
Uzņēmēju Vēstis
NOVEMBRIs 2016    B IEdRīBas «MāRupEs uzņēMē j I» IzdEVuMs     NR .  26

fokusā

Uzņēmēju diena Mārupē

14. oktobrī vēsturiskajās Mārupes kultūras nama 
telpās notika Mārupes novada domes un biedrī-
bas «Mārupes uzņēmēji» organizētā Uzņēmēju 
diena. Šis bija sen gaidīts un lolots pasākums, jo 

uzņēmēju interese par vietējā darbaspēka piesaistīšanu un vietējās 
uzņēmējdarbības popularizēšanu ir pausta jau sen, bet optimālā 
kontaktu nodibināšanas un informācijas apmaiņas forma vēl nebi-
ja atrasta. Šoruden sadarbībā ar Mārupes novada domi un Attīstī-
bas nodaļu šī ideja beidzot tika realizēta.

Dzīvo, strādā Mārupē
Uzņēmēju diena iesākās ar darba biržu – iespēju satikties poten-

ciālajiem darba ņēmējiem un devējiem. Katram apmeklētājam bija 
iespēja iepazīties ar 18 novada uzņēmumu piedāvātajām aktuālajām 
un perspektīvajām vakancēm, šo uzņēmumu darba profilu, kā arī 
atstāt ziņas par sevi kā darba meklētāju, aizpildot anketu kopējai 
Mārupes novada darba ņēmēju datu bāzei. Interese bija liela, pie 
visu uzņēmumu stendiem bija patstāvīga interesentu plūsma, un at-
vēlētās divas stundas pagāja nemanot. Daži interesanti novērojumi:
•	darba	 biržas	 apmeklētāji	 bija	 iepazinušies	 ar	 informāciju	 jau	

pirms pasākuma un daži bija pat ļoti nopietni sagatavojušies  – 
paņēmuši līdzi savu CV un sagatavojuši konkrētus jautājumus;

•	ļoti	patīkami	bija	 satikt	 jauniešus,	 kuri	 interesējās	par	 savu	 
vecāku darba iespējām, sniedza par viņiem ļoti pozitīvas at-
sauksmes;

•	bija	vērojama	interese	par	visdažādākajām	vakancēm	un	saklau-
sāmas nopietnas pārdomas par iespēju atrast interesantu darbu 
tuvāk mājām.
Paralēli darba biržai gan uzņēmējiem, gan pasākuma apmek-

lētājiem bija iespēja saņemt konsultācijas no finanšu institūcijas  
ALTUM, Nodarbinātības valsts aģentūras, biedrības «Pierīgas 
partnerība», LTRK, LIAA, kā arī uzzināt par izdevīgiem sadarbības 
piedāvājumiem no «Turība Business Hub».

Turpat, kultūras nama lielajā zālē, ar saviem ražojumiem  
priecēja Mārupes novada amatnieku un mājražotāju biedrība «Ra-
žots Mārupē», kuras piedāvātie produkti izraisīja lielu interesi un 
tika iegādāti gan Ziemassvētku dāvanām, gan citu biznesa pasāku-
mu vajadzībām. Liels paldies par sadarbību un negaidīto apdziedā-
šanas pārsteigumu pasākuma nobeigumā! Liels paldies arī uzņēmē-
jam	Raimondam	Krauklim	par	lielformāta	ekrānu	uzstādīšanu	pie	
Mārupes novada domes.

Cilvēks. Personība.  
Iedvesmojošs uzņēmēja stāsts

Pēc rosīgās darba biržas visiem apmeklētājiem un dalībniekiem 
bija iespēja iedvesmoties no «MADARA Cosmetics» dibinātājas 
Lottes	Tisenkopfas-Iltneres	stāsta	par	to,	kā	pirms	desmit	gadiem	
tika nodibināts uzņēmums un kā jau pašā sākumā tika noteikta vīzija 
par izcilību – tikai vislabākās izejvielas, vismodernākais iepakojums 
un sekošana līdzi pasaules tendencēm kosmētikas ražošanā. Tieši 
bezkompromisu attieksme pret kvalitāti ir ļāvusi uzņēmumam gadu 
no gada kāpināt attīstības tempu, apgūt arvien jaunus eksporta tir-
gus un beidzot realizēt Lottes seno sapni par savu mūsdienīgi aprī-
kotu un skaisti iekārtotu kosmētikas ražotni, kura atradusi mājvietu 
Mārupē. Lotte arī dalījās pārdomās par to, kā šajos desmit gados ir 
mainījusies uzņēmējdarbības vide un kā to ietekmē straujā komu-
nikācijas tehnoloģiju attīstība, kas rada iespējas globālai produktu 
tirdzniecībai internetā.

Savstarpējās sarunās uzņēmēji atzina, ka pasākums ir izdevies 
un noteikti nepieciešams arī turpmāk. Ko uzlabot, kā pilnveidot – 
jautāsim dalībniekiem un novada iedzīvotājiem. 

Īpašs paldies par atbalstu Mārupes novada domei un personiski 
Mārtiņam Bojāram, Līgai Kadiģei, Lienai Ādamsonei, Ilzei Žun-
dei, Uvai Bērziņai, Sandim Zoltam, Ilzei Krēmerei, Solvitai Upma-
nei, Jolantai Kursišai un Irai Dūdumai par atsaucību un ieguldīto 
darbu pasākuma organizēšanā!  

Darba biržas atklāšana Mārupes kultūras nama zālē pulcēja 
daudz interesentu.

