
Valdes priekšsēdētāja sleja

Biedrības „Mārupes uzņēmēji” izdevums

JaunuMi

uzņēmēju Vēstis

Attēlā no kreisās: Krišjānis Bite, Edvards Savickis, Gustavs Savickis

Mārupes uzņēmēju pieaugušo un jauniešu futbola 
komandas piedalījās novada sporta spēlēs Skultē. 
Jauniešu komanda „Mazie uzņēmēji”, kuras sastāvā 
bija Krišjānis Bite (TNT Latvia), Gustavs Savickis 
un Edvards Savickis (abi Sensum), uzvarēja 3x3 
futbola turnīrā un ieguva pirmo sporta spēļu kausu. 
Savukārt pieaugušo komanda uzvarēja 2 no 5 
spēlēm un ieguva godpilno 4. vietu pieaugušo 6x6 
futbola turnīrā. Futbola komandā spēlēja Artūrs 
Bērziņš (EPVA Eksperti), Normunds Čiževskis 
(Bizpro), Kristaps Beķeris (EDAT), Silvestrs 
Savickis (Sensum), Gints Krīgers un Jānis Kašs. 
(Termex). Ņemot vērā, ka neviens no pieaugušo ko-
mandas dalībniekiem ar futbolu ikdienā nenodar-
bojas un komanda šādā sastāva satikās pirmo reizi 
turnīrā dienā, esam lepni par saviem sportistiem.
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Mūsu rindas papildinās
Augustā biedrības rindas papildināja divi jauni 
uzņēmumi: loģistikas uzņēmums „MaxiLine” un 
kokmateriālu tirdzniecības uzņēmums „Domše 
Latvija”, kas ir zviedru celulozes ražošanas uzņē-
muma „Domsjö Fabriker AB” meitas uzņēmums. 
Šobrīd biedrībā „Mārupes uzņēmēji” darbojas jau 
59 dalībnieki. Sveicam!

„Mazie uzņēmēji” uzvar 
Skultes futbola turnīrā

Vasaras ballīte
 „Wakeyou” parkā 
Pašā augusta karstumā biedrība rīkoja ikvasaras 
uzņēmēju tīklošanās un izklaides pasākumu veik-
parkā „Wakeyou”, kas atrodas teju vai pašā starptau-
tiskās lidostas Rīga teritorijā. Mārupes uzņēmēji un 
viesi no citām Latvijas reģionālajām uzņēmēju bie-
drībām gan izmēģināja savas veikošanas iemaņas, 
gan pavadīja laiku lietišķās un ne tik lietišķās sa-
runās. Īpašs paldies viesiem no Rīgas un Talsu 
uzņēmēju biedrībām.

Turpinām iepazīt savu 
novadu
Vai jūs zināt, ka būvmateriālus un saimniecībā 
noderīgas preces var nopirkt ne tikai „Depo” un 
„K-rautā”, bet ikdienas vajadzībām atbilstošā sor-
timentā veikalā, kas atrodas tepat Mārupē? Vai 
zināt, ka vienā no daudzajām Mārupes industriā-
lajām būvēm un angāriem tiek audzētas stores un 
iegūti to ikri, izmantojot vietējo inženieru izgud-
rojumu - unikālu ūdens attīrīšanas sistēmu, kas ir 
izšķiroša šīm zivīm? Apmeklējiet atklātās biedrī-
bas valdes sēdes (notiek katru otro nedēļu; skat. 
sadaļu “Kalendārs” www.marupesuznemeji.lv) un 

