
Uzņēmēju Vēstis
M A R T s  2 01 7    B i e d R ī B A s  « M ā R u p e s  u z ņ ē M ē j i »  i z d e v u M s     N R .  2 9

fokusā

Uzņēmēji pārdomās par Kučinska valdības 
pirmajā gadā paveikto

Februāra «zīmīgākajā» dienā Mi-
nistru prezidents Māris Kučin-
skis (ZZS) atskaitījās, ko valdība 
viņa vadībā paveikusi savas dar-

bības pirmajā gadā. Izpildīti esot 78 % no 
valdības deklarācijā plānotā, bet problēmas 
sagādājusi nepieciešamība cīnīties ar ie-
priekšējo valdību atstāto mantojumu. «Uz-
ņēmēju Vēstis» aplūkoja savu «dārziņu» jeb 
to, ko Kučinska kungs rādīja atskaites slaidā 
«Tautsaimniecība un izaugsme». Viedokli 
vaicājām mūsu biedriem – Mārupes uzņē-
mējiem.

Aptaujājot mārupiešus, noskaidrojās, ka 
galvenais, kas palicis mūsu prātos, diemžēl 
ir aizvadītā gada nogalē notikušais juceklis 
valdībā ap nodokļu regulējumu mikrouz-
ņēmumu nodokļa maksātājiem un ap valsts 
sociālās apdrošināšanas minimālajām ie-
maksām nepilna laika nodarbinātajiem. Arī 
mārupiešu balsij bija būtiska loma Cēsu 
uzņēmēju kluba iniciētajai un caur LTRK 
premjeram novadītajai ziņai, kuras rezultātā 
uzņēmējdarbības vidi degradējošie valdības 
lēmumi tika atcelti. Ministru prezidenta at-
skaitē, saprotams, notikušais neparādījās.

Es fondi, ēnu ekonomikas 
apkarošana, reformas VID

Tiesiskā regulējuma izveidošana Eiro-
pas Savienības fondu apgūšanai, plāns ēnu 
ekonomikas ierobežošanai un reformu uz-
sākšana Valsts ieņēmumu dienestā bija trīs 
galvenās lietas, ko savā atskaitē par gada lai-
kā paveikto Kučinska kungs atspoguļoja kā 
valdības sasniegto. Kā pozitīvu signālu taut-
saimniecībai premjers minēja arī pieņemto 
likumdošanu t. s. jaunuzņēmumu (start-up) 
darbības atbalstam, ērkšķu ceļu mērojušo 
«Rail Baltica» starpvaldību līguma noslēg-
šanu, veiksmīgi noritējušo 16+1 jeb Ķīnas 
un Austrumeiropas valstu samitu Rīgā, kam 
jāpaver jauni apvāršņi Latvijas eksportspējas 
veicināšanā, kā arī maksātnespējas procesa 
reformu.

«Eiropas Savienības budžeta kalendārais 
periods nomināli sākās 2014. gadā, kad arī 
tika dota zaļā gaisma Kohēzijas u. c. fondu 
izmantošanai. Vai naudas apguvei vajadzī-

gās nacionālās likumdošanas pieņemšana 
divus gadus vēlāk uzskatāma par sasnie-
gumu, ir diskutējams jautājums. Vai ilgi 
gaidītais «fondu sprādziens» tikai sagādās 
īstermiņa prieku būvniekiem, vai tomēr uz-
sildīs arī nozares, kas nodrošina valsts kon-
kurētspēju, tādas kā eksportējošā apstrādes 
rūpniecība un pakalpojumi, ir 2017. gada 
lielais jautājums,» pārdomās ir Normunds 
Čiževskis, SIA «Bizpro» īpašnieks. Tomēr 
Mārupes uzņēmēji, kas beidzot varēs īste-
not ar ES naudu atbalstītos projektus, tuvējā 
nākotnē raugās ar piesardzīgu optimismu.

Ēnu ekonomikas klātbūtne tautsaimnie-
cībā ir pieminēta arī daudzu starptautisko 
organizāciju kritiskajā vērtējumā par Latvi-
ju. Saskaņā ar Rīgas Ekonomikas augstsko-
las (SSE Riga) ikgadējo (kopš 2009. gada) 
ēnu ekonomikas indeksa pētījumu, Latvija 
ir pārliecinoša līdere starp Baltijas valstīm 
ēnu ekonomikas apjoma ziņā. Tā 2016. gadā 
veiktais pētījums rāda, ka ēnu ekonomikas 
apjoms Latvijā ir 21,3 %, kamēr Lietuvā 
tas ir 15 %, bet Igaunijā 14,9 %. Atšķirības 
ir ievērojama, un galvenie iemesli Latvijā 
tam ir neuzrādītie uzņēmējdarbības ienā-
kumi un aplokšņu algas. Nedaudz varam 
priecāties, ka šie rādītāji, no Latvijas skat-
punkta raugoties, ir uzlabojušies, jo krīzes 
laikā 2010. gadā, saskaņā ar SSE pētījumu, 
ēnu ekonomika Latvijā sasniedza 38,1 %, 

kamēr Igaunijā 19,4 % un Lietuvā 18,8 %. 
«Viesmīlības nozarē, kas ir mans darbības 
lauks, ir acīmredzama to uzņēmumu kon-
kurētspējas priekšrocība, kuri darbojas pelē-
kajā sektorā. To nav viegli pierādīt, bet nav 
saprotams, kā iepirkumos var piedāvāt tādu 
cenu, ar ko nevienam godīgam uzņēmējam 
nav iespējams konkurēt. Tāpēc gaidām val-
dības rīcības augļus,» saka Evita Sondore, 
SIA «Excellent partner» īpašniece.