Lotte Tisenkopfa-Iltnere iedvesmo mārupiešus ar savu piere-
dzes stāstu par sIA “MADARA Cosmetics” dibināšanu.

Turpinājums 2. lpp.

Bija ļoti iedvesmojoši uzrunāt Mārupes uzņēmējus,  
Mārupes domi, Mārupes skolēnus un iedzīvotājus šajā 
novadam tik nozīmīgajā pasākumā – Uzņēmēju die-

nā	Mārupē	 –,	 kas	 šādā	 plašā	 formātā	 norisinājās	 pirmo	 rei-
zi. Pirmās daļas pasākums – darba birža – Mārupes novada 
uzņēmējiem sniedza iespēju uzrunāt Mārupes un tuvumā 
esošo pašvaldību iedzīvotājus kā potenciālos darba ņēmējus. 
Savukārt	pasākuma	otrajā	daļā	Lotte	Tisenkopfa-Iltnere,	SIA	
«MADARA Cosmetics» īpašniece un dibinātāja ar savu stās-
tu,  ļoti iespējams, spēja kādu iedvesmot jauniem, ambicioziem 
nākotnes mērķiem vai arī lika noticēt saviem vēl neapzināta-
jiem sapņiem par uzņēmējdarbību un pārliecināja, ka viss ir 
iespējams. 

Es no sirds ceru, ka Uzņēmēju diena Mārupē devusi prak-
tisku ieguvumu visiem dalībniekiem. Pirmkārt tā ļāva labāk  
izprast, kāds ir patiesais Mārupes novada darba ņēmējs. Tas, ka 
bijām sanākuši kopā tik kuplā pulkā, liecināja, ka šāds pasā-
kums ir bijis sen gaidīts un vajadzīgs. Ceru, ka jūs izmantojāt 
arī iespēju savstarpēji apmainīties ar pieredzi un uzzināt par 
sadarbības iespējām starp mūsu pašu Mārupes uzņēmumiem. 
Domāsim, kā turpmāk augt katram no mums atsevišķi un vi-
siem kopā, kā godam nest Mārupes novada uzņēmēja vārdu –  
uzņēmējs Mārupē ir veiksmīgs, atpazīstams un cienījams!

Biedrības «Mārupes uzņēmēji» vārdā vēlos uzsvērt, ka mums 
visiem ir ļoti svarīgi kopā veidot piederības sajūtu pie Mārupes 
novada, attīstīt lokālpatriotismu. Aicinu jūs aktīvi sekot līdzi 
un iesaistīties arī citos mūsu novada un biedrības «Mārupes 
uzņēmēji» organizētajos pasākumos. Gaidām arī jūsu idejas un 
priekšlikumus, kā šo piederības un lokālpatriotisma noskaņu 
attīstīt un pilnveidot.

Apsveicams ir Mārupes pašvaldības un biedrības «Mārupes 
uzņēmēji» dialogs, gan veidojot šo pasākumu, gan organizējot 
novada konsultatīvās padomjes, gan ikdienā. Pašvaldības at-
balsts un izpratne uzņēmējdarbības vides un attīstības veici-
nāšanā Mārupes novadā ir ļoti nozīmīga jebkuram šī novada 
uzņēmējam.

Paldies par dalību darba biržā uzņēmumiem SIA «SilJa», 
SIA «Rolling», VAS «Lidosta «Rīga»», SIA «MADARA Cos-
metics», SIA «Prolux», SIA «Call me sister», SIA «Kreiss»,  
SIA «Fixman», SIA «RIMI Latvia», SIA «Latvijas aptieka», 
SIA «AVAR auto», SIA «S.B.C.», SIA «Līva AB Nord»,  
SIA «Virši A», SIA «AirBaltic», SIA «Skārda jumti»,  
SIA «Meliorators J», SIA «LHM», kā arī Mārupes mājražotā-
ju biedrībai «Radīts Mārupē». 

Lai mums visiem izdodas!
Ar cieņu 

Evita Sondore
biedrības «Mārupes uzņēmēji» valdes priekšsēdētāja

Mārupes 
uzņēmēji var!

ValdEs pRIEkšsēdētājas slEja

Foto Lauris Galsons

Foto Lauris Galsons



Aināram ir 20 gadi, viņš dzīvo Pierīgā 
un strādā par metinātāja palīgu metāl-
apstrādes uzņēmumā. Būdams jauns  
speciālists, Ainārs nebēdā, ka darbs 

nav uz pilnu slodzi, tāpat arī laiks, kad pelnīt lie-
lo algu vēl priekšā, gluži kā pati dzīve. Apguvis 
specialitāti arodskolā un atradis savu pirmo dar-
bu, Ainārs priecājas par iespēju arodskolā iegūtās 
teorētiskās zināšanas nostiprināt praksē. Šo ie-
spēju deva viņa tēva paziņa, kurš uzskata, ka labu 
aroda meistaru vērtīgāk ir izaudzināt pašam, nevis 
mēģināt pārvilināt no konkurentiem. Un prieks 
arī izpalīdzēt senam cīņubiedram! Tomēr Ainā-
ra prieki, rādās, nebūs ilgi – darba devējs būšot 
spiests no nākamā gada atteikties no metinātāja 
palīga pakalpojumiem, jo gaidāmās izmaiņas li-
kumā par valsts sociālo apdrošināšanu (VSAOI), 
paziņas dēla nodarbināšanu padara par slogu viņa 
uzņēmējdarbībai. 

