudz pelnāt un cik daudz un 
kam tērējat, varēsiet pilnībā pārvaldīt savas 
naudas lietas.

■ Optimālais “drošības spilvens” ne-
paredzētiem gadījumiem ir uzkrājumi vis-
maz pusgada ģimenes izdevumu apjomā.

■ Optimālais kredītmaksājumu apjoms 
nav lielāks par 30% no ģimenes ikmēneša 
ienākumiem.

Trīs soļi līdz veiksmīgai budžeta 
plānošanai

1. Uzskaite

Regulāri veiciet visu savu ģimenes 
locekļu izdevumu un ienākumu uzskaiti, 
lai saprastu, cik naudas nopelnāt un cik 
tērējat katru mēnesi. Dariet to vismaz 
pāris reizes nedēļā, jo pēc ilgāka laika varat 
aizmirst, kad, kam un cik ir tērēts. Sadaliet 
savus faktiskos izdevumus trīs kategorijās: 
1. obligātie, 2. vajadzīgie un 3. pārējie 
izdevumi.

2. Mērķi
Pēc reālās situācijas apzināšanās savas 

ģimenes budžeta plānošanai nospraudiet 
konkrētus mērķus - vēlamo ikmēneša 
ienākumu un izdevumu attiecību, 
maksimālo tēriņu apjomu katrā mēnesī 
un ilgākā laika periodā. Nosakiet summu, 
ko vēlaties sakrāt gada laikā. Iesaistiet 
mērķu noteikšanā visus ģimenes locekļus 
(arī bērnus), jo tieši diskusijās dzimst 
vērtīgākās idejas!

3. Rīcība
Pieturieties pie noteiktā plāna, regulāri 

sekojiet līdzi mērķu izpildei, atjaunojiet tos, 
ja nepieciešams. Atcerieties, ka ģimenes 
budžeta plānošana nenozīmē tikai izdevu-
mu samazināšanau un taupīšanu. Svarīga 
ir izdevumu un ienākumu attiecība, tādēļ 
savu mērķu īstenošanai nepieciešams 
meklēt arī iespējas palielināt ģimenes ienā-
kumus. 

Daži vērtīgi padomi mārupiešiem, kā 
apsaimnniekot savu naudas maku

Foto: economia .terra .com

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

Simboliski, ka Uzņēmēju dienas sāksies 
tieši ar semināru novada iedzīvotājiem. 
“Finanšu pratība” ir iecerēts kā semināru 
cikls, kura apmeklētāji vienkāršā un sap-
rotamā valodā iepazīst zināmo, bet vien-
laicīgi mīklām un dažkārt neparedzētiem 
pavērsieniem pilno naudas pasauli. Prasme 
efektīvi pārvaldīt savu naudas maku ir 
vienlīdz svarīga gan uzņēmējam, gan 
ikvienam no mums, neatkarīgi no dzīves 
un nodarbošanās veida. Zināšanas par 
naudu nozīmības ziņā ir tikpat svarīgas 
kā, piemēram, zināšanas par gadalaiku 
specifiku - kādu apģērbu vilkt mugurā, lai 
nebūtu par karstu un arī nenosaltu. Tās 
palīdz mums veiksmīgi manevrēt gana 
sarežģītajā ikdienas lietu pasaulē, tikt galā 
ar izaicinājumiem un gūt vairāk prieka no 
dzīves. 

“Tu nekad nezināsi pietiekoši, ja 
nezināsi vairāk, nekā tev ir vajadzīgs” reiz 
ir teicis angļu dzejnieks Viljams Bleiks. 
Šī XVII gadsimta patiesība ir spēkā arī 
šodien un savā ziņā kalpoja par vadmotīvu 
mūsu biedrībai kā vienu no savām darbības 
prioritātēm definēt tieši izglītību. Tāpēc 
mēs jau trešo gadu turpinām organizēt 
izglītojošos seminārus uzņēmējiem “Par 
2 stundām zinošāks” un tagad esam 
nolēmuši veltīt savus spēkus arī iedzīvotāju 
neformālās izglītības veicināšanā.

“Personīgais budžets - kas tas ir un kā to 
apsaimniekot” būs pirmā tēma semināru 
ciklā “Finanšu pratība”, ko mūsu biedrība 
organizē sadarbībā ar Latvijas vadošo 
komercbanku Swedbank. Seminārā 
uzstāsies Swedbank Privātpersonu finanšu 
institūta vadītāja Ieva Use-Cimmermane. 

Savukārt par to, kā uzņēmējs apsaim-
nieko savu personīgo naudas maku - par to 
pieredzē dalīšos es, Normunds Čiževskis. 

Gribu pateikt lielu paldies visiem, kuri 
piedalījās mūsu organizētajā aptaujā par 
pirmā semināra tēmu un atvainojos visiem 
tiem, kuru izvēle šoreiz netika noteikta 
kā pirmā. Nākamajos semināros noteikti 
aplūkosim gan kreditēšanas, gan noguldī-
jumu, gan apdrošināšanas un patērētāju 
tiesību jautājumus. Tāpat gaidīsim arī 
ierosinājumus no Jums, par kādiem ikdie-
nas finanšu tematiem vēlaties dzirdēt 
ekspertu stāstījumus.

Tāpat paldies teikšu Mārupes vidussko-
las direktoram Jānim Lagzdkalnam par 
iespēju semināru organizēt vidussko-
las telpās, vidusskolas skolotājai Līgai 
Lagzdkalnei un Mārupes pamatskolas 
direktorei Sigitai Sakovičai par interesi 
un atsaucību iesaistīt savus audzināmos 
skolēnus. Kopīgi mēs izaudzināsim gudru, 
prasmīgu un finansiāli atbildīgu jauno 
paaudzi.

Mums, Mārupes uzņēmējiem, ir svarīgi, 
lai novadā dzīvotu prasmīgi, gudri un labi 
izglītoti cilvēki, jo tikai augsti kvalitatīvā 
cilvēkvidē mēs varēsim sasniegt paši savus 
izvirzītos mērķus, vienlaicīgi palīdzot 
augt un attīstīties gan novadam, gan valstij 
kopumā.

Uz tikšanos seminārā!

 Seminārs notiks 6.novembrī plkst. 17:00 
Mārupes vidusskolā, Kantora ielā 97. 

Foto: Swedbank Privātpersonu f inanšu institūta vadītāja Ieva Use - Cimmermane . Publicitātes foto .

Normunds Čiževskis


