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fokusā

Pavasara revolūcija nodokļu politikā
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) samazinājums un reinvestētās peļņas neaplikšana 
ar nodokļiem veicinās uzņēmējdarbības attīstību un konkurētspējas uzlabošanos.

Augsti darbaspēka nodokļi visbie-
žāk ir minēti kā viens no iemes-
liem, kas bremzē Latvijas uzņē-
mēju konkurētspēju gan vietējā, 

gan eksporta tirgū. Tāpat teju vai klasisks ir 
salīdzinājums ar Igauniju, kur jau sen netiek 
piemērots nodoklis pelņai, kas tiek investē-
ta uzņēmuma attīstībā. Ja politiķi pēkšņi 
nelems citādi, ir pamatotas cerības, ka jau 
nākamajā gadā stāsies spēkā izmaiņas li-
kumdošanā, kas paredzēs IIN samazināju-
mu no 23 % likmes, kas ir spēkā pašlaik, līdz 
20 %, kā arī 0 % nodokļa likmi uzņēmuma 
peļņai, kas netiek izņemta dividendēs, bet 
tiek ieguldīta uzņēmuma attīstībā. Saeimas 
balsojums paredzams septembrī, bet tikmēr 
pie normatīvu uzlabošanas darbu turpina 
par valsts budžetu atbildīgā Finanšu minis-
trija, tautsaimniecības sektora pārvaldītāja 
Ekonomikas ministrija un vadošās uzņē-
mēju organizācijas Latvijas Tirdzniecības 
un rūpniecības kamera (LTRK) un Darba 
devēju konfederācija (LDDK). Biedrība 
«Mārupes uzņēmēji» ir aktīva LTRK da-
lībniece.

Aptaujātie Mārupes uzņēmēji ar cerību 
raugās uz pārmaiņām un vērtē tās pozitīvi. 
Tik pamatīgas izmaiņas nodokļu politikā 
Latvijā nav piedzīvotas kopš pēdējās krī-
zes laikiem gadsimta pirmās desmitgades 
beigās, kad vai ik gadu tika mainītas pie-
vienotās vērtības nodokļa likme un valdība 
veica citus fiskālās politikas vingrojumus. 
Tādējādi gaidāmās pārmaiņas var salīdzināt 
ar revolūciju, kam, kā zināms, vēsturnieki 
parasti piešķir gadalaiku, mēnešu, ziedu vai 
dažādus citus izteiksmīgus nosaukumus. Tā 
kā laukā ir pavasaris un tieši tagad notiek 
karstākās debates par reformu saturu, ap-
zīmējums «pavasara revolūcija» reformām 
šķiet visatbilstošākais.

Vienlaikus jāpiebilst, ka nodokļu refor-
ma paredz arī vairākus citus grozījumus, 
kuri varbūt negūs tik lielu uzņēmēju at-
balstu kā abi iepriekš minētie. Ir paredzēts 
celt IIN no kapitāla pieauguma un t. s. di-
videnžu nodokli uz 20 % (pašlaik 15% IIN 
no kapitāla pieauguma un 10 % izņemot 
dividendes). Tomēr lielu ienākumu saņē-

mējiem pozitīva būs ziņa, ka ir paredzēts 
atcelt pirms neilga laika ieviesto solidaritā-
tes nodokli. Valdība iecerējusi celt arī t. s.  
neapliekamo minimumu, kas dos iespēju 
saņemt lielākus ienākumus darba ņēmē-
jiem, vienlaicīgi neizdarot spiedienu uz 
darba devējiem – uzņēmējiem. 

24. februārī LTRK un LDDK parakstīja 
vēstuli Ministru prezidentam M. Kučinskim 
un finanšu ministrei D. Reizniecei-Ozolai, 
kurā pauda kopīgu pozīciju attiecībā uz FM 
ierosināto Latvijas nodokļu politikas stratē-
ģiju (kopsavilkumu skatīt infografikā). Uz-
ņēmēju organizācijas uzskata, ka stratēģijas 
īstenošana palīdzēs Latvijai tuvoties Na-
cionālajā attīstības plānā (NAP) paredzētā 
«ekonomikas izrāviena» īstenošanai līdz 
2020. gadam, tuvinās iedzīvotāju labklājī-
bas līmeni ES vidējam, mazinās atkarību no 
ES fondiem, kam no 2021. gada paredzams 
ievērojams samazinājums, kā arī veicinās no 
Latvijas emigrējušo iedzīvotāju atgriešanos 
dzimtenē. LTRK un LDDK arī uzskata, ka 
stratēģijas īstenošana cels uzņēmēju konku-
rētspēju, radīs iespēju palielināt darbinieku 
algas, cels produktivitāti un veicinās jaunu 
eksportspējīgu uzņēmumu rašanos.

Lai veicinātu viedokļu apmaiņu un, ie-
spējams, jaunu kvalitatīvu priekšlikumu 
veidošanos, no 20. marta Ekonomikas 
ministrija un LTRK sadarbībā ar sabied-
riskās domas pētījumu centru SKDS veic 
mikrouzņēmumu un mazo uzņēmumu 
aptauju par piemērota nodokļu modeļa iz-
veidi uzņēmumiem ar nelielu apgrozījumu. 
Aptaujas rezultātā iecerēts iegūt precīzas 
zināšanas arī par citiem ar mazo uzņēmēj-
darbību saistītiem jautājumiem, kuri valstij 
jāņem vērā, strādājot pie nodokļu izmai-
ņām, piemēram, par mazo uzņēmumu sa-
dalījumu ģeogrāfiski un pa darbības jomām, 
par izaugsmes plāniem, peļņas izlietojumu, 
darbinieku noslogotību un praksi sociālo 
iemaksu jomā. Tāpat uzņēmēji tiks izjautāti 
par ēnu ekonomikas, negodīgas konkuren-
ces un piemērojamo nodokļu apjoma ietek-
mi uz ikdienas darbību. Tie uzņēmumi, kas 
LR Uzņēmumu reģistram ir norādījuši savu 
elektroniskā pasta adresi, pa e-pastu saņems 
anketu un tiks lūgti atbildēt uz uzdotajiem 
jautājumiem.