Dārgie lasītāji!
Rudens ir ražas novākšanas laiks dabā, savukārt 
mums - uzņēmējiem, tas ir aktīvā darba cēliena 
atsākšanas periods. Šoruden mūs sagaida divi 
galvenie uzdevumi: noorganizēt 3. Uzņēmēju 
dienas Mārupē un iedzīvināt izglītojošo semināru 
ciklu novada iedzīvotājiem un citiem interesentiem 
„Finanšu pratība”, ko organizēsim kopā ar biedrības 
partneri „Swedbank”. 
Šobrīd novadā turpinās iedzīvotāju aptauja par 
būtiskākajiem tematiem, ko tie vēlas apgūt un pār-
runāt ar pieredzējušiem ekspertiem - uzņēmējiem un 
finanšu jomas speciālistiem. Uz aptaujas jautājumiem 
iespējams atbildēt, apmeklējot mūsu mājas lapu vai 
atbildes sūtot ar sms. Aptaujas noslēgumā izlozēsim 
veicināšanas balvas kādam no aptaujas dalībniekiem 
(visa informācija mūsu mājas lapā www.marupesu-
znemeji.lv). Pirmā semināra norises vieta un laiks tiks 
izziņoti jau tuvākajā laikā.
Tomēr arī šovasar neesam sēdējuši klēpī saliktām 
rokām. Aktīvi esam informējuši sabiedrību par savu 
darbu, sniedzot intervijas laikrakstiem „Diena”, 
„Dienas bizness”, „Rīgas apriņķa avīze” un portālam 
„Delfi” (publikācijas var lasīt mūsu mājas lapā). 
Žurnālistu un sabiedrības fokusā ir jautājumi par 
reģionālo uzņēmēju biedrību sadarbību un ietekmi 
savās pašvaldībās un valsts mērogā, jauniešu interesi 
par biznesu un mūsu organizāciju darbu, lai veicinātu 
to pievienošanos uzņēmēju pulkam, kā arī Mārupes 
kā labvēlīgas vides uzņēmējdarbībai veidošanu.
Vasara ir atpūtas laiks, tāpēc biedrības dalībnieki 
turpināja dažādas neformālās aktivitātes, stiprinot 
saites un veidot jaunus kontaktus. Mēs piedalījāmies 
gan Līvānu uzņēmēju biedrības organizētajā plos-
tu braucienā pa Daugavas lokiem, gan organizējām 
tīklošanās un izklaides pasākumu Mārupes veik-
parkā „Wakeyou”. Augusta sākumā notika pieredzes 
apmaiņas vizīte pie Rēzeknes uzņēmējiem, par ko 
rakstījām iepriekšējā UV numurā. Savukārt augusta 
pēdējās dienās piedalījāmies šovasar jau otrajās spor-
ta spēlēs - šoreiz Mārupes novada sporta spēlēs Skultē 
(iepriekš „2. Latvijas Uzņēmēju sporta spēlēs”, kas 
notika jūnijā).
Kā zināms „veselā miesā mājo vesels gars”, tāpēc 
vasarā uzkrāto enerģiju un vitamīnus centīsimies 
ražīgi izmatot rudens aktivitātes. Lasiet mūs arī inter-
netā www.marupesuznemeji.lv, sūtiet savas atsauks-
mes un ieteikumus uz info@marupesuznemeji.lv un 
lai mums visiem darbīgs gada noslēdzošais cēliens!

normunds Čiževskis
Biedrības valdes priekšsēdētājs

Mācāmies par drošību 
internetā un ceļojot 
Ja nevēlaties, lai attēli no jūsu privātās dzīves telpas 
nonāk nelabu nodomu vadītu cilvēku rokās, 

uzņēmēju brokastis, kuras biedrība organizē katru 
reizi pie kāda no saviem biedriem - uzņēmumiem 
un ēdināšanas iestādēs. Jūs uzzināsiet daudz inte-
resanta par uzņēmējdarbību un pieejamajiem pa-
kalpojumiem, kas, ļoti iespējams, ikdienas steigā būs 
pagājis garām jūsu uzmanībai. 

Seminārā par 2 stundām zinošāks

Priekšplānā: Kārlis Bodnieks, biedrības valdes loceklis

nekad neatstājiet ieslēgtu datoru ar pievienotu vai 
iebūvētu webkameru. Jūsu dators, bez pašu ziņas, 
var kļūt par videokameru hakeru rokās, izman-
tojot pavisam vienkāršu datorprogrammu, kas 
kā vīruss instalēsies jūsu datorā. Šis bija viens no 
secinājumiem augusta „Par 2 stundām zinošāks” 
seminārā par drošību internetā un ceļojot, ko 
pavēstīja lektors un biedrības dalībnieks Ģirts 
Bitenieks, SIA „Goldingen G.B.” īpašnieks un vir-
tuālās vides eksperts. 
Aicinām visus interesentus sekot līdzi un pieteikt 
dalību nākamajiem semināriem, kas notiks aptuve-
ni reizi mēnesī, visa gada garumā.

Iekšdarbu un
fasādes krāsas

Krāsu un dekoratīvo 
apmetumu fasēšana

Semināru organizēšana

Aprēķinu veikšana

Liela krāsu toņu daudzveidība

Vairāk kā 150000 toņi

Paraugu izgatavošana
pēc individuāla pasūtījuma

Siltināšanas 
materiāli

Interjera 
materiāli

Flīzēšanas
maisījumi

Dekoratīvie
apmetumi

Krāsu 
tonēšana

Krāsas      jūsu platībai
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Daugavas iela 38, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167
E-pasts: info@colortex.lv, fakss: +371 67702998
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Kur paliek mana nauda? 
Bieži vien mēs nemaz neapzināmies, cik daudz 
naudas ikdienā tiek tērēts dažādiem sīkumiem 
- precēm un pakalpojumiem, kuru cena par 
vienību ir salīdzinoši maza. Taču, ja naudu 
šiem sīkumiem regulāri tērējam nepārdomāti, 
rodas liels ietaupīšanas potenciāls. 