Nevis sodīt, bet palīdzēt
Aizvadītā gada decembrī notikušajā  

3. Vislatvijas Reģionālo uzņēmēju biedrību 
kongresā Salaspilī, kas tika veltīts uzraugošo 
institūciju un uzņēmēju sadarbības tēmai, 
Valsts ieņēmumu dienests bija pārstāvēts 
visaugstākajā līmenī – jaunā vadītāja Cīrules 

kundze, vietniece Pelēkās kundze un Kon-
troles pārvaldes direktore Kārkliņa-Ādmine 
kongresa telpas neatstāja līdz pat kongresa 
beigu zvanam. Tā ir labā ziņa, gluži tāpat kā 
šo kundžu paziņojumi par «īstu pārmaiņu 
laiku sākšanos». Tomēr uzņēmēji ir piesar-
dzīgi, jo, pirmkārt, ir skaidrs, ka nepietiks, 

Turpinājums 4. lpp.

Kad lasīsiet šo izdevumu, biedrība jau būs aizva-
dījusi ikgadējo biedru kopsapulci, pārskatījusi 
paveikto un izvirzījusi jaunus mērķus 2017. ga-
dam, kā arī būs ievēlēta jauna biedrības valde. 

Bet par to, kas un kā notika, jālasa nākamā mēneša – aprī- 
ļa – izdevumā.

Šajā numurā lasiet plašu interviju ar Mārupes nova-
da domes uzņēmējdarbības attīstības konsultanti Lienu 
Ādamsoni par to, kāds Mārupes novads izskatās skaitļos 
dažās ar uzņēmējdarbību saistītās sfēras, par ToP noza-
rēm šeit, Mārupē, un par Mārupes pašvaldības plāniem, lai 
radītu pievilcīgāku vidi tik ļoti strauji augošajai uzņēmēj-
darbības aktivitātei visā novadā. Domāju, tas ir liels izaici-
nājums pašvaldībai – atrast balansu starp labi sakārtotu ap-
kārtējās vides infrastruktūru uzņēmējiem (gan «uz zemes», 
gan «gaisā»)  un ievērot iedzīvotāju vēlmi dzīvot klusā un 
mierīgā vidē. Būt visiem blakus, bet netraucēt cits citam. 
Novēlu, lai izdodas!

Ar uzņēmēju acīm esam palūkojušies arī uz M. Kučins-
ka valdības pirmajā gadā paveikto. Mazliet ironiski, ka at-
skaitīšanās notika visu mīlētāju dienā, – zem romantikas 
plīvura viss ir nedaudz miglā tīts... Perspektīvā tik drūmi 
varbūt arī nav, bet beidzot sakārtota valsts ilgtermiņa no-
dokļu politika būtu brīnišķīgi. Plasāk lasiet sadaļas «Foku-
sā» rakstā. 

2017. gada sākums mūsu biedrībai piepulcinājis trīs jau-
nus uzņēmumus – «RJ Construction», «IB Media Produc-
tions» un «RG Hotels». Prieks, ka jaunie biedri ir aktīvi un 
vēlas šeit, Mārupē, darīt labas lietas un darbus. Iespējams, 
ka viena jaunā biedra iniciatīva šovasar Mārupē tiks reali-
zēta šeit un būs pieejama visiem iedzīvotājiem. Lai veicas!

Februāra beigās biedrības valde pašreizējā sastāvā aiz-
vadīja savu pēdējo valdes sēdi, un es vēlos pateikt paldies 
savai komandai – Jurijam Baibakovam, Rūtai Skujeniecei, 
Ērikam Kundziņam un Svetlanai Avenei-Aveniņai – par 
kopā aizritējušo gadu, par sadarbību, sapratni un uzticēša-
nos ik brīdi – paldies jums par to!

Ar cieņu 
Evita Sondore

biedrības «Mārupes uzņēmēji» valdes priekšsēdētāja

Ar maigu saules pieskārienu,
Ar agru, dzestru rītu

Mums sirdī ienāk pavasars
Ar netveramu stīgu.

vAldes pRiekšsēdēTājAs slejA

Normunds Čiževskis, sIA «Bizpro»  
īpašnieks

Evita sondore, sIA «Excellent partner» 
īpašniece
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«Es kā sabiedriski aktīva persona – 
mārupiete jau trešajā paaudzē, 
ar spēju ieraudzīt, ko varētu ie-

tekmēt, mainīt vai aktivizēt, – varu dot savu ar-
tavu savam novadam,» – tā par izvēli pievienoties 
Mārupes uzņēmēju biedrībai saka mūsu jaunākā 
biedra – SIA «IB Media Productions» – direkto-
re un producente Ingrīda Bondare.

Viņa biedrības aktivitātes pamanījusi sociā-
lajos tīklos: «Tā es vēroju kādu gadu no malas, 
līdz satiku pāris pazīstamu cilvēku, kas arī dar-
bojas šajā biedrībā. Redzot ikdienas dzīvi novadā 
un to, ko varētu darīt lietas labā, nolēmu, ka arī 
es varu kaut ko dot savam novadam; tagad man 
šāda iespēja būs Mārupes uzņēmēju biedrībā,» 
saka Ingrīda. 

Viņas vecvecāki 1954. gadā par savu dzīves-
vietu izvēlējās Mārupi. «Labi atceros laikus, kad 
pie mūsu mājas Mēmeles ielas galā pletās ku-
kurūzas lauki. Mūsu māja bija ielas galā pēdējā, 
un bija tālu jāiet no Tēriņu ielas ceļa, kas naktī 
bija diezgan drūmi un bailīgi. Tādas ir manas 
pirmās atmiņas par Mārupi, kura tagad ir kar-
dināli, pat par 720 grādiem, mainījusies,» viņa 
stāsta. Ingrīdas dzīve rit «ar vienu kāju Rīgā» kur 
centrā atrodas viņas uzņēmuma video  filmēšanas 
studija, ar otru – Mārupē, bet «dzīve saistīta ar 
visu pasauli».