Silvestrs Savickis
«Mārupes uzņēmēju» biedrs

LTRK Pakalpojumu padomes vadītāja vietnieks

Ar pavasara atnākšanu un pirmo gājputnu atgrie-
šanos arī biedrībai «Mārupes uzņēmēji» pēc 
ikgadējās biedru kopsapulces ir nomainījies 

valdes sastāvs. Valdes vēlēšanas mums ir atnesušas trīs jau-
nus valdes locekļus – Lieni Brici, Uģi Viļumu un Robertu 
Muhametšinu –, savukārt atkārtoti tika ievēlēts Jurijs Bai-
bakovs un es, Evita Sondore. Par to, ko jaunievēlētajiem 
valdes locekļiem nozīmē Mārupe un kādi ir viņu plāni 
lasiet nakamajā lappusē. Vēlos pateikt lielu paldies visiem 
tiem biedriem, kuri atrada laiku un iespēju ierasties uz kop-
sapulci. Īpaši tiem, kuri izteicās un piedāvāja lieliskas idejas 
biedrības darba uzlabošanai un sadarbībai gan biedru, gan 
sadarbības partneru starpā. Mēs noteikti ņemsim tās vērā.

Valde jaunajā sastāvā ir aizvadījusi spraigu pirmo valdes 
sēdi, un savā pulciņā esam uzņēmuši jaunu biedru «GS 
Optika». Uzņēmuma īpašniece Guna Lejniece visiem 
biedrības «Mārupes uzņēmēji» biedriem ar prieku sagata-
vos īpašu piedāvājumu. Gaidīsim! Interviju ar «GS Optika» 
salona īpašnieci Gunu Lejnieci lasiet «Uzņēmēju Vēstis» 
maija numurā.

Pilnīgi droši varu apgalvot, ka jaunie valdes locekļi nāk 
ar ļoti labām idejām, iniciatīvām un darba plānu, lai biedrī-
bu «Mārupes uzņēmēji» padarītu par tādu, kurā vēlētos būt 
ikviens Mārupes uzņēmējs. 

Interesantu sadarbības piedāvājumu izteica mārupietis 
Kārlis Krastiņš – uzņēmējs, investīciju banķieris, AS «Pru-
dentia» vadošais partneris, kurš kopš 2014. gada iesaistījies 
Zemessardzē. Aicinājumu uz pirmo tikšanos, lai iepazītos 
ar Zemessardzes 17. PABN Mārupē, lasiet šī izdevuma  
4. lappusē. 

Es vienmēr esmu ticējusi, ka mēs katrs dzīvē nokļūstam 
tādā vietā, kur mums jāapgūst noteiktas mācības, un, kad 
esam to izdarījuši, mēs esam gatavi doties tālāk, tādēļ vē-
los dalīties ar šādu Robina Šarmas atziņu: «Dzīvē nemēdz 
būt kļūdas, tajā ir tikai mācībstundas. Negatīva pieredze 
nemaz neeksistē; ir tikai iespēja augt, mācīties un turpināt 
virzīties tālāk pa sevis pilnveidošanas ceļu. Cīņas un šķēr-
šļu pārvarēšana cilvēku norūda. Pat sāpes var būt lielisks 
skolotājs.»

Ar cieņu 
Evita Sondore

biedrības «Mārupes uzņēmēji» valdes priekšsēdētāja

Kad tev kļūst skaidrs,  
ka savu mērķi nevari sasniegt, 

nemaini to, bet gan  
savu darbības plānu. 

                                                              /Konfūcijs/

vALdes PRIekšsēdētājAs sLejA

LDDK & LTRK
Nodokļu sistēmas piedāvājums
Realizējams tikai kā vienots komplekss

1. Vienota likme visiem ienākumu veidiem
2. Veicinātas investīcijas
3. Vienkārša un saprotama nodokļu sistēma
4. Tuvošanās mērķim – 1/3 no IKP
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Iepazīstamies ar Mārupes uzņēmēju biedrī-
bas jaunākā biedra Indara Melzoba desmit 
gadu pieredzi biznesā. Viņš pats to dēvē 
par labāko dzīves universitāti, kas devusi 

sapratni, ka pārbaudītas, stabilas vērtības strādā 
vislabāk. Indars ar savu pieredzi ir gatavs dalīties 
plašāk, tāpēc iesaistās sabiedriskajā dzīvē.

Indars un viņa ģimene (dzīvesbiedre un seš-
gadīgais dēls Tomass) ir mārupieši jau 12 gadus, 
bet viņa bizness jau desmito gadu ir Jūrmalā: tiek 
saimniekots nelielā 11 numuriņu viesnīcā «Baltā 
pūce», kas atrodas Majoros starp Jomas ielu un 
jūru. Pašlaik šī ir galvenā Indara nodarbošanās.

Raiba pieredze
Pirms desmit gadiem Indars strādāja kādā 

lepnā Vecrīgas viesnīcā un bija atbildīgs par to, 
lai viesnīca būtu pilna: rūpējās par mārketingu, rī-
koja konferences, banketus u. tml. Tai laikā viņu 
pamanīja Jūrmalas viesnīcas ēkas īpašnieki, kas 
piedāvāja Indaram īrēt šīs telpas un pašam sākt 
viesnīcu biznesu. Par līdzšinējo sadarbību Indars 
saka tikai labus vārdus, jo desmit gadu garumā tā 
bijusi savstarpējā sapratnē balstīta, ļoti pretimnā-
koša un ražīga.