Gandrīz pirms gada Saeimas pieņemtie gro-
zījumi likumā «Par valsts sociālo apdrošināšanu» 
paredz, ka valsts sociālās apdrošināšanas iemak-
sas turpmāk būs jāveic pilnā apjomā vismaz no 
minimālās algas pat tad, ja darbinieks strādā  

nepilnu darba laiku un viņa atalgojums attiecī-
gi ir mazāks par valstī noteikto minimālo algu. 
Pašlaik ir paredzams, ka likuma grozījumi stāsies 
spēkā jau pēc nepilniem diviem mēnešiem, jeb 
2017. gada 1. janvārī.

Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta veikta-
jiem aprēķiniem Latvijā vairāk nekā 300 tūkstoši 
cilvēku ir nodarbināti nepilnu laiku. Praksē tas 
nozīmē, ka cilvēks, visticamāk, apvieno vairā-
kus nepilna laika darbus un saņem atalgojumu 
vairākās darbavietās. Atbilstoši spēkā esošajiem 
likumiem darbaspēka nodokļi tiek aprēķināti at-
bilstoši darbavietā nostrādātajai slodzei, tādējādi 
darba devējs samaksā nodokļus tieši no tās sum-
mas, ko darbinieks ir nopelnījis. No 1. janvāra 
sociālās apdrošināšanas iemaksas būs jāveic no 
pilna laika minimālās algas, pat ja darbinieks ir 
vajadzīgs vien divas stundas dienā. Aināra tēva 
paziņa savam metinātāja palīgam ir gatavs mak-
sāt algu un visus pienākošos nodokļus par pus-
slodzi, jo darba nav tik daudz, lai topošo metāl-
meistaru nodarbinātu un attiecīgi apmaksātu visu 
darba dienu, bet papildu nodokļa nasta šo praksi 
padarīs par bezjēdzīgu.

Valsts ekonomikas balsts ir tieši mazie un 
vidējie uzņēmumi, no kuriem liela daļa darbojas 
pakalpojumu sektorā,  tirdzniecībā vai sabiedris-
kajā ēdināšanā. Daudziem no tiem ir sezonāls 
raksturs, proti, papildu darbarokas ir vajadzīgas 
ierobežotu laiku un tikai dažus mēnešus gadā. 
Attiecībā uz darbinieku, kas strādā nepilnu slo-
dzi vairākās darbavietās, bet maksā nodokļus kā 
par pilnu slodzi, rodas netaisnīga situācija: no-
dokļi jānomaksā par nedarītu darbu vai nesnieg-
tu pakalpojumu. Tāda situācija ir izdevīga valsts 
budžetam, bet gluži pretēja tā ir uzņēmējam, kas 
nodarbina cilvēkus nepilnu laiku, un, jo būtiskāk, 
nepilna laika darbiniekam, kas, visticamāk, šo 
darbu tagad zaudēs.

Vai pusslodze kļūs par bezslodzi, redzēsim 
jau divu tuvāko mēnešu laikā, kad LTRK un 
citas uzņēmēju organizācijas risinās sarunas ar 
valdības vadītāju M. Kučinski un finanšu mi-
nistri D. Reiznieci-Ozolu par iespējām mainīt 
paredzēto regulējumu uz saprātīgu, uzņēmējiem 
un nepilna laika nodarbinātajiem pieņemamu 
nodokļu režīmu. 
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      Turpinājums no 1. lpp.

Skārda izstrādājumu ražotājs un jumtu ie-
klājējs SIA «Skārda jumti» darbojas pēc 
principa, ka ir jāpiemērojas tirgū esošajiem 

spēles noteikumiem, tāpēc, jūtot pieprasījumu, 
līdztekus savai specializācijai sācis nodarboties 
arī ar būvniecības darbiem – bēniņu pārbūvi.

Pirms desmit gadiem – 2006. gadā – dibinātā 
SIA «Skārda jumti» visus šos gadus specializēju-
sies skārdniecības darbos: ražoja dažādus skārda 
izstrādājumus, arī tādus, ko veikalā nevar nopirkt 
(piemēram, auto kāpšļi, noteksistēmas, palodzes, 
īpašas	formas	dūmvadi,	jumtiņi	āra	griliem,	skur-
steņu cepures, ventilācijas iekārtu detaļas u. tml.), 
kā arī nodarbojās ar skārda jumtu ieklāšanu gan 
privātmājām, gan lielākām ēkām un sabiedriska-
jiem objektiem: tos projektējot un pašu ražotnē 
Mārupē saražojot. 

Gatavi būt ģenerāluzņēmēji
Uzņēmuma vadītājs Juris Spārītis-Jansons 

atzīst: «Šo gadu gaitā esam realizējuši daudzus 
gan lielākus, gan mazākus projektus, bet pēdējos 
gadus jūtam, ka esam uzkrājuši pietiekošu kom-
petenci, lai spētu strādāt arī patstāvīgi, ne tikai kā 
apakšuzņēmējs. Turklāt beidzamo gadu laikā no 
klientiem jūtam pieprasījumu ne tikai pēc jumtu 
ieklāšanas un siltināšanas, bet arvien vairāk tiek 
pieprasīti kompleksi pakalpojumi: klienti vēlas 
arī izbūvēt bēniņus, izveidojot jaunu dzīvojamo 
telpu – omulīgus studio tipa dzīvokļus. Tāpēc 
mēs piemērojamies tirgus spēles noteikumiem 
un pievēršamies arī būvniecības darbiem.» Uzņē-
muma vadītājs kā piemēru min nule kā pabeigtu 
lielu projektu Rīgā, Tērbatas ielā 41/43, kur pēc 
daudzdzīvokļu mājas apsaimniekotāja pasūtījuma  

tika veikta jumta siltināšana un jauna jumta ie-
klāšana, esošo koka konstrukciju nomaiņa pret 
jaunām un bēniņu pārbūve. Nesen pabeigts arī 
darbs «Skārda jumtu» ilggadējā partnera «YIT 
Celtniecība» objektā Ķīpsalā, kur jaunai celtnei  

uzņēmuma speciālisti veica jumta nesošās kon-
strukcijas izbūvi un jumta iestrādi. 