Trīs biežākie iemesli pārtērēšanai

1. Spontanitāte
Viens no visbiežākajiem iemesliem nevajadzīgu 
preču iegādei ir impulsīvu pirkumu 
veikšana. Gadās, ka, stāvot rindā pie kases, 
mēs varam spontāni pieņemt lēmumu par 
žurnāla vai šokolādes tāfelītes iegādi. Bieži 
cilvēki iepirkšanos izmanto arī garastāvokļa 
uzlabošanai - piemēram, sievietes cer uzlabot 
sev omu ar jaunām kurpēm, bet vīrieši - 
tehnoloģiskiem niekiem.

2. Pirkšana pa vienai vienībai
Regulāri izmantojamas preces un pakalpojumi 
bieži vien maksā lētāk, ja tās iepērkam kādam 
laikam. Piemēram, ja ikdienā braucam ar 
sabiedrisko transportu, mēnešbiļetes iegāde 
var būt izdevīgāka nekā vienreizēju braukšanas 
biļešu pirkšana.

3. Laika trūkums
Izdevīgu cenu un piedāvājumu meklēšana 
prasa laiku. Noteikti ieplānojiet laiku cenu 
salīdzināšanai lielāku pirkumu gadījumā 
un izpētiet cenas dažādos veikalos. Taču 
atcerieties, ka arī Jūsu laiks ir vērtība. Varbūt 
kāda prece veikalā otrā pilsētas galā maksā 
lētāk nekā bodītē pie Jūsu mājām, taču vai 
vienmēr Jums būs izdevīgāk tērēt laiku 
un naudu transportam, lai dotos turp to 
iegādāties?

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

Daži vērtīgi padomi mārupiešiem kā apsaimnniekot savu naudas maku

Foto: Ta x Credit s (F lickr)

Finanšu pratība ikdienā Finanšu pratība Mārupē
aicināM ieTeiKT 

noMināciJāM 
MārupeS noVaDa 

uzņēMuMuS

Biedrība „Mārupes uzņēmēji” katru
gadu organizē pasākumu „Uzņēmēju diena”, kur 
tiek sumināti novada ievērojamākie uzņēmumi 
dažādās nominācijās. Šogad vēlamies apbalvot 

arī Mārupes novada iedzīvotāju
iecienītākos uzņēmumus!

aicinām ieteikt, kuri 
uzņēmumi ir visatbilstošākie 

šādām nominācijām:

•	 Atpazīstamākais Mārupes  
novada uzņēmums 

•	 Labākā prakses vieta jauniešiem
•	 Mārupes novada iedzīvotājiem  

draudzīgākais uzņēmums
•	 Oriģinālākais uzņēmums  

Mārupes novadā

Gaidīsim ieteikumus uz e-pastu: 
info@marupesuznemeji.lv

aicinām piedalīties aptaujā un 
laimēt veicināšanas balvas no 
biedrības “Mārupes uzņēmēji”

Piedalīties aptaujā iespējams 
www.marupesuznemeji.lv
vai sūtot sms uz 22516333 
(norādot atbildi a;b;c; utt.)

Kura tēma Jums ir 
visaktuālākā?

a. Personīgais budžets

b. Kredīts un tā veidi.  
Lēmumu pieņemšana.  
/Studiju un studējošā kredīts/

c. Noguldījumi un ieguldījumi

d. Apdrošināšana

e. Patērētāju tiesības

Jau rudenī sadarbībā ar Swedbank plānojam 
piedāvāt īpašas nodarbības ciklā “Finanšu 

pratība” par dažādām aktuālām tēmām, tāpēc 
mums ir ļoti svarīgs katra mārupieša viedoklis!

reKlāMa

 

 26306633mob.:

Birojs/Ražotne: 

  tālr.: 67933543,    
Mazcenu aleja 43,  Jaunmārupe,  info@marupeslogi.lv

       logi un durvis  

stiklotas piebūves 
bīdāmas terases durvis

logu serviss

PVC un alumīnija 
stiklotās konstrukcijas

----
     

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

Metiens: 7000 eksemplāri

Tipogrāfija: Sia „airprint”

Izplata: kopā ar Mārupes novada 

pašvaldības laikrakstu „Mārupes Vēstis”