«Varat iedomāties, kā tas bija – sākt visu no 
nulles? Man bija 28 gadi, un kāda gan tad ir dzī-
ves pieredze? Zaļš puika, jaunības maksimālisms, 
visa pasaule vaļā un pie kājām un apziņa, ka es 
visu varu!» viņš atceras.

Pats sākums bija «kā pa kalniem, jo viena lieta 
ir būt algotam darbiniekam, kas katru mēnesi re-
gulāri saņem algu, bet otra – sākt un darīt pašam. 
Tikai tad saproti iepriekšējā darba devēja lēmu-
mus, viņa noskaņojumu. Sanāk, ka esi ierakumu 
otrā pusē, un tik daudz kas pēkšņi kļūst skaidrs». 

Kopš ienākšanas uzņēmējdarbībā Indars uz-
krājis ievērojamu pieredzi. Viņš stāsta, ka: līdzte-
kus viesnīcai Jūrmalā bijis azarts katru gadu kaut 
ko jaunu sākt, kaut ko jaunu atvērt. Tā trīs gadus 
Rīgā nostrādāja vēl viena viesnīca, bija pludmales 
kafejnīca Majoros pie pašas jūras, tad naktsklubs-
bārs Rīgā, Ģertrūdes ielā, kur nedēļas nogalēs 
tika piedāvāta izklaides programma, līdz visbei-
dzot Indars atvēa savu tūrisma firmu, lai pats no 
Krievijas bez starpniekiem piesaistītu tūristus Jūr-
malas viesnīcai. «Darbā ar Krieviju neder e-pasts, 
tur ir pašam jābrauc un «jāmedī» – jāapmeklē 
korporatīvie pasākumi, jātiekas un daudz jārunā 
ar cilvēkiem. Braucu uz izstādēm, prezentēju in-

formāciju. Tai laikā Latvijā ar šo tirgu strādāja ap 
500 tūrfirmu, un varat iedomāties, ka vēl viena – 
mana firma – šajā milzīgajā konkurencē bija kā 
jauna skudra skudru pūznī. Aiz robežas pretī ir 
jābūt cilvēkiem, kam ir pieredze, kas saved kopā 
ar īstajiem cilvēkiem, kuri zina visas šī biznesa 
nianses. Tad es sapratu, ka tik daudz šņabja ar 
krieviem es izdzert nevaru,»  darbu Krievijā smai-
dot atceras Indars. Vēl viena pieredze bija resto-
rāns-vasaras terase uz Jomas ielas Jūrmalā, kas 
nostrādāja 2014. gada vasaru un tad tika pārdots. 
«Gan es toreiz, gan, šķiet, 99 % cilvēku domā tā: 
ja atver restorānu uz Jūrmalas gājēju ielas, kur ir 
milzīga cilvēku plūsma, tad līdz pensijai vari vairs 
nestrādāt. Tomēr tas ir pašam jāizbauda: vajag ne 
tikai atvērt durvis, bet arī panākt, lai klienti pie 
tevis ienāktu. Tovasar vēl bija «Jaunais vilnis», to-
mēr biznesu katra auksta, lietaina diena momentā 
apstādina. Tas, ka mēs šo uzņēmumu pārdevām, 
bija prātīgs lēmums,» saka Indars. 

Neliela, ģimeniska viesnīca
Pašlaik visas rūpes un uzmanība tiek veltītas 

tikai viesnīcai «Baltā pūce», un uzkrātā pieredze 
likusi saprast, ka stabilas, pārbaudītas vērtības 
strādā vislabāk. 11 numuriņu viesnīcā viesiem tiek 
piedāvātas naktsmītnes un brokastis, bet, ja viesi 
uzturas ilgstoši un vēlas arī pusdienas vai vakari-
ņas, mazajā, ģimeniskajā viesnīcā var noorganizēt 
arī to. Viskarstākais laiks, protams, ir mūsu īsās 
vasaras, kad 45 dienu laikā ir jānopelna iztikšana 
(īrei u. c. maksājumiem) visam gadam. Ik gadu 
arvien labāk veicas arī t. s. klusajā periodā, kad 
Indars viesiem piedāvā īpašus atpūtas komplek-
tus: līdzās esošā SPA kompleksa pakalpojumus ar 
naktsmītni. Tas nemaksā dārgāk par 40 eiro, tādēļ 
šo pakalpojumu ļoti iecienījuši vietējie iedzīvotāji, 
kā arī viesi no Lietuvas un Igaunijas. Arī vasa-
rā naktsmītnes cena nav pārmērīga: vien teju uz 
pusi dārgāka. «Balto pūci» iecienījuši arī tautieši, 
kas Latvijā uz brīdi atgriežas no ārvalstīm, – tā kā 
pašu mitekļi ir izīrēti, viņi paliek pie Indara. 

Pirms mūsu sarunas Indars sparīgi runā pa te-
lefonu, jo jau tagad daudzi vēlas rezervēt numu-
riņu vasarai, un daudzi no viesiem viņa viesnīcā 
apmetas jau pastāvīgi. «Viesi pazīst mani, zina, ka 
pienākšu, parunāšos, pajautāšu, kā iet bērniem. 
Vislabāk manu pieeju klientiem ilustrēs kāds 
notikums pirms sešiem gadiem. Tas bija finanšu 
krīzes laiks, kam arī mēs gājām cauri. Tolaik mēs 
dzīvojām tur uz vietas, tikko bija piedzimis To-
mass, un, kamēr viņa māmiņa atpūtās, es, ar vienu 
roku turot dēla ratiņus, ar otru cepu viesiem bro-
kastīs omletes. Kad virtuvē ienāca viesis un redzē-
ja, ka es pats stāvu pie plīts, viņš teica, ka ir gatavs 
gaidīt brokastis, cik ilgi vajadzēs. Tāpat pats veicu 
remontu. Reiz krāsoju sienu, ienāk viesis un jautā, 
kur var satikt saimnieku. Es noņemu krāsotāja ce-
puri un saku: «Tepat vien ir!» Mūsu viesi novērtē 
šādu cilvēcisku, personisku attieksmi, tāpēc arī 
turpina braukt pie mums,» saka Indars. 