J. Spārītis-Jansons atzīst, ka laba sadarbība 
veidojas ar namu apsaimniekotājiem, kuriem 
«Skārda jumti» veic jumtu apsekošanu un sniedz 
konsultācijas un ieteikumus, kā labāk ierīkot skār-
da jumtu, tāpat aktuāli ir arī privātie pasūtītāji,  

īpaši šejienieši – mārupieši. «Var teikt, ka mums ir 
paveicies, ka iepriekšējā lielajā būvniecības bumā 
daudzi ir ieklājuši dažādus, arī apšaubāmas kvali-
tātes, jumtus, kuri pēc desmit gadiem ir jāmaina. 
Tas ir labi, jo tagad mums ir darbs (smejas). Skār-
da jumtu cilvēki izvēlas tā ilgmūžības dēļ, jo šis 
materiāls mūsu valstī ir pārbaudīts gadu gadiem 
un tas nepieviļ, » skaidro J. Spārītis-Jansons.

«Skārda jumti» izvērš arī tirdzniecību: tepat 
Mārupē, Gaujas ielā, līdzās ražotnei ir neliels vei-
kaliņš, kurā gan mazumā, gan vairumā pircēji var 
iegādāties dažādas jumta darbiem un celtniecībai 
noderīgas lietas – silikonputas, kniedes, stiprinā-
jumus, naglas u.c. –, kā arī tiek tirgti pašu darbos 
pārbaudīti hidroizolācijas materiāli. Tepat arī 
pieņem jumta ierīkošanas pasūtījumus: te klientu 
konsultēs, kā labāk jumtu nosiltināt un ieklāt, ie-
teiks labāko risinājumu. J. Spārītis-Jansons novē-
rojis, ka klienti izvēlas dažādus skārda jumtus gan 
krāsas, gan arī cenas ziņā. Pēdējā laikā populārs 
kļuvis valcētā profila skārda jumts un t. s. klasis-
kais «klik» skārda jumts, kuru pēc konsultācijām 
var ieklāt arī pats klients (ja nepieciešams, «Skār-
da jumtu» speciālista uzraudzībā), jo tā montāža 
ir gaužām vienkārša.

Uzņēmums arī aktīvi piedalās dažādās specia-
lizētajās izstādēs, piemēram, Ķīpsalā notiekošajā 
«Māja. Dzīvoklis» vai arī Rāmavas izstāžu kom-
pleksā. «Tas mums dod ne tikai iespēju popu-
larizēt savu uzņēmumu un skārdu kā ilgmūžīgu 
materiālu, bet arī konkurentiem parādīt, ka jop-
rojām esam tirgū un «elpojam»,» piebilst J. Spā-
rītis-Jansons.

Darbs dzen darbu
Darba apjomam palielinoties, «Skārda jumti» 

projektiem piesaista tirgū esošos speciālistus un 
labprāt savā pulkā aicina jauniešus, kuri vēlas ap-
gūt skārdnieka amata prasmes. J. Spārītis-Jansons, 
kurš pats ir skārdniecības darbu meistars ar vairāk 
nekā 20 gadu pieredzi, atklāj šī aroda specifiku: 
skārdnieka amatu nevar iemācīties skolā, bet tikai 
darbā pie meistara. Kad 4–5 gadi ir nostrādāti, 
māceklis var pretendēt uz zeļļa statusu, Amat-
niecības kamerā oficiāli nokārtot diplomdarbu-
meistarstiķi un saņemt zeļļa kategoriju, kas ļauj 
veikt noteiktus darbus, kā arī Skārdnieku apvie-
nībā	iegūt	profesionalitāti	apliecinošo	sertifikātu.	
Ja	grib	augt	profesionāli	vēl	vairāk,	vismaz	8–10	
gadi paiet, lai kļūtu par meistaru. Tā kā mūsdienu 
jaunieši ir orientēti uz ātru peļņas gūšanu, nevar 
teikt, ka daudzi izvēlētos šo arodu, kas ir jāapgūst 
vairāku gadu garumā, tomēr, atalgojuma ziņā ir 
ļoti konkurētspējīgs. «Darbs skārdniekiem ir bijis 
visos laikos, pat rindas veidojas,» piebilst uzņē-
muma vadītājs. 

«Mūsu – būvniecības – jomā dzīve rit ļoti 
strauji, viss ātri mainās, tāpēc gausties par dzīvi 
un būt pesimistiem nav laika, jo darbs dzen dar-
bu. Vienkārši ir jāpielāgojas esošajai situācijai un 
nevajag smādēt nekādu darbu, vai tas būtu mazs 
vai liels, jo lielie darbi, galu galā, var arī neatnākt. 
Paldies visiem: gan mūsu ilggadējiem partneriem, 
gan jaunajiem klientiem, kas mūs ir izvēlējušies 
un ir novērtējuši mūsu rokrakstu un darba stilu. 
Ja viņi dod darbu mums, mēs varam dot darbu arī 
citiem,» saka J. Spārītis-Jansons. 