15 radoši gadi
SIA «IB Media Productions» jau piecpadsmi-

to gadu nodarbojas ar video izgatavošanu. Tas 
ietver gan reklāmu izveidi, gan arī dažādus TV 
projektus – raidījumus, no kuriem daudzi ir ļoti 
labi zināmi un populāri. «IB Media Productions» 
komandas kodols ir Ingrīda ar savu kolēģi un divi 
vīri, kas atbild par video montāžu, savukārt pro-
jektiem tiek piesaistīti mākslinieki, kino režisori, 
gaismotāji, grimētāji u. c.

Ingrīda ir ne tikai uzņēmuma direktore, bet 
arī pati ģenerē idejas un rada raidījumus. Viņas 
pārziņā ir arī tekstu rakstīšana, režija, organizato-
riskie jautājumi, lai filmēšana noritētu raiti. 

«Liela daļa dienas paiet radošos reklāmu ri-
sinājumu meklējumos. Lai gan ikdienā reklāmas 
cilvēkiem nepatīk un pat traucē, man tas ir ļoti 
aizraujošs, interesants process, jo, veidojot reklā-
mu vienu dienu zāļu ražotājam, citu dienu – ban-

kai vai veikalam, ir jābūt ļoti vispusīgai un jāatrod 
labākais veids, kā nodot vēstījumu. Manas idejas, 
kuras realizējušās, sniedz lielu gandarījumu, kad 
redzu tās TV ekrānā, jo zinu, ka bija maza ideja, 
kas izaugusi līdz tādam skaistam rezultātam,» ar 
darba aizkulisēm iepazīstina Ingrīda.

Radīt prieku
Jaunākais Ingrīdas veikums ir ceļojumu raidī-

jums «Zvaigznes ceļo». Pavisam drīz šis raidījums 
tiks filmēts Seišelu salās, un šim nolūkam iegā-
dāts drons, jo iecerēts raidījumā ietvert arī vai-
rākus skaistus panorāmas kadrus. «Mana doma, 
veidojot šo raidījumu bija: ceļot, pirmkārt, ir ļoti 
forši, bet, ja es varu padalīties iespaidos arī ar ci-
tiem cilvēkiem, tas man sagādā milzīgu prieku. 
Šis ir ne tikai bizness, bet arī milzumdaudz pozi-
tīvu emociju, ko gūstu pati un dodu tālāk citiem,» 
saka Ingrīda. Viņas teikto ilustrē arī uzņēmuma  
sauklis – «Mēs mākam radīt prieku un reklāmu.» 

No citiem jaunākajiem TV raidījumu veiku-
miem viņa min nesen veidotās «Dzintara dzies-
mas», kā arī kulināro šovu «Esi gardēdis», bet ik 
vasara paiet, atainojot pludmales volejbola sacīk-
stes. Raidījumu tematika šo gadu laikā ir bijusi 
kulinārija, ceļojumi, iepazīšanās tēmas un sports.

Ceļš uz TV lietu producēšanu Ingrīdai sākās 
mūzikā. 1991. gadā, kļūstot par Doma zēnu kora 
direktori, uz Ingrīdas pleciem bija koncertu me-
nedžments, organizatoriskie jautājumi, publicitā-
tes nodrošināšana, ieraksti u. c. darbi. Šajā jomā 
lieti noderēja iepriekšējā pieredze korī «Balsis». 
«Tas man bija pilna laika darbs, tikai tad es biju 
otrā pusē, nekā esmu tagad. Pēc desmit gadiem 
izlēmu, ka gribu doties tālāk, un nokļuvu šī darba 
citā pusē – Latvijas Televīzijā –, kur sāka parādī-
ties arī neatkarīgo producentu veidotie raidījumi. 
Tur nostrādāju vien gadu, jo izlēmu, ka pašai jā-
taisa raidījumi,» par ceļu līdz savam uzņēmumam 
stāsta Ingrīda. 

Pirmais pašas veidotais projekts bija raidījums 
«Laimīgais pāris» Latvijas Televīzijā, un to vadīja 
Gundars Āboliņš. Lielākā daļa raidījumu ideju 
rodas pašai Ingrīdai (izņemot «Laimīgo pāri», 
kas bija igauņu radīta ideja). Viņa lepojas ar to, 
ka viņas radītais projekts «Randiņš» ir bijis viens 
no pirmajiem iepazīšanās šoviem Latvijā, kā arī 
ar to, ka daudzi raidījumu vadītāji savus pirmos 

soļus televīzijā ir spēruši tieši «IB Media Produc-
tions» raidījumos. Tāds ir Andris Kivičs, Egons 
Reiters (iepazīšanās šovā «Randiņš»), Normunds 
Rutulis (raidījumā «Laimes aka»), Santa Didžus 
(«Māmiņu klubs»), Gundega Skudriņa (šovs «Esi 
gardēdis),» Liene Šomase («Dzintara dziesmas»),  
Binnija Ārberga («Zvaigznes ceļo»), Iveta Bau-
mane («Dzintara dziesmas») u. c. «Raidījumi ir 
tas sirdsāķītis, kas mani pievelk šim darbam,» 
saka Ingrīda.

Viņas vadītais uzņēmums strādā ar visām pie-
ejamām TV tehnikām. Īpaši viņa uzteic 3D ani-
māciju, kuru kā ļoti labas kvalitātes pakalpojumu 
varot pat eksportēt.  

Ar saviem principiem
Vai ir kādas jaunu raidījumu idejas, ko gribē-

tos realizēt? «Ideju ir daudz, bet Latvijas publika 
ir tāda pati kā citviet pasaulē. Kā reiz teica kādas 
televīzijas vadītājs, 20 % skatītāju ir intelektuāļi, 
bet atlikusī daļa ir tādi, kuri ir easy going jeb ku-
riem vajag vieglu, dzeltenu, skandalozu saturu. 
Tieši tas, ko tagad varam novērot TV kanālos! 