Lai nonāktu pie šāda viesnīcas darbības mode-
ļa, kas tagad ir stabils un vairs nav jāmaina, bijuši 
nepieciešami seši septiņi gadi. Sākotnēji Indars 
viesnīcā mēģināja iedzīvināt iepriekšējās darba-
vietas pieredzi: nodarbināja 16 cilvēkus (tagad 
viesnīcā karstākajā laikā strādā seši vai septiņi 
cilvēki), tai pašā ēkā atvēra arī nelielu restorānu. 
Pašlaik tas vairs uz pilnu slodzi nestrādā, jo «in-
vestēt līdzekļus un turēt lielu darbinieku skaitu, 
cerot to atpelnīt un gūt peļņu tik ļoti īsajā vasa-
ras sezonā, neliels uzņēmums nevar atļauties».

Indars uzskata: «Ja nodarbojies ar biznesu, tevi 
interesē tikai viens cipars lapas apakšā: vai tas ir 
ar plusa vai mīnusa zīmi. Tieši tik bezkaislīgi, bez 
jebkādām jūtām, jo neviens no tevis nepirks preci 
vai pakalpojumu tikai tāpēc, ka tu to ļoti gribi. 
Kad pārskatīju visus izdevumus, sapratu, ka turēt 
restorānu atvērtu pastāvīgi tomēr nav izdevīgi. Tā 
tas ir ne tikai man, bet arī daudziem citiem maza-
jiem uzņēmējiem, kas Jūrmalā atrodas nostāk no 
«lielās maģistrāles»». 

Pēc «Jaunā viļņa» – kā normālā 
kūrortpilsētā 

Indaram daudzi ir vaicājuši, kā izmainījās 
darbs viesmīlības nozarē pēc tam, kad Jūrmalu 

Marta sākumā biedrības «Mār-
upes uzņēmēji» dalībnieki 
pulcējās uz ikgadējo notiku-
mu – biedru kopsapulci (juri-
diski korekti – biedru sapulci). 

Kopsapulcei ir gan formāls raksturs – saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem tādai jānotiek reizi gadā –,  
gan arī tas ir notikums, kurā vienkopus satiekas 
lielākais organizācijas dalībnieku skaits, tiek  
vēlēta jauna pārvaldes struktūra – biedrības  
valde – un apspriestas jaunas iniciatīvas. 

Patīkami jaunumi
Kopsapulce sākās ar patīkamu pārsteigumu –  

tai bija reģistrējušies 53 no 70 biedriem; tas ir 
procentuāli lielākais jebkad fiksētais kopsapulce 
apmeklētāju skaits (pirms gada: 44 no 64). «Da-
lībnieku aktivitāte vēlreiz apliecina biedru ticību 
organizācijas mērķiem un iezīmē patīkamu no-
skaņu jaunā cikla sākumā,» teica Evita Sondore, 
biedrības valdes priekšsēdētāja.

Otrs patīkamais jaunums – kopsapulces dalīb-
nieki iepazinās ar biedrības jauno administratīvo 
vadītāju Ilzi Bemberi. Ilze ir no Jaunmārupes un 
jau ilgus gadus strādā «Baltijas–Amerikas Brīvī-
bas fondā». Būdama novada patriote, Ilze iepriekš 
ir realizējusi projektus novada attīstībai. Ilze iz-
strādāja un ieviesa projektu «Bērnu rotaļu lauku-
ma izveide un pagalma labiekārtošana» Jaunmā-
rupē un piedalījās Mārupes novada kultūrvides 
attīstības plāna izstrādē. Tagad, izvērtējusi savus 
laika resursus, Ilze izlēma pieteikties adminis-
tratīvā vadītāja vakancei, kas izveidojās pēc tam, 
kad iepriekšējā koordinatore darbu atstāja. «No  
15 intervētajiem kandidātiem Ilze bija vispārlieci-
nošākā un motivētākā,» zināja teikt konkursa ko-
misijas dalībnieki. Apsveicam un vēlam veiksmi 
un izdošanos!

Jauni valdes locekļi
Tradicionāli kopsapulces laikā notika valdes 

vēlēšanas (saskaņā ar biedrības statūtiem valde 
tiek pārvēlēta katru gadu). Trīs no pieciem pa-
gājušā cikla valdes locekļiem katrs savu iemeslu 
dēļ vairs nevēlējās kandidēt atkārtoti. E. Sondore 
izteica lielu pateicību par ieguldījumu Rūtai Sku-
jeniecei («MADARA Cosmetics»), Ērikam Kun-
dziņam («Kalo Būve») un Svetlanai Avenei-Ave-
niņai («Kreiss»). Uz piecām valdes locekļu vietām 

pretendēja septiņi kandidāti, t. sk. divi iepriek-
šējās valdes locekļi – valdes priekšsēdētāja Evita 
Sondore un zvērināts advokāts Jurijs Baibakovs. 

Pēc balsošanas biļetenu saskaitīšanas par jau-
najiem valdes locekļiem, kuru pilnvaru termiņš 
būs līdz nākamajai kopsapulcei 2018. gada martā, 
tika ievēlēti Evita Sondore (viņa arī turpinās pil-
dīt valdes priekšsēdētājas pienākumus) un Jurijs 
Baibakovs (otro termiņu pildīs valdes priekšsēdē-
tāja vietnieka pienākumus), bet pirmo reizi valdes 
locekļa amatā stāsies Liene Brice (dārzniecība 
«Dārzs zem saules» un polimēra ziedu veidošanas 
apmācību uzņēmums «Call Me Sister Flowers»), 
Roberts Muhametšins (tipogrāfija «Air Print») un 
Uģis Viļums (fizioterapijas centrs «Medsport»). 
Sveicam drosmīgos un uzņēmīgos!