Pēdējā laikā sIA «skārda jumti» klienti arvien 
vairāk pieprasa valcētā profila skārda jumtu 
ieklāšanu un t. s. klasiskos «klik» skārda jum-
tus, kuri ir viegli montējami, un to var izdarīt  
arī pats klients.

Foto no «Skārda jumti» arhīva

«skārda jumti» piemērojas spēles noteikumiem

ko par to saka eksperti?

VaI pusslOdzE kļūs paR BEzslOdzI?

Uzņēmēju dienas gaitā tika organizētas arī 
novada skolēnu ekskursijas uz vairākiem 
novada uzņēmumiem. Īpašs paldies 

par viesmīlību uzņēmumiem SIA «SilJa, SIA 
«MADARA Cosmetics», SIA «Rolling», VAS 
«Starptautiskā lidosta «Rīga»», SIA «Kreiss», 
SIA «Hercogs M», SIA «Beweship», SIA «Līva 
AB Nord»,  uzņēmumu grupai «draugiem.lv», kā 
arī saloniem «Studio Figura» un «Studio Mona-
co». Liels paldies SIA «Vērsis RO» un Vitautam 
Rotbergam personiski par skolēnu nogādāšanu 
uz eksursijas vietām!

Mārupes vidusskolas ekonomikas  
un komerczinību skolotāja  
Līga Lagzdkalne

14. oktobrī Uzņēmēju diena Mārupes novadā 
sakrita ar Karjeras nedēļas nobeigumu Mārupes 
vidusskolā. Sadarbībā ar Mārupes novada uzņē-
mējdarbības attīstības konsultanti Lienu Ādam-
soni un biedrību «Mārupes uzņēmēji» skolēniem 
bija iespēja apmeklēt uzņēmumus, lai iepazītos ar 
dažādu	profesiju	pārstāvjiem	un	gūtu	kaut	nelielu	
priekšstatu par uzņēmumu darbību. 

Uz uzņēmumu «Kreiss» devās 9.C klase, uz 
SEB un «SilJa» – 9.A klase, uz «draugiem.lv» – 
9.C klase. Devītklasnieki atzina, ka guvuši priekš-
statu	par	dažādu	profesiju	pārstāvju	pienākumiem,	
iedvesmojušies mācīties un būt aktīviem, kā arī iz-
pratuši atsevišķu mācību priekšmetu, piemēram, 
svešvalodu, nepieciešamību darbinieku ikdienā.

11. un 12. komerczinību klase viesojās uz-
ņēmumos SIA «MADARA Cosmetics», VAS 
«Lidostā «Rīga»», restorānā «Hercogs» un salonā 
«Studio Monaco». Vidusskolēni par lielāko iegu-
vumu no šīs dinamiski pavadītās dienas uzskata 
iegūto	 informāciju	 par	 nepieciešamo	 izglītību,	
strādājot	 konkrētās	profesijās,	 un	 iespēju	 iepazī-
ties ar dažādu mērogu komercdarbību – no ļoti 
lieliem uzņēmumiem līdz maziem, ar pavisam 
nelielu darbinieku skaitu.

Vidusskolēni Uzņēmēju dienas nobeigumā 
apmeklēja arī darba biržu, kur uzzināja, kādu pro-
fesiju	 darbinieki ir pieprasīti Mārupes uzņēmu-
mos, un izmantoja iespēju personiski aprunāties 
ar organizāciju pārstāvjiem.

Pasākumu dalībnieku vārdā – liels paldies par 
piesātināto un ļoti lietderīgi pavadīto dienu! 

Darba biržas dalībnieku atskats uz aizvadīto pasākumu:

aktuālI uzņēMējIEM!

Iveta, 3 gadus vecā Renāra māmiņa. Pa-
līdz draudzenei bērnu preču veikalā; kopumā 
strādā vien 10 stundas nedēļā, par to ik mēne-
si saņemot 300 eiro pirms nodokļu nomaksas. 
Naudiņa ir neliels atslogs ģimenes budžetam, 
ko pamatā veido dzīvesbiedra ienākumi, bet 
Ivetai paliek gana daudz laika, ko veltīt ma-
zajam Renāram. Ja veikala saimniecei par 
Ivetu tagad būs jāmaksā sociālās apdrošināša-
nas iemaksas kā par pilnu laiku, no draudze-
nes palīdzības būs jāatsakās.

Ritvars, 19 gadus jauns Lauksaimniecības 
universitātes students, tajās dienās, kad stu-
dijas beidzas ātrāk, uz dažām stundām dodas 
piestrādāt kafejnīcā, kur nepieciešamas papil-
dus darbarokas dienas vidū, kad ir liels cilvēku 
pieplūdums un pavārs viens pats netiek galā. 
Savukārt vakarpusē, kad apmeklētāju plūsma 
norimst, palīdzība vairs nav nepieciešama 
un Ritvars var doties savās gaitās. Pieaugot 
Ritvara algošanas izmaksām, kafejnīca vairs 
nevarēs viņa nelielo, bet ļoti nepieciešamo pa-
līdzību atļauties. Zaudētājs būs Ritvars, un 
pastāvēs liels risks, ka cietīs kafejnīcas servisa 
ātrums un kvalitāte. Tas var atstāt iespaidu 
uz kafejnīcas turpmāko pastāvēšanu.