Tomēr mans uzņēmums šādus raidījumus nevei-
do, jo man ir savi principi. Lai gan man nav ļoti 
daudz TV projektu, tomēr man ir svarīgi, lai tie 
būtu ar savu pievienoto vērtību. Iespēja uztaisīt 
reitingus un skandālus televīzijā pastāv teju uz 
katra soļa, jo mūsu publikai ļoti patīk paskatīties 
pa atslēgas caurumu,» viņa stāsta. Šis pavasaris ir 
ļoti ražīgs un darbīgs, turklāt ne tikai darbu ziņā, 
bet arī sabiedriskajā dzīvē. Viņa ir arī iesaistīju-
sies Mārupē reģistrētā biedrībā «Lidojošo disku 
attīstībai», kas Latvijā jau piekto gadu popularizē 
spēli – disku golfu. Tā ir iespēja atpūsties brīvā 
dabā, metot lidojošo šķīvīti 18 grozos. Šogad ir 
iecerēti vairāki šīs spēles popularizēšanas pasāku-
mi Latvijā, arī Mārupē, kur pie ūdenstorņa pare-
dzēts izlikt grozus un sniegt iespēju uzspēlēt šo 
interesanto spēli.

Ingrīda atzīst, ka viņu gandarī nodarbes, kas 
ir ārpus biznesa, jeb sirdsdarbi. Viens no tiem 
bija 30 minūšu filma, kas pieejama arī DVD, par 
leģendāro bērnu ansambli «Dzeguzīte» tā 45. ju-
bilejā. «Tā sanāk, ka mūzika, filmēšana un sports 
man iet līdzās visu mūžu,» viņa atzīst. 

Arvien vairāk uzņēmējiem izvēloties 
mūsu novadu par sava biznesa vie-
tu, Mārupe ierindojas līderpozīcijās 
valstī pēc aktīvo biznesa struktūru 
skaita, bet iedzīvotāju skaita tuvo-

šanās 20 tūkstošiem ir apliecinājums, ka šeit ir ne 
tikai biznesa ideju lidojumiem, bet arī dzīvošanai 
labvēlīga vieta.  

«Uzņēmēju Vēstis» aicināja uz sarunu Lienu 
Ādamsoni, Mārupes novada domes uzņēmējdar-
bības attīstības konsultanti, lai uzzinātu, ko paš-
valdība šogad iecerējusi vietējā biznesa atbalstam 
un ar ko jārēķinās uzņēmējiem.

Pērn Mārupes pašvaldība saņēmusi vairākas 
atzinības, kas apliecina, ka līdzšinējā politika 
uzņēmējdarbības veicināšanai novadā ir biju-
si pareiza. Mārupes pašvaldība tika atzīta par 
otro investīcijām draudzīgāko pašvaldību val-
stī; arī uzņēmēju aptaujas atklāj, ka gandrīz 70 
% no tiem apmierina uzņēmējdarbības attīstī-
bas iespējas un attīstību veicinošā pašvaldības 
darbība. Ko šī atzinība nozīmē pašvaldībai?

Protams, ir patīkami saņemt atzinību par pa-
veikto. Dažādās aptaujās, kurās piedalās uzņēmēji 
un iedzīvotāji, redzam tās vērtības, kuru dēļ šo 
vietu izvēlas darbam un dzīvei. Ja iedzīvotājiem 
ir būtiski, ka novads ir zaļš, drošs, tad tiem trīs 
tūkstošiem uzņēmēju, kuri novadu izvēlējušies 
par sava biznesa vietu, svarīga ir tā atrašanās: 
tuvu Rīga, lidosta, ceļi, kas īpaši svarīgi ir tiem, 
kuri produkciju eksportē. Mēs varam piedāvāt 
salīdzinoši labu biznesa infrastruktūru, pastāvīgi 
domājam par tās uzlabošanu novadā, uzņēmumi 
attīstīsies vairāk. 

Mārupes novads ir uzņēmējdarbībai un ie-
dzīvotājiem atraktīvs novads. Šogad iedzīvotāju 
skaits mūsu novadā pietuvosies 20 tūkstošiem. 
Mūsu novads pēc vecuma struktūras viens no jau-
nākajiem; šeit ir daudz jaunu ģimeņu ekonomis-
ki aktīvajā vecumā, un būtisks ir arī bērnudārzu, 
skolu jautājums. 

Esam noslēguši sadarbības līgumu ar 59 pri-
vātajiem bērnudārziem Latvijā, arī šeit darbojas 
7 privātie dārziņi, pašvaldība piemaksā par aukles 
pakalpojumiem 127 bērniem, pērn uzbūvējām 
jaunu bērnudārzu ar 280 vietām, skolās ir pagari-
nātās dienas grupas, ap 600 bērnu sporto dažādos 
sporta veidos, par to neko nemaksājot. – to visu 
apmaksā pašvaldība. Tas ir liels bonuss, kas ģime-
nēm liek izvēlēties dzīvot te. 

Pērnruden tika izveidota Mārupes novada 
Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvā pado-
me.  Kā vērtējat sadarbību ar uzņēmējiem, tai 
skaitā ar Mārupes uzņēmēju biedrību?

Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās pa-
domes izveide notika, pateicoties pašvaldības sa-
darbībai ar Mārupes uzņēmēju biedrību, kurā ap-
vienojušies novada aktīvākie uzņēmēji. Uzņēmēji 
tiekas ar domes amatpersonām, ir iespēja paust 
savas domas, sēžam pie viena galda, runājam. Brī-
žam šie domu lidojumi ir ļoti lieli un apjomīgi, 
tomēr var teikt, ka esam uz viena viļņa, ar kopīgu 
domu, kā novadam turpmāk veiksmīgāk attīstī-
ties. Uzņēmēju vēlmes ir dažādas; mēs skatāmies, 
kā varam palīdzēt. Sadarbība noteikti jāturpina, jo 
līdz šim tā ir bijusi veiksmīga un produktīva. 