Jaunas iniciatīvas
Uzklausot revīzijas komisijas ziņojumu un iz-

vērtējot biedrības finanses, vēl iepriekšējā valde 
ierosināja veikt biedru naudas palielināšanu par 
20,00 EUR no 85,00 EUR gadā uz 105,00 EUR, 
lai nodrošinātu stabilu organizācijas izdevumu 
struktūras finansēšanu turpmākajā gadā. Lai arī 
biedru viedokļi bija atšķirīgi, pārliecinošais vairā-
kums (44) nobalsoja par biedru naudas palielinā-
šanu.

Iepriekšējās valdes atskaites ziņojumā valdes 
locekle Rūta Skujeniece nāca klajā ar priekšli-
kumu uzsākt debates par jaunas konsultatīvas 
institūcijas – biedrības padomes – izveidi. «Laika 
gaitā ir pierādījies, ka biedrībā darbojas trīs veidu 
dalībnieki: valdes locekļi – cilvēki, kuri ir gatavi 
uzņemties atbildību par organizācijas darbu un 
vislielākajā mērā veltīt tam savu laiku, enerģiju 
un citus resursus; ierindas biedri, kas biedrības 
aktivitātēs piedalās neregulāri atkarībā no savām 
iespējām un interesēm; un t. s. aktīvisti, kas uzņe-
mas atsevišķu biedrības projektu vadīšanu, regu-
lāri piedalās valdes sēdēs un visādi citādi iet roku 
rokā ar biedrības ikdienas dzīvi. Pēdējo loma ir ne 
mazāk nozīmīga kā valdes locekļiem, tāpēc radās 
ierosinājums apvienot šos biedrus kā padomi, uz-
runā teica R. Skujeniece. Debatēs ierindas biedrs 
Silvestrs Savickis teica «Par padomes locekļiem 
varētu būt tie biedri, kas organizācijā darbojas vis-
maz trīs gadus, ir vismaz vienu reizi bijuši ievēlēti 
un pilnu termiņu nostrādājuši kā valdes locekļi, 
ārpus pilnvaru termiņa ir apmeklējuši vismaz 50 %  
no valdes sēdēm un vada vai koordinē vismaz 
vienu biedrības aktivitāti. Šādi kritēriji veicinātu 
to biedru aktivitāti, kas, iespējams, ir gatavi dot 
jēgpilnu pienesumu biedrības darba kvalitātes 
celšanai, bet nevēlas vai nevar atļauties uzņemties 
valdes locekļa atbildību; vienlaikus tas nepadarītu 
šo amatu par vienkārši iegūstamu.» Kopsapulces 
dalībnieki vienojās turpināt šo diskusiju jau tuvā-
kajā laikā.

Kopsapulces dalībnieki atgriezās pie Jurija Bai-
bakova pirms diviem gadiem izteiktā ierosināju-
ma vēlēt valdi uz garāku termiņu – vismaz diviem 
gadiem –, kas 2015. gada kopsapulcē gan neguva 
biedru atbalstu. «Viens gads valdes sastāvam ir 
par īsu, lai kārtīgi iepazītos, savstarpēji sadarbotos 
un saprastu, ko un kā var izdarīt izvirzīto mēr-
ķu sasniegšanai. Kad esi ieskrējies un sāc saskatīt 
pirmos darba augļus, klāt ir jauna kopsapulce un 
jaunas vēlēšanas. Tāpat neziņa par nākamo valdi 
(tās sastāvu, prioritātēm utt.) nestimulē vēlēšanos 
sākt un iesaistīties apjomīgākos biedrības projek-
tos,» uzsvēra J. Baibakovs.

Šo iniciatīvu apspriešanai tiks atvēlēts laiks-
nākotnē – gan valdes sēdēs, gan biedrības infor-
matīvajos kanālos un sociālajos tīklos. 

Šogad aprit 10 gadi, kopš Indars Melzobs saimnieko nelielā 11 numuriņu viesnīcā «Baltā pūce»,  
kas atrodas Majoros starp Jomas ielu un jūru. 

Foto no I. Melzoba arhīva

Ilze Bembere, biedrības jaunā administratīvā 
vadītāja
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Indara Melzoba dzīves universitāteBIEDRu koPsaPulcē tIEk Vēlēta ValDE uN  
aPsPRIEstas JauNas INIcIatīVas
«Mārupes uzņēmēju» ikgadējā kopsapulcē rekordliels apmeklējums, 

 jauna administratīvā vadītāja, trīs jauni valdes locekļi un diskusija par jaunām iniciatīvām

Roberts Muhametšins
SIA «airPrint» valdes loceklis

Ko tev nozīmē Mārupe?
Mārupe ir vieta, kur es gribu dzīvot 
un strādāt, veidot jaunas attiecī-
bas, audzināt savus bērnus, tikties 
ar draugiem. Manuprāt, Mārupe ir 
draudzīga vide esošajiem un topo-
šajiem uzņēmumiem, kas attīstās 
acīmredzami.

Kāpēc tu esi biedrībā «Mār-
upes uzņēmēji»?
Mārupes uzņēmēju biedrība apvie-
no aktīvus cilvēkus, kas dara. Darīt 
to, kas vajadzīgs citiem, dalīties ar 
savu pieredzi, veidot jaunus kontak-
tus – biedrība ir platforma, kur tas 
notiek harmoniski.