Jurijs Baibakovs 
zvērināts advokāts, biedrības  
«Mārupes uzņēmēji» valdes 
loceklis 

jaunajai VsaOI kārtībai, vistica-
māk, būs negatīvs efekts, kas va-
rētu apdraudēt ievērojamu skaitu 
mazo uzņēmēju, kuri bieži pilda ne 
tik daudz uzņēmējdarbības kā sociālo funkciju. 

ja mazs uzņēmējs vairs nevarēs to darīt, tad tas būs jā-
dara valstij par budžeta līdzekļiem. tāpat grozījumi likumā ir 
pretrunā ar valdības iepriekš paustajām prioritātēm pārlikt 
nodokļu slogu no darbaspēka nodokļiem uz patēriņu un po-
pularizēt elastīgas nodarbinātības formas, tādas kā daļēja 
laika nodarbinātība un attālinātais darbs.

Jānis Endziņš 
latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras (ltRk)  
valdes priekšsēdētājs 

pieņemtajiem likuma grozījumiem ir vismaz divas problēmas: pirm-
kārt, jautājums par VsaOI nomaksu netiek skatīts pēc personas koda 
jeb konkrēta cilvēka – viņš kā darba ņēmējs atbilstoši saviem ienāku-
miem var nomaksāt kaut vai maksimālo likumā noteikto VsaOI likmi, 
tomēr, ja viņš papildus piestrādās kaut stundu mēnesī, viņam tik un 
tā būs jāmaksā papildus. Otrkārt, daudzu kategoriju cilvēki atrod iespēju sev nopelnīt vēl 
kaut mazumiņu, bet, ja viss paliks, kā lemts, tad viņiem, lai izvairītos no papildu nodokļu 
sloga, visticamāk, tiks maksāta alga aploksnē. šī situācija latvijā radīs vairākas nevēlamas 
sekas: palielināsies bezdarbs un ēnu ekonomika; valstij radīsies papildu izdevumi, nodroši-
not sociālos pabalstus; ļoti iespējams, ka tiks iesniegtas prasības satversmes tiesā; kopumā 
mazināsies uzņēmēju konkurētspēja. ltRk par šo problēmu ir uzrunājusi latvijas valdību un 
turpina cīnīties, lai šī iepriekšējās valdības kļūda tiktu izlabota.

silvestrs savickis
ltRk pakalpojumu pado-
mes vadītāja vietnieks 

lai arī šie grozījumi skar 
galvenokārt mazkvalificēta 
darba veicējus, jāatceras, 
ka nepilna laika darbs ir 
arī daudzu nelielo ģime-
nes biznesu balsts. tas ilgstoši ir veidojis daudzu 
attīstīto Rietumvalstu ekonomiku, kur ģimenes 
biznesa tradīcijām ir sena vēsture. Nebūtu labi šo 
tradīciju pārņemšanu latvijā izskaust jau tās pirm-
sākumos. sociālā nodrošinājuma bāze ir jāpalieli-
na, bet ar tādām metodēm, kas uzņēmējdarbību 
veicina, nevis grauj.

11.b klases skolēni ar audzinātāju Līgu Lagzd-
kalni ekskursijā sIA «MADARA Cosmetics».

12.a klases skolēni ar audzinātāju Gati Maķe-
vicu ekskursijā VAs «Lidosta «Rīga»».

Jaunajiem uzņēmējiem un nākotnes darba ņēmējiem

 sIA «silJa», Ilze zaķe
Kā Mārupes uzņēmums mēs, «SilJa», ar 

prieku izmantojām iespēju piedalīties Mār-
upes novada organizētajā Uzņēmēju dienā. 
Redzam to kā iespēju stāstīt par sevi Mār-
upes iedzīvotājiem un parādīt uzņēmējdarbī-
bas vides daudzveidību. Mūsu darbība ir cie-
ši saistīta ar lauksaimniecības nozari, līdz ar 
to arī uzņēmuma darbiniekiem ir nepiecie-
šamas speciālas zināšanas. Šādu speciālistu 
piesaiste uzņēmuma darbībā ir izšķiroša, un 
Uzņēmēju dienas darba biržas «Dzīvo, strā-
dā	Mārupē»	ietvaros	informējām	potenciālos	
darba ņēmējus par šādu darba tirgus nišu un 
to, ka aizvien gaidām savās rindās jaunus un 
spējīgus speciālistus.

Pasākuma laikā organizējām arī Māru-
pes skolēnu grupu ekskursijas, un ceram, ka 
spējām šiem jauniešiem radīt priekšstatu par 
darba un uzņēmējdarbības vidi un iedvesmot 
arī viņus nākotnē pievienoties Mārupes uz-
ņēmēju pulkam.

 sIA «fixman»,  
 katrīna lapiņa

Sakām lielu paldies organizatoriem par 
lieliski noorganizēto pasākumu un mājīgo 
atmosfēru.	

Šis pasākums mums bija ļoti vērtīgs. At-
saucīgi bija arī mārupieši, kas meklē darbu. 