Kopā ar Mārupes Uzņēmēju biedrību esam 
aktivizējuši tādus jautājumus, kam iepriekš netika 
pievērsta tik liela uzmanība, piemēram, uzņēmēju 
ienākšanai Mārupes iedzīvotāju vidē. Laba ilus-
trācija tam ir Uzņēmēju dienas un mērķis veidot 
regulāras darba biržas, lai mārupieši, kas te dzī-
vo, var šeit atrast darbavietu. Zinām, ka 18 % no 
mār–upiešiem, tepat arī strādā, bet mums gribētos 
šo skaitli palielināt, tāpēc šo darba biržu sauklis ir 
«Dzīvo Mārupē, strādā Mārupē!». Darba biržā tika 
iesaistīti arī jaunieši, kuri apmeklēja uzņēmumus. 
Tas ir labs projekts, kam jāturpinās arī šogad! 

Uzņēmēju aptauja liecināja, ka vismaz pusei 
ir aktuāls kvalificēta darbaspēka jautājums, tāpēc 
mēs strādājam divos virzienos: domes interneta 
vietnē ir sadaļa ar darba sludinājumiem un palī-
dzam organizēt šīs darba biržas, kurās mēģinām 
savest kopā uzņēmējus ar iedzīvotājiem, kuri var 
uzreiz piedalīties darba intervijā un stāties darbā. 

Mēs esam lieli sava novada patrioti, vietējie 
atbalsta vietējos. Arī pašvaldībai izveidojusies 
laba sadarbība ar mūsu uzņēmējiem. Piemēram, 
pērn dažādos iepirkumos uzvarējuši mārupie-
ši, ar kuriem noslēgti līgumi par kopējo summu  
12,3 miljoni eiro. Lielākie uzņēmumi, kas uzvarē-
juši konkursos, bija SIA «Aniva», SIA «VR Pro-
jekts», SIA «Mārupes ceļinieks».

Ir apstiprināts novada uzņēmējdarbības 
veicināšanas plāns šim gadam. Ar ko tas ir iezī-
mīgs, ko no tā jūs gribētu īpaši akcentēt? 

Plāna stratēģiskais mērķis paredz uzņēmējdar-
bības ar pievienoto vērtību izaugsmi, investīciju 
piesaisti un kapitāla pieaugumu, ko sekmē eko-
nomiskām aktivitātēm nepieciešama un atbilstoša 
infrastruktūra transporta, enerģētikas, sakaru un 
citās nozarēs. Plāna galvenais mērķis ir sekmēt 
vietējas nozīmes uzņēmējdarbību, t. sk., veicinot 
apstrādes rūpniecības nozares uzņēmumu darbī-
bu novadā un jauniešu iesaisti uzņēmējdarbībā, 
paredzot labvēlīgu nodokļu un nodevu politiku 

uzņēmumiem, kas strādā novadam stratēģiski 
svarīgās nozarēs. Viens no mūsu prioritārajiem 
uzdevumiem ir būtiski pastiprināt uzņēmējdar-
bības vides pievilcību Mārupes novadā. Novada 
mārketinga plānā esam akcentējuši septiņas mūsu 
novadam būtiskas ekonomikas specializācijas jo-
mas. Protams, ka vēlamies likt lielāku akcentu uz 
ražošanas attīstīšanu, bet atbalstām tādu ražoša-
nu, kas nenodara būtisku kaitējumu videi, kas ir 

bez negatīviem blakus efektiem, jo gan mums, 
gan mūsu iedzīvotājiem ir būtiska Mārupes zaļā 
vide. 

No plāna akcentējama būtu arī mūsu uzņēmē-
ju informēšana un atbalstīšana dažādās izstādēs, 
turpināsim organizēt Uzņēmēju dienu (20. ok-
tobrī), turpināsim arī skolēnu mācību uzņēmumu 
konkursu, ko pirms četriem gadiem aizsāka uzņē-
mēju biedrība. Kā atbalsta instruments jaunajiem 
uzņēmējiem būs īpaša grantu programma «Ideju 
fonds», ko veidojam kopā ar olaines novadu, Jūr-
malas pilsētu un SEB banku, un kurā varēs pie-
teikties granta finansējumam līdz 10 tūkstošiem 
eiro; pozitīvi, ka šim grantam no jaunajiem uzņē-
mējiem netiks prasīts līdzfinansējums. Pašvaldī-
bai ir svarīga jauniešu iesaiste biznesā, tāpēc gan 
skolēnu mācību uzņēmumu konkurss, gan darba 
birža, gan iespēja ar pašvaldības līdzfinansējumu 
vasarās strādāt mūsu novada uzņēmumos un ie-
spēja apmeklēt mūsu uzņēmējus veido jauniešos 
reālu sasaisti ar dzīvi, palīdz izvēlēties savu ceļu 
dzīvē un sekmē jauno uzņēmēju paaudzes izvei-
došanos. 

Paredzēts arī uzlabot un papildināt domes 
interneta vietnes sadaļu uzņēmējiem, turpinā-
sies Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes un 
Mārketinga konsultatīvās padomes tikšanās.

Kādi vēl plāni vai pasākumi šogad varētu būt 
aktuāli novada uzņēmējiem?

Mūsu novada uzņēmēji ir kļuvuši ļoti aktīvi. 
Pērn sarosījās arī mazie uzņēmēji – mājražotāji, 
amatnieki –, apvienojoties un izveidojot biedrību 
«Radīts Mārupē». Tā plāno organizēt tirdziņus, 
radošās darbnīcas, aicinot iedzīvotājus tuvāk ie-
pazīt, kā top viņu produkcija. Šogad esam ieplā-
nojuši trīs tirdziņus. Pirmais tirdziņš būs 4. maijā, 
kad sadarbībā ar MUB notiks arī darba birža un 
kad ar dažādiem kultūras pasākumiem tiks atklāta 
aktīvā tūrisma sezona un ar Baltā galdauta svēt-
kiem Konrādu ielas skvērā svinēsim mūsu valsts 
neatkarības atjaunošanas dienu. Nākamie tirdziņi 
būs 24. septembrī, kad slēgsim aktīvo tūrisma se-
zonu, un 17. decembrī – pirms Ziemassvētkiem. 

Ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras 
(LIAA) atbalstu astoņi mūsu amatnieki un māj-
ražotāji piedalīsies Latvijas dienās Kopenhāgenā 
9. septembrī. Ja mazajiem uzņēmējiem ir intere-
se par šiem un citiem pasākumiem, informāciju 
varēs atrast novada informatīvajos izdevumos, 
interneta vietnē, kā arī pie mūsu tūrisma koordi-
natores Elīnas Brigmanes.

Esam iecerējuši izveidot videofilmu par biz-
nesu mūsu novadā, kā arī īpašu preču zīmi «Ra-
dīts Mārupē». To uz savām etiķetēm, produkcijas  
u. tml. varēs izmantot ikviens mārupietis, kas te-
pat uz vietas kaut ko ražo vai sniedz tūrisma pa-
kalpojumus, tādējādi popularizējot mūsu novadu.

Viens no pašvaldības attīstības dokumentos 
ietvertajiem mērķiem ir vietējas nozīmes uzņē-
mējdarbības sekmēšana. Arī iedzīvotāji aptau-
jās ir norādījuši, ka uzņēmējdarbība ir Mārupes 
attīstības stūrakmens un novadā būtu jāsekmē 
dažādu pakalpojumu attīstība. Kā pašvaldībai 
veicas ar biznesa sekmēšanu?

Statistika ir vislabākais apliecinājums tam, ka 
uzņēmēji novērtē novada priekšrocības: ik gadu 
Mārupes novadā reģistrēto uzņēmumu skaits vi-
dēji pieaug par 238 uzņēmumiem, bet tiek likvi-
dēts tikai ap 60 uzņēmumiem gadā. Tiesa gan, 
reālu saimniecisko darbību veic tikai 54,78 % no 
3079 novada uzņēmumiem. Pašvaldība veicina 
jaunu uzņēmumu ienākšanu, gan sakārtojot in-
frastruktūru, gan arī ar nekustamā īpašuma no-
dokļu atvieglojumiem. Piemēram, ja uzņēmums 
Mārupē attīsta savu biznesu un ir ieguldījis nefi-
nanšu investīcijas novada infrastruktūras attīstībā 
(ieguldījumi veikti publiskajā īpašumā esošā in-
frastruktūrā ārpus īpašniekam piederošā īpašuma 
robežām), no kā ir labums ne tikai pašam uzņē-
mumam, bet arī sabiedrībai, vai ja ražošanas uz-
ņēmumā tiek nodarbināti vismaz pieci Mārupes 
novadā deklarēti iedzīvotāji, ir iespējams saņemt 
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus. 

Pozitīva un atbalstoša uzņēmējdarbības vide 
būtu jāveido valstiskā līmenī, jo pašvaldībai nav 
daudz sviru, kā to veicināt, atšķirībā no valsts, 
kas to var darīt, izmantojot nodokļu politiku u. c. 
atvieglojumus, kā arī atbalstošu, ilglaicīgu likum-
došanu. Tad pašvaldība var būt kā labs partneris, 
tāds stiprais plecs saviem vietējiem uzņēmējiem. 

Pašvaldība aktīvi piesaista ES finansējumu. 
Kas ir nozīmīgākie no drīzumā paredzētajiem 
projektiem, no kuriem labumu gūs gan novadā 
strādājošie komersanti, gan viņu klienti?

Pie mums uzņēmējdarbība ir ļoti dažāda: tā 
notiek gan virs zemes, gan gaisā: reti kurā paš-
valdībā ir tik liels jomu areāls. Tiem, kas darbojas 
uz zemes, ir divas problēmas, ko uzrādījušas arī 
aptaujas: vēlme, lai būtu labāka infrastruktūra un 
tā tiktu attīstīta, un energoresursu pieejamība. 
Mēs esam viena no visstraujāk augošajām paš-
valdībām: šogad iedzīvotāju skaits pietuvosies 
20 tūkstošiem, un, protams, iedzīvotāji nevēlas 
ražošanu tuvu savām mājām, bet gan lai būtu 
miers, klusums, zaļa vide. Sanāk pretrunas: biz-
ness meklē, kur attīstīties, bet iedzīvotāji ir pret 
to. Lai mazinātu dažas ar uzņēmējdarbību sais-
tītās negatīvās ietekmes, ir izstrādāti Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī Te-
ritorijas plānojuma funkcionālā zonējuma karte. 
Eiropas finansējums līdz šim ticis tam, lai attīstī-
tu iedzīvotājiem nepieciešamo infrastruktūru, un 
nebija paredzēts biznesam. Pērn pirmo reizi ES 
finansējums kļuva pieejams arī biznesa attīstīša-
nai, tāpēc gada nogalē sākām un šogad turpinā-
sim gatavot dokumentāciju ES naudas saņemša-
nai, lai uzlabotu ceļu infrastruktūru. ES prasības 
šāda finansējuma saņemšanai ir jaunu darbavietu 
radīšana un uzņēmumu investīcijas. Tādējādi 
programmas «Izaugsme un nodarbinātība» speci-
fiskā atbalsta mērķa «palielināt privāto investīciju 
apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmēj-
darbības attīstībā atbilstoši pašvaldību attīstības 
programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai 
specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju 
vajadzībām» ietvaros tiks veikta ceļu pārbūve: 
Dzirnieku ielu posmā no īpašuma Dzirnieku ielā 
15 līdz ceļam P-133 (lidostas «Rīga» pievedceļš); 
ceļš C-16 posmā no ceļa C-15 (Alpi–Dumpji) 
līdz Dzirnieku ielai un ceļš C-15 posmā no C-16 
līdz Stīpnieku ceļam. Tiks radīta arī 81 jauna 
darba vieta. Tās ir arī pašvaldības noteiktās te-
ritorijas, kurp aicināsim uzņēmējus izvietot savas 
ražotnes u.c. objektus, jo tur saskaņā ar terito-
riālo plānu nav paredzēta masveida individuālā 
apbūve.