Kādi ir tavi plāni valdes locek-
ļa amatā?
Valdes loceklis mazā uzņēmumā ir 
tas, kas pats daudz ko dara; lielākā 
viņa loma ir organizēt un iedvesmot. 
Ļoti ceru, ka šī gada laikā varēsim 
iesaistīt vairāk cilvēku, kas palīdz iz-
domāt, saplānot un veikt aktivitātes. 
Gribētu, lai mums izdotos palielināt 
pievienoto vērtību, ko dodam kā sa-
biedriskā labuma organizācija, un tā 
rezultātā biedrībā iesaistītos vairāk 
aktīvu un jaunu uzņēmumu.

Ko tu vēlies pateikt visiem 
mārupiešiem?
Atbalstīsim cits citu – ar smaidu, ar 
padomu, izmantojot Mārupē radīto. 

Kādi ir tavi hobiji?
Peldēšana un joga palīdz uzturēt 
fizisko un mentālo tonusu. Moto-
sports, fotografēšana un modernās 
tehnoloģijas iedod papildu krāsas 
ikdienai. 

Liene Brice
SIA «Call me sister» īpašniece

Ko tev nozīmē Mārupe?
Mārupē esmu dzimusi un augusi, tās 
tiešām ir mājas šī vārda visdzilākajā 
izpratnē – mana vide, mani cilvēki, 
mana aura, vieta, kuru vēlos piln-
veidot. 

Kāpēc tu esi biedrībā «Mār-
upes uzņēmēji»?
Iestājos, lai socializētos, lai iepazītos 
ar uzņēmējdarbības vidi Mārupē; 
šobrīd tā vairāk kļūst par iespēju 
saredzēt Mārupes uzņēmēju vēlmes 
un vīzijas kopumā un visiem kopā iz-
virzīt vienotas idejas un mērķus. 

Kādi ir tavi plāni valdes locek-
ļa amatā?
Kopā ar jauno valdi strādāt pie sis-
tēmas izveides un projektiem, lai 
katrs Mārupes uzņēmējs vēlētos 
iesaistīties biedrībā, jo redzētu, kādi 
ieguvumi ir iespējami, esot biedrībā, 
un ko ir iespējams mainīt un paveikt 
Mārupes uzņēmējdarbības attīs-
tības labā. Ideju ir daudz, lai par to 
runā darbi!

Ko tu vēlies pateikt visiem 
mārupiešiem?
Cienīsim cits citu, cienīsim mūsu 
mājas, mūsu Mārupi, kurā dzīvojam, 
un nebūsim vienaldzīgi! 

Kādi ir tavi hobiji?
Ļoti daudz un dažādi… Galvenais – 
būt nemitīgā attīstībā un vienmēr 
sacensties tikai ar sevi – kāda es biju 
vakar un kāda es esmu šodien! 
Valodas, ceļošana, kitesurfing, ģitār-
spēle. 

Uģis Viļums
SIA «Medsport» valdes loceklis

Ko tev nozīmē Mārupe? 
Mārupe ir jauns, perspektīvs attīstī-
bas centrs. Tā atrodas Rīgas sirds no-
malē – ar urbanizācijas tendenci –,  
bet vienlaikus šeit ir jaušama lauku 
elpa. Man Mārupe nozīmē jaunas 
attīstības un sevis realizēšanas ie-
spējas.  

Kāpēc tu esi biedrībā «Mār-
upes uzņēmēji»? 
Biedrībā iestājos, lai saprastu, kas 
notiek Mārupē, kādas iespējas tā 
sniedz. Arī tādēļ, lai iegūtu jaunus 
paziņas un realizētu savus uzskatus 
par domubiedru apvienošanās ie-
spējām. Mani ieinteresēja iespēja uz-
ņēmējiem kā vienotai domubiedru 
grupai sadarboties, lai tādējādi tiktu 
attīstīta katra uzņēmēja pamatdar-
bība. Šīs idejas pamatā ir BNI kon-
cepcija, ko vēlos ieviest arī Mārupes 
uzņēmēju biedrībā.

Kādi ir tavi plāni valdes locek-
ļa amatā?
Vēlos Mārupes uzņēmējiem palīdzēt 
paplašināt savu darbību, aptvert vai-
rāk potenciālo klientu, savstarpējā 
mijiedarbībā sekmēt katram savu 
pamatdarbību un realizēt savas ie-
ceres un sapņus. Vēlos nodot tālāk 
savu darba stila moto «Dots devējam 
atdodas», proti, ja mēs cits cita uzņē-
mējdarbību atbalstīsim, tas pavērs 
mums plašākas iespējas.

Ko tu vēlies pateikt visiem 
mārupiešiem?
Jūs dzīvojat fantastiskā vietā, kas 
strauji attīstās, – novērtējiet to! Sa-
glabājiet Mārupes burvību, kas ļauj 
baudīt gan pilsētas burzmu un ie-
spējas, gan mierīgu mazpilsētas garu 
un pievērsties sportiskām aktivitā-
tēm svaigā gaisā. Veiciniet Mārupes 
attīstību, dalieties ar idejām. Mums 
visiem kopā izdosies!

Kādi ir tavi hobiji?
Viens no maniem hobijiem ir mak-
šķerēšana. Otra sirdslieta ir ēst ga-
tavošana. Man patīk brīvo laiku pa-
vadīt aktīvā atpūtā svaigā gaisā, bet 
dažkārt apmeklēju arī koncertus un 
burziņus draugu lokā.