Bijām patīkami pārsteigti par lielo iein-
teresētību. Tiešām sajutām, ka Mārupē ir 
iespējams atrast labus darbiniekus. Iesakām 
noteikti apmeklēt arī nākamos darba biržas 
pasākumus.

 sIA «Latvijas aptieka»,  
 zita jēkabsone

Lielisks, pārdomāts projekts, kas ļāva 
mums justies piederīgiem un novadam vaja-
dzīgiem. Ņemot vērā mūsu uzņēmuma spe-
cifiku, nelolojām cerību atrast jaunus darbi-
niekus. Mūsu mērķis bija uzrunāt skolēnus, 
un tas izdevās pietiekami labi, pateicoties gan 
ekskursijām un prezentācijām aptiekā, gan 
pateicoties individuālām sarunām izstādes 
laikā. Papildu ieguvums – atradām sadar-
bības	formas	ar	citiem	novada	uzņēmējiem,	
kā arī «uztaustījām» projektus, kuros varam 
iesaistīties, lai būtu novadam un tā iedzīvo-
tājiem vēl noderīgāki. Nebūt vienaldzīgam, 
bet būt vienam no novada riteņiem, kas pa-
līdz virzīties uz priekšu, – tāda ir «Latvijas 
aptiekas» pozīcija.

 sIA «kREIss»,  
 svetlana avene-aveniņa

Paldies par iespēju piedalīties šādā pasā-
kumā.

Mums ir liels prieks, ka Mārupē ir savas 
tradīcijas un pasākumi. Mēs varam lepoties 
ar rezultātu: bija ļoti liela apmeklētība un 
iedzīvotāji izrādīja lielu interesi. Pateicoties 
darba biržai, uzņēmumam SIA «Kreiss» ir 
jau seši potenciālie darbinieki, kuri tiks uzai-
cināti uz pārrunām un, cerams, paliks strādāt 
mūsu uzņēmumā Mārupē. 

«Dzīvo Mārupē, paliec strādāt Mārupē» – 
cerams, ka šādi pasākumi notiks arī turpmāk 
un ar tikpat lieliem panākumiem. sIA «Prolux», kārlis Bodnieks

Visnotaļ apsveicama aktivitāte, kaut arī 
mums neizdevās atrast uzņēmumam nepie-
ciešamo darbinieku kandidātus. Savu pie-
nesumu deva arī publicitāte: jo cilvēki jau 
iepriekš bija iepazinušies ar vakancēm un uz-
reiz sāka ar interesējošo uzņēmumu stendu 
apmeklēšanu, pēc tam, protams, veltīja laiku, 
lai iepazītos ar pārējo pārstāvēto uzņēmumu 
darba piedāvājumiem.

Laika	formāts	divas	stundas	bija	absolūti	
atbilstošs. Iespējams, ka šāds pasākums varē-
tu tikt rīkots divas reizes gadā. Bija arī versija 
to rīkot četras reizes gadā, bet tas varētu būt 
par daudz – vismaz mums noteikti.

 sIA «MADARA Cosmetics», paula tisenkopfa
Uzņēmumam «MADARA Cosmetics» kā jaunpienācējam Mārupes novada uzņēmēju saimē šīs 

pasākums bija vienreizēja izdevība ne tikai tikties ar iespējamiem darbiniekiem, bet arī tuvāk iepazī-
ties ar novada uzņēmējiem un sajusties piederīgam. Mūsu izpratnē vietējo darbinieku piesaistīšana 
ir daļa no ilgtspējīgas uzņēmējdarbības koncepta jeb, kā mēs to saucam, jaunā zaļā. Strādājot tuvāk 
mājām,	darbinieks	patērē	mazāk	resursu,	lai	nokļūtu	līdz	darbam,	ir	efektīvāks	un	pavada	savu	laiku	
pilnvērtīgāk. Mums bija interesanti uzņemt pie sevis skolēnus no novada skolām – ceram, ka būs 
izdevies radīt viņos interesi par zaļo dzīvesveidu un augstas kvalitātes produktu ražošanas iespējām 
Latvijā. Arī pēc šī pasākuma turpinām uzņemt skolēnu grupas gan no Mārupes, gan citām Latvijas  
skolām.

  sIA «Call me sister», antra Blūma
Mūsu mērķis nevis bija atrast darbiniekus, bet sniegt kādas idejas par nodarbošanos tiem, kuri 

ir darba vai pārmaiņu meklējumos, vienlaicīgi paziņojot par sevi, ka esam Mārupē.
Pēc šī pasākuma vairākas dāmas pieteicās pie mums uz apmācībām gan izklaides-hobija nolū-

kā, gan lai papildinātu jau esošo nodarbi ar jauninājumiem.
Par pasākumu: ļoti sirsnīgs, iedzīvotājus (tai skaitā uzņēmējus) saliedējošs pasākums. Patīkamā 

gaisotnē	tika	veicināts	pats	nozīmīgākais	tautas	izdzīvošanas	faktors	–	ka	tikai	kopā,	atbalstot	cits	
citu, mēs varam būt pārtikuši, mierīgi un attīstīties! 

Manuprāt, tas nav tūlīt izmērāms ciparos. Šis pasākums bija nozīmīgs visas Mārupes attīstībai 
un	garīgā	komforta	nodrošināšanai.	Tas	bija	kaut	kas	 līdzvērtīgs	kādreizējiem	tautas	svētkiem	–	
Jāņiem, ķekatām utt. –, kas tagad ir ieguvuši citu jēgu, notrulinājušies un palikuši ļoti šauram 
lokam; tie vairs nav iepazīšanās un plaša ciema kopā būšanas svētki. Šis pasākums bija svētki, kuros 
mēs tiešām dzīvojam, strādājam un atpūšamies kopā. Tam jākļūst par regulāru pasākumu vismaz 
vienu reizi gadā! Ļoti kvalitatīvi noorganizēts un ļoti sirsnīgs pasākums. Iesaku katram tajā kaut 
reizi piedalīties!