Jautājums par energoresursu pieejamību ir ak-
tuāls jau vairākus gadus. Pašvaldība, sadarbojoties 
ar lidostu «Rīga» un «Sadales tīklu», nodevusi lie-
tošanā zemi, uz kuras tiks celta jauna apakšstacija 
energo jaudas palielināšanai (to paredzēts nodot 
ekspluatācijā 2018. gadā). Daudzi uzņēmēji ir ga-
tavi iegādāties zemesgabalus, nomāt zemi, sākt te 
biznesu, kā arī paplašināt esošo, bet to līdz šim 
nevarēja veikt elektrības jaudas problēmu dēļ. 
Energojaudas pieaugums varētu sekmēt dažādu 
komercobjektu būvniecību, jo novadā trūkt no-
liktavu, biroju ēku, ražošanas telpu. Pie mums 
ļoti bieži vēršas uzņēmēji, kas meklē šādas telpas, 
bet to ir ļoti maz. Tāpēc vēl viena laba iespēja ir 
LIAA nekustamo īpašumu datubāze, kur gan 
pašvaldība, gan iedzīvotāji, gan uzņēmēji var ie-
vietot informāciju par brīviem zemesgabaliem un 
brīvām ēkām, ko paredzēts izmantot uzņēmējdar-
bības veikšanai. Uzņēmēji, un investori tur var at-
rast informāciju par iznomājamām, brīvām ēkām 
novadā. Šī datubāze ir izmantojama bez maksas.

Kopumā var teikt, to visu paveicot, būs radīts 
labs arguments, lai aicinātu šurp vēl jaunus uzņē-
mējus, jo būs piemērotas vietas biznesa attīstīša-
nai un attiecīgi sakārtota infrastruktūra.

Šogad beidzas Pašvaldības investīciju plāna 
termiņš; vai ir sākts darbs pie jauna? Kā zināms, 
3. jūnijā notiks pašvaldību vēlēšanas: vai paš-
valdība veic kādas iestrādes, lai sāktā attīstība, 
virzība un darbi turpinātos? 

2016. gada decembrī jau tika apstiprināts 
jaunais investīciju plāns 2017.–2019. gadam. 
Pēdējo divu divarpus gadu laikā esam apstiprinā-
juši pietiekami daudz stratēģisku dokumentu ar  

pietiekami garu darbības termiņu. Mārupes no-
vada attīstības programma ir izstrādāta līdz 2019. 
gadam, un no šī jumta dokumenta izriet konkrēta 
rīcība; sekojam līdzi, kas ir izpildīts, un papildi-
nām arī pārējos dokumentus. Nedomāju, ka paš-
valdību vēlēšanas mainīs situāciju tā, ka apgriezīs 
Mārupē visu kājām gaisā, jo arī konsultatīvās pa-
domes ir pietiekami labs darba instruments: tās 
ir caurspīdīgas, atklātas tikšanās reizes ar dom-
niekiem, kurās var turēt pie vārda pašvaldības 
pārstāvjus un ietekmēt, lai procesi turpinās un 
neapstājas. 

Vai šī gada pašvaldības budžetā ir paredzēts  
finansējums arī biznesa sekmēšanai?

Uzņēmējdarbības veicināšanas plānā šogad 
kopumā dažādiem pasākumiem esam atvēlējuši 
2,3 miljonus eiro, no šīs summas lielu daļu veido 
uzņēmējdarbības attīstībai paredzētie ieguldījumi  
Dzirnieku ielas, C-16 un C-15 posma infrastruk-
tūras uzlabojumos.

Mārupes pašvaldības budžeta ienākumi šogad 
plānoti 29 miljonu eiro; bet izdevumi – 33 mil-
jonu eiro apjomā. No pērnā gada palicis atlikums  
3,8 miljoni eiro. Ņemsim arī Valsts kasē aizņēmu-
mu, kas nepieciešams Kohēzijas fonda projekta 
līdzfinansēšanai ūdenssaimniecības un kanali-
zācijas tīklu izbūvei, lai šogad varam realizēt šo 
projektu un iepriekš minēto ceļu izbūves projektu. 
Turpināsim ielu un ceļu sakārtošanu – šogad tiks 
sakārtotas desmit ielas, izbūvētas ūdens un kanali-
zācijas komunikācijas, ierīkoti trotuāri, apgaismo-
jums, veloceliņi. Tāpat aizņēmums tiks izlietots 
Mārupes vidusskolas mācību vides sakārtošanai: 
spēļu laukuma izbūvei un, iespējams, viena kor-
pusa pārbūvei. No budžeta lielākā daļa līdzekļu 
aiziet izglītības jomai, jo ilgstoši nodrošinām labus 
pedagogus un algu viņiem neesam samazinājuši. 
Arī medicīniskā pieejamība šogad būtu jāuzlabo: 
divos ciematos – Tīrainē un Mārupē – jārada me-
dicīnas personālam labāki darba apstākļi, jo vecie 
doktorāti savu laiku ir nokalpojuši. Jārada iespēja 
attīstīties arī sociālajam dienestam, jauniešu die-
nas centram; iedzīvotāji izteikuši vēlmi arī pēc vēl 
vienas bibliotēkas. 

Kādu jūs redzat ideālo uzņēmējam draudzīgo 
pašvaldību? Kādai tai jābūt – vīzijas līmenī?

Ļoti labi pateica jūsu kolēģis Jurijs Baibakovs 
no uzņēmēju biedrības: svarīgs ir skaidrošanas 
process no abām pusēm – uzņēmējiem un pašval-
dības – un abām pusēm ir jāsaprot un jāskaidro, 
kas kurai ir svarīgi. Tas nozīmē, ka runa ir par 
spēju sarunāties, komunicēt, sadarboties, un tas 
ir vissvarīgākais priekšnoteikums. Tāpēc novēlē-
jums mūsu uzņēmējiem šogad būtu: ne tikai spēt 
sarunāties, bet arī saskatīt visu labo, kas ir izdarīts 
Mārupē, un darīt labu Mārupei! 