«Zinu daudzus, kuriem ir labi, kā ir, un kuri 
nekad dzīvē neko jaunu nedarīs. Es sevi pie tā-
diem nepieskaitu. Pieredze bijusi noderīga, bet 
tā ir prasījusi daudz laika, riska un uzņēmības, 
kā arī drosmi un, protams, naudu, kura nestāv 
tā, ka var pienākt ar lāpstu un pagrābt,» par 
savu biznesa pieredzi saka sIa «RG Hotels» 
īpašnieks Indars Melzobs.
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pameta konkurss «Jaunais vilnis». Viņš stāsta, ka 
tolaik, runājot ar kolēģiem, esot aplēsts, ka no-
zarē kopumā bijis ap 30 % liels finansiālais kri-
tums. «Mēs to, protams, arī jutām. Nākamajā 
vasarā strauji samazinājās cilvēku plūsma: cilvēki 
gadiem bija pieraduši, ka sešpadsmit dienas jūlijā 
uz Jūrmalu labāk nebraukt, jo nebūs brīvu istabu, 
bet pie atsevišķiem viesnīcniekiem pat uz pāris 
dienām par saprātīgu cenu tās nevarēs dabūt, jo 
dažviet cenas bija nenormāli uzskrūvētas. Mūsu 
cenas tolaik un tagad atšķiras vien par kādiem 
20 eiro. Līdz pat pēdējam brīdim nebija skaidrs, 
vai konkurss notiks. Tad tika pieņemts lēmums, 
ka «Jaunais vilnis» nenotiks, un tas jūlijā Jūrmalu 
ļāva apmeklēt arī «parastajiem» tūristiem, kas bie-
ži uzsāka tādu kā nelielu viesnīcu šantāžu sakot: 
«Jums jau «Jaunais vilnis» nenotiek, dosiet man 
istabu par 30 eiro!» Tā bija kā kaķa un peles spēle: 
viens uz otru skatās un gaida, kā nu kurš rīkosies. 
Tomēr pārdot istabu par 30 eiro cenu karstākajā 
sezonā mēs nevaram atļauties, jo tad sanāktu, ka 
mums vēl par savu biznesu pašiem jāpiemaksā,» 
stāsta Indars. Pēc gada jau viss esot nostabilizējies. 
«Viss ir kā daudzās citās piejūras kūrortpilsētās. 
Tur taču arī nav «Jaunā viļņa», bet visi strādā un 
dzīvo. Tagad mums ir normāla kūrortpilsēta,» 
viņš secina.

7x7 reizes nomērīt, pirms griezt
Jautāts par saviem nākotnes plāniem, Indars 

atbild, ka tiks turpināts stabils «kuģa kurss». 
«Es pēc dažādiem veiksmīgiem un mazāk veik-
smīgiem biznesa mēģinājumiem esmu sapratis 
savulaik šahā mācīto. Tolaik man teica: «Septi-
ņas reizes nomēri, tad griez!» Es tagad septiņreiz 

septiņas reizes nomēru, pirms griežu. Turklāt es 
negribu atņemt nevienu sekundi ne sev, ne savai 
ģimenei, izlietot laiku nelietderīgi, eksperimentē-
jot biznesā, kas balstīts tikai uz entuziasmu. Es 
jau nesaku, ka līdzšinējā pieredze un piedzīvotais 
bija kas slikts! Zinu daudzus cilvēkus, kuriem ir 
labi, kā ir, un kuri nekad dzīvē neko jaunu neda-
rīs. Es sevi pie tādiem nepieskaitu. Pieredze bijusi 
noderīga, bet tā ir prasījusi daudz laika, riska un 
uzņēmības, kā arī drosmi un, protams, naudu, 
kura jau nestāv tā, ka var pienākt ar lāpstu un 
pagrābt,» saka Indars. Viņš piebilst, ka viesnīcu 
bizness gan nav viņa sirdslieta, bet viņam patīk 
komunicēt un strādāt ar cilvēkiem, patīk, ka vis-
apkārt mutuļo dzīve. 

Praktiskā pieredze uzkrāta, bet Indaram visu 
laiku bijusi sajūta, ka vajag vairāk zināšanu, jo 
pirms desmit gadiem, sākot savu uzņēmējdarbību, 
viņš pametis studijas «Turībā» un mēģinājis sev 
iestāstīt, ka dzīves skola ir svarīgāka. «Protams, 
visi šie gadi man ir bijuši ne vien dzīves skola, bet 
pat dzīves universitāte, tomēr visiem varu ieteikt: 
obligāti ir nepieciešamas arī akadēmiskās zināša-
nas,» apgalvo uzņēmējs, kurš pērnruden iestājies 
RISEBA un studē biznesa psiholoģiju. «Tagad ir 
pavisam cita mācīšanās, kad akadēmiskās zinības 
var salikt kopā ar reālo pieredzi. Man vispār paš-
laik ir tāds pilnveidošanās, personības izaugsmes 
laiks, kurā esmu sapratis: tagad jau varu ne tikai 
ņemt, bet arī dot kaut ko citiem. Tas man sniedz 
lielu gandarījumu,» par iesaistīšanos Mārupes 
uzņēmēju biedrībā un par pirmajiem soļiem arī 
politikā – Jaunajā konservatīvajā partija – saka 
Indars.  

Biedrības «Mārupes uzņēmēji» valdē atkārtoti ievēlēti Evita 
Sondore un Jurijs Baibakovs, bet pirmo reizi valdes locekļa ama-
tā stāsies Liene Brice, Roberts Muhametšins un Uģis Viļums. Par 
to, ko jaunajiem valdes locekļiem nozīmē Mārupe un kādi ir viņu 
plāni strādājot valdē, lasiet turpinājumā.

JauNIE BIEDRīBas ValDEs locEkļI
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Par reklāmas un sludinājumu
ievietošanu rakstiet vai zvaniet:

info@marupesuznemeji.lv
22516333

Paldies SIA «Rolling»  
par jauko uzņemšanu biedrības 

kopsapulces laikā!
•

Paldies SIA «airPrint» par  
viesmīlību valdes sēdes laikā!

•
Paldies SIA «Edat» un personiski 

Kristapam Beķerim par neformālā 
pasākuma organizēšanu!