Foto Lauris Galsons

Foto Lauris Galsons
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MārUpes UzņēMēji 
DoDas ekskUrsijā Uz 
rīgas MotorMUzejU
Lietainā 28. oktobra vakarā Mārupes uzņē-

mēji kopā ar savām atvasēm pulcējās Rīgas Mo-
tormuzejā, lai kopīgi dotos ekskursijā. Ekskursija 
ilga nepilnas divas stundas, un aizraujošie gides 
stāsti par ekspozīciju padarīja to īpaši aizraujošu. 
Nenoliedzami šis ir ļoti mūsdienīgs un inovatīvs 
muzejs, kas atbilst labākajiem Eiropas muzeju 
paraugiem vai pat spēj tos izkonkurēt. Ekskur-
sija	notika	pasākumu	cikla	«Neformālā	tikšanās»	
ietvaros,	kad	uzņēmēji	neformālā	gaisotnē	tiekas	
ar dažādiem interesantiem cilvēkiem un apmeklē 
kultūrizglītojošas iestādes un pasākumus.

NovaDa MārketiNga 
stratēģija atgriežas 
ceļa sākUMā
20. oktobrī notika Mārupes novada domes 

Konsultatīvās mārketinga darba grupas (DG) otrā 
sanāksme. Biedrību «Mārupes uzņēmēji» pārstā-
vēja DG dalībnieks, uzņēmējs Silvestrs Savickis 
(«LEAD. Korporatīvā komunikācija»). 

Lai arī Mārupes pašvaldība pie novada mārke-
tinga stratēģijas strādā jau kopš 2013. gada, vairā-
ku neveiksmīgu iepirkumu rezultātā mārketinga 
stratēģija pašlaik ir atgriezusies sākumstadijā. Tā-
pēc	DG	dalībnieki	prāta	vētras	režīmā	formulēja	
stratēģijas pamatlietas – novada identitāti jeb to, 
kā Mārupes novads izskatās tā iedzīvotāju un uz-
ņēmēju acīs, kā savu novadu vēlamies redzēt nā-
kotnē un kādas mārketinga aktivitātes vajadzētu 
realizēt, lai vēlamās asociācijas veidotos. 

Runājot par vēlamajām asociācijām, speciālisti 
nonāca pie vairākām novadu raksturojošām aso-
ciācijām, kas raksturo Mārupi: novads ir pievil-
cīgs, jauns, moderns, drošs un zaļš (zaļa vide). Šīs 
asociācijas kalpos par pamatu tālākai mārketinga 
stratēģijas izstrādei. 

Paralēli DG lēma par tuvākajām mārketin-
ga aktivitātēm, kas būtu realizējamas 2017. gadā. 
Nākamgad tiks organizēts lekciju cikls Mārupes 
skolēniem, tiks sākta dabas koncertzāles tehniskā 
projekta izstrāde, novada dienas centros notiks vai-
rāki bezmaksas pasākumi, tiks turpināts darbs pie 
preču zīmes «Radīts Mārupē» izstrādes, īstenots 
foto	projekts	«Es	mīlu	Mārupi»	u.	c.	pasākumi,	kas	
veicinās pozitīva novada tēla stiprināšanu. 

Konsultatīvajā padomē pieņemtie lēmumi ir 
jāapstiprina pašvaldībā. Konsultatīvo mārketinga 
padomi vada Mārupes novada domes Attīstības 
nodaļas vadītāja Ilze Krēmere, tās sastāvā ir do-
mes deputāti, domes speciālisti, biedrības «Māru-
pes uzņēmēji» pārstāvji un novada iedzīvotāji.
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Paldies SIA «Beweship» par 
sirsnīgo un laipno uzņemšanu 

valdes sēdes laikā!
•

Paldies SIA «Hercogs M» 
par uzņemšanu uzņēmēju 

brokastu laikā!
•

Īpašs paldies SIA «MADARA 
Cosmetics» par nesavtīgo 
palīdzību Uzņēmēju dienas 
organizēšanā un pasākuma 

nodrošināšanā!
•

Un tiešām LIELS paldies 
Mārupes novada domei par 

sadarbību, atbalstu un palīdzību 
«Uzņēmēju dienas 2016» 

organizēšanā!

Biedrība «Mārupes uzņēmēji»

LABIE DARBI

«Uzņēmēju Vēstis»
Izdevējs: biedrība «Mārupes uzņēmēji»

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

Metiens: 7200 eksemplāru
Izplatīšana: kopā ar Mārupes novada

pašvaldības laikrakstu «Mārupes Vēstis»

Šis izdevums nodrukāts ar

atbalstu. 

PaLDIes!

SIA «Helio biroji» iznomā telpas  
«Lidostas «Rīga»» teritorijā.  
Skatīt informāciju: www.heliobiroji.lv.  
Kontakttālruņi: 67207040, 29147583. 

Jauna bulciņu kafejnīca «Bulanžērija «Zelta  
Gulbis»» (Reģ. Nr. 40003534677) Vītiņu ielā 4,  
Mārupē aicina pievienoties savam kolektīvam 
ApKALpoJošo peRSonāLu.  
CV sūtīt uz ieva.caune@studiomonaco.lv   

Izīrē ofisa telpas Braslas ielā 20, Mārupē,  
2. stāvā. 130 līdz 150 kv.m.  
Tālr. 29224543.

sLuDINāJuMI

Par reklāmas un sludinājumu ievietošanu rakstiet vai 
zvaniet biedrības izpilddirektorei Elīnai Grāvei:

info@marupesuznemeji.lv
22516333

atskatoties uz «Uzņēmēju Dienu 2016»