No Mārupes līdz pasaules plašumiem. Ingrīda Bondare, sIA «IB Media Productions» direktore un 
producente, sava jaunākā raidījuma «Zvaigznes ceļo» tapšanas laikā Apvienotajos Arābu Emirātos
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«Viens no mūsu prioritārajiem uzdevumiem  
ir būtiski pastiprināt uzņēmējdarbības vides  
pievilcību Mārupes novadā,» saka liena  
ādamsone, Mārupes novada domes  
uzņēmējdarbības attīstības konsultante.
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Dot artavu savai MārupeiMārupe – biznesa ideju lidojumiem labvēlīga vieta

Bizness Mārupes novadā skaitļos
 3079: tik daudz reģistrētu uzņēmumu bija 

Mārupes novadā š. g. 1. janvārī. 
 Reģistrēto uzņēmumu skaits gadā pieaug 

vidēji par 238 uzņēmumiem, bet tiek likvidēti 
vidēji 60 uzņēmumi.

 Reālu saimniecisko darbību veic tikai 54,78 % 
no novada uzņēmumiem. 

 161,58 milj. EUR: tik lielu summu novada 
uzņēmumi samaksājuši valsts budžetā  
2015. gadā (+11,64% jeb par 16,85 milj. EUR 
vairāk nekā gadu iepriekš).

 Lielākais nodokļu maksātājs Mārupes  
novadā 2015. gadā bija VAS «Latvijas Pasts», 
kas valsts budžetā nodokļos samaksājis  
14,1 milj. EUR.

 TOP3 lielākie darba devēji novadā 2016. gadā:  
VAS «Latvijas Pasts» (4236 darbavietas),  
SIA «Kreiss» (2242), VAS «Starptautiskā  
lidosta «Rīga»» (1186).

 TOP3 uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu 
2016. gadā: AS «Air Baltic Corporation»  
(apgrozījums 235,4 milj. EUR), SIA «Kreiss»  
(134,2 milj. EUR), SIA «Ourea» (123,2 milj. EUR).

 50 % no visu nozaru IIN ieņēmumiem ir 
nodrošinājusi transporta un uzglabāšanas 
nozare; tai seko vairumtirdzniecība un  
mazumtirdzniecība, kā arī būvniecības  
nozare (VID dati).

TOP5 nozares starp Mārupē  
reģistrētajiem uzņēmumiem
 Sava vai nomāta nekustamā īpašuma 

izīrēšana un pārvaldīšana
 Uzskaites, grāmatvedības, audita un 

revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu 
jautājumos

 Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība
 Konsultēšana komercdarbībā un  

vadībzinībās 
 Kravu pārvadājumi pa autoceļiem

Avots: Mārupes novada uzņēmējdarbības  
veicināšanas plāns 2017. gadam

InformācIjaI



Ja turpmāk vēlaties saņemt
«Uzņēmēju Vēstis» elektroniski,
lūdzu, atsūtiet pieteikumu uz
info@marupesuznemeji.lv

Uzņēmēju VēstisMARTs 20174

Par reklāmas un sludinājumu
ievietošanu rakstiet 

vai zvaniet:

info@marupesuznemeji.lv

22516333
www.marupesuznemeji.lv/ 

uznemeju-vestis/

Paldies restorānam «Hercogs»  
par uzņemšanu uzņēmēju  

brokastīs!
•

Paldies SIA «Kreiss» par viesmīlību 
valdes sēdes laikā!

•
Paldies SIA «Airprint» par telpu  

nodrošināšanu koordinatora amata  
kandidātu intervēšanai!

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!

nopirkšu zemi vai apbūves gabalu mārupē. 
Izskatīšu visus piedāvājumus.  
Tel. 29233193

sluDINājuMs

ja pārmaiņas notiks tikai vadītājos, – domāšanas 
un attieksmes maiņai jānotiek ikkatrā VID dar-
biniekā, un tas var prasīt pat paaudzes, ne vien 
gadus. otrkārt, atmiņā ir palikuši līdzīgi pazi-
ņojumi, ko, sākot darbu VID vadībā, pasvītroja 
iepriekšējā VID ģenerāldirektore I. Pētersones 
kundze. Aptaujājot Mārupes uzņēmējus, kopējā 
sajūta liecina, ka šis valdības pirmā gada sasnie-
gums ir pieņemams avansā un tikai laiks rādīs, vai 
solījumi mainīties dos patiesus augļus.

Dalīta uzmanība, bet pozitīva  
perspektīva

«Dažādu pužļu gabaliņi vienā spēles lauku- 
mā – tāda ir sajūta analizējot Ministru prezi-
denta atskaiti» saka Silvestrs Savickis, Mārupes 
uzņēmējs, kurš darbojas PR un lobisma nozarē. 
«Gribētos saskatīt fokusu jeb konsekvences tiem 
plāniem, kas savulaik definēti Nacionālajā attīstī-
bas plānā» viņš turpina. 

Nevar nepiekrist Kučinska kunga teiktajam, 
ka valdības darba pirmajā gadā vispirms jāsāk ar 
iepriekšējo valdību kļūdu labošanu. Tomēr per-
spektīva ir drīzāk pozitīva, liecina diskusijas starp 
biedrības «Mārupes uzņēmēji» biedriem. Vienota 

tēze, ko izteica vairums biedru: «Gribētos ilgter-
miņa prognozējamību valsts nodokļu politikā.» 
Tas ir saprotams, jo starp Mārupes uzņēmējiem 
ir gan mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji, gan 
individuālā darba veicēji, gan arī uzņēmumi, kas 
valsts mērogā atbilst lielajiem uzņēmumiem. Val-
dības atskaite pieņemta zināšanai. 

      Turpinājums no 1. lpp.

Uzņēmēji pārdomās par Kučinska valdības  
pirmajā gadā paveikto

silvestrs savickis, sIA «lEAD. korporatīvā 
komunikācija» Partneris.