Biedrība «Mārupes uzņēmēji»

laBIE DaRBI

«Uzņēmēju Vēstis»
Izdevējs: biedrība «Mārupes uzņēmēji»

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

Metiens: 8200 eksemplāru
Izplatīšana: kopā ar Mārupes novada

pašvaldības laikrakstu  
«Mārupes Vēstis»

Šis izdevums nodrukāts ar

atbalstu. 

PALDIeS!

Mūsdienās, slimojot ar dažādām sli-
mībām, cilvēki ļoti uzticas zālēm. Ja 
kaut kas sāp, iedzert ripiņu un ceri, ka  

pāries, –  ērti un ātri. Bet ko darīt, ja tabletes ne-
palīdz vai izraisa vairāk kaitējuma ar blakusparā-
dībām nekā ārstē? Ir jāmeklē citi ārstēšanās veidi, 
un viens no daudzajiem veidiem, kā sev palīdzēt, 
ir lāzerterapija. 

Lāzerterapija darbojas uz infrasarkano staru 
pamata. Mūsdienās sabiedrība ir ļoti izglītota un 
jau zina to, ka katra mūsu organisma šūna reaģē uz 
gaismu. Saņemtais starojums ikdienā ir ļoti dažāds. 
Daudzi jauc infrasarkanos starus ar UV stariem, 
taču atšķirībā no UV stariem, kas ir kaitīgi, infra-
sarkanajiem stariem piemīt dziedinošs efekts. 

Daudzi arī jauc lāzerterapiju ar lāzerķirurģiju 
un domā, ka šīs terapijas laikā kaut ko dedzinās, 
bet tā nav. Tiek izmantots zemas frekvences lā-
zers, kas infrasarkanās gaismas veidā iedarbojas 
uz audiem 2–3 cm dziļumā, uzlabojot vielmaiņu, 
mazinot sāpes un iekaisumu un atjaunojot bojā-
tos audus. 

Lāzerterapiju izmanto, lai ārstētu apdegumus, 
apsaldējumus, slikti dzīstošas brūces un trofiskās 
čūlas, saaugumus un rētaudu sabiezējumusm, 
jostas rozi, herpes vīrusu, kā arī lai novērstu ner-
vaudu izraisītas sāpes (neiralģiju) un kustību un 
balsta aparāta traumu sekas.

SIA «Medsport» fizioterapeits Jānis Šukajevs

lāzerterapija
IeteIkuMI veseLĪGAM dzĪvesstILAM

Ikdienā uzņēmēji ir aizņemti savos ikdienas 
darbos un ģimenē, taču katram uzņēmē-
jam, īpaši tiem, kuri iestājušies biedrībā, ir 
vēlme būt sabiedriski aktīviem. 

Ikdienā visi esam vienkārši cilvēki, kas vēlas 
būt atvērti un draudzīgi pret tiem, kurus vieno 
kopīga teritorija vai intereses un mūs kopā saista 
Mārupe. 

Tā ir pietiekami maza, lai uzņēmīgi cilvēki cits 
citu pazītu, un pietiekami liela, lai mēs cits citam 
varētu palīdzēt šo vietu attīstīt ar savām idejām, 
sakariem un darbiem. Ideja organizēt neformā-
lu tikšanos un iedibināt to kā tradīciju radās pēc 
kopsapulces, kad aizkulisēs vairāki uzņēmēji iz-
teica vēlmi pēc neformāla pasākuma, kurā citam 
citu labāk iepazīt. 

Līdz šim biedrībā jau ir notikuši dažādi ne-
formāli pasākumi, taču reizēm ir nepieciešams 
pamainīt tikšanās formātu. Tā radās ideja par 
pirts pasākumu Mārupē, un to apmeklēja gandrīz 
30 viesu.

Pasākums tika organizēts astoņdesmito gadu 
stilā. Viesi bija ieradušies atbilstošā apģērbā, pie 
viesību galda radošā veidā iepazinās cits ar citu, 
un pasākums izvērtās ļoti jautrs. To, ka šādi pa-
sākumi jāorganizē biežāk, apliecināja tas, ka nā-
kamajā dienā bija ļoti daudz pozitīvu atsauksmju 
un tika pausta vēlme pēc nākamā pasākuma.  

Domāju, ka būtu labi, ja turpmāk šādos pasāku-
mos piedalītos arī tādi uzņēmēji, kas nav biedrī-
bas biedri, bet par tādiem varētu kļūt. Aicinām 

piedalīties arī mūsu viesu otrās pusītes. Uz tikša-
nos nākamajā pasākumā!

Kristaps Beķeris, SIA «Edat»

MāRuPEs uZņēMēJu NEfoRMālā tIkŠaNās

Nopirkšu zemi vai apbūves gabalu Mārupē. 
Izskatīšu visus piedāvājumus.  
Tel. 29233193

sluDINāJuMs

aicinājums apmeklēt lR Zemessardzes
atVēRto DuRVJu DIENu

Biedrības biedri, kā arī citi Mārupes uzņēmēji un interesenti ir laipni aicināti apmeklēt 
Latvijas Republikas Zemessardzes 17. pretgaisa aizsardzības bataljona Atvērto durvju dienu, 

kas norisināsies 2017. gada 28. aprīlī plkst. 14.00–16.00 bataljona teritorijā un  
telpās Mārupes novada Mārupes pagasta «Ceros».

Pasākumā uzņēmēji varēs iepazīties ar Zemessardzes aktualitātēm, 17. PABN darbību un  
galvenajiem uzdevumiem, tiks pārrunātas sadarbības iespējas starp Zemessardzi un  

Mārupes uzņēmējiem. Apmeklētāji varēs iepazīt atsevišķas militārās tehnikas vienības un  
aprīkojumu, iepazīties ar 17. PABN zemessargiem un bataljona vadību.
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