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fokusā

Reģionu uzņēmēji konsolidējas
Mārupiešu sāktā reģionālo uzņēmēju kustība iet plašumā un pieņemas spēkā

Decembra vidū Salaspilī notika Trešais Vislatvijas reģio-
nālo uzņēmēju kongress, ko šoreiz organizēja Salaspils 
uzņēmēju biedrība. Salaspilieši stafeti pārņēma no 
Ogres novada uzņēmēju biedrības, kas bija namatēvi 

otrajam kongresam 2015. gada novembrī. Bet viss sākās vēl gadu 
iepriekš.

Kādā 2014. gada septembra pēcpusdienā Mārupes «Hercogā»  
(toreiz restorānam bija cits nosaukums) kopā sanāca tā brīža bied-
rības valde un daži aktīvisti, lai lemtu, kā aktivizēt pašvaldību, kas 
neveltīja pietiekamu uzmanību uzņēmējdarbības attīstībai novadā. 
«Sapratām, ka jāiet plašumā un jāiesaista arī citu novadu uzņēmēji, 
jo mūsu tēmas skāra ne tikai Mārupi, bet bija svarīgas teju visās 
pašvaldībās,» atceras viens no kongresa idejas autoriem Silvestrs Sa-
vickis. Toreiz dzimušās «septembra tēzes» iemiesojās, pakāpeniski 
apauga ar jaunām idejām un to atbalstītājiem un līdzīgi kā sniega 
bumba palēnām sāka velties. Tagad uzņēmēju biedrības darbojas 
lielā daļā Latvijas novadu, valsts mēroga problēmjautājumu risi-
nāšana ir deleģēta Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerai 
(LTRK). Pie LTRK darbojas reģionālās uzņēmēju padomes, kuras 
veido to dienaskārtību un kurās ir pārstāvēti uzņēmēji no visiem 
novadiem.

salaspilī – dialogs ar publisko pārvaldi
Salaspils kongresa fokusā bija uzņēmēju dialogs ar publisko 

pārvaldi – valsts uzraudzības institūciju pārstāvjiem un pašvaldību 

vadītājiem. Pirmās bija labi pārstāvētas: kongresā runāja un ar uz-
ņēmējiem debatēja 11 valsts organizāciju pārstāvji – ekonomikas 
ministrs Arvils Ašerādens, Vides un reģionālās attīstības ministrijas 
(VARAM) valsts sekretārs Rinalds Muciņš, Zemkopības ministri-
jas un VARAM parlamentārie sekretāri, visas trīs pirmās personas 
no Valsts ieņēmumu dienesta (VID), Pārtikas un veterinārā dienes-
ta (PVD) vadītājs M. Balodis, Valsts vides dienesta (VVD) vadītāja 

I. Koļegova, Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB), Valsts darba in-
spekcijas (VDI) vadītāji u. c. 

Uzņēmēju galvenais vēstījums kongresā bija aicinājums uzrau-
dzības iestādēm no sodītājiem un vagariem kļūt par palīgiem un 
padomdevējiem. Lai arī pagājuši vairāk nekā 25 gadi kopš atbrīvo-
šanās no Padomju Savienības, to laiku tikumi diemžēl vēl aizvien 
pavada ierēdniecību. To kongresā atzina arī VID jaunā vadītāja Ilze 
Cīrule, vienlaicīgi apņemoties strādāt pie VID ierindas darbinieku 
domāšanas maiņas. VVD vadītāja vietniece A. Stašāne stāstīja, ka 
pašlaik tiek pārstrādāti dienesta darba rezultatīvie rādītāji. Agrāk 
dienesta darba kvalitāti vērtēja pēc veikto pārbaužu skaita, bet ta-
gad tiks ņemts vērā, vai uzņēmēji strādā atbilstoši likumdošanai un 
izsniegto atļauju ietvaros: jo labāk strādās uzņēmēji, jo augstāks būs 
iestādes darba vērtējums. Tādējādi kontroles iestādes būs ieintere-
sētas «pārkvalificēties» par servisa organizācijām, kas ir laba ziņa 
uzņēmējiem.

Atsevišķa diskusija tika veltīta publiskā sektora iepirkumiem un 
jau par folkloru kļuvušajam «zemākās cenas faktoram». IUB vadī-
tāja D. Gaile deva cerību, ka jaunais iepirkumu likums, kas stāsies 
spēkā 2017. gada martā, ieviesīs vairākas korekcijas – paaugstinās 
iepirkumu sliekšņus, zemākas cenas faktoru mainīs uz saimnieciski 
izdevīgāko, dos iespēju ņemt vērā tādu nemateriālu faktorus kā uz-
ņēmēja reputācija, ļaus izslēgt no konkursa uzņēmējus, kuri iepriekš 
nav pildījuši uzņemtās saistības, kā arī paredzēs depozīta iemaksu 
pārsūdzēšanas gadījumā, tādējādi minimizējot iespēju ļaunprātīgi 
novilcināt iepirkuma procesu. Vienlaicīgi D. Gaile atgādināja, ka 
katrs no mums ikdienā vēlas nopirkt sev nepieciešamās preces un 
pakalpojumus nepārmaksājot un valsts nav nekāds izņēmums. 

Turpinājums 2. lpp.

Biedrība «Mārupes uzņēmēji» ir aktīva jau piekto gadu 
un pašlaik apvieno 69 dažādu nozaru uzņēmumus. 
Pagājušajā gadā mūsu pulkam pievienojušies vēl asto-

ņi jauni uzņēmumi. Saskaņā ar «Lursoft» sniegtajiem datiem 
mūsu kopējais apgrozījums ir bijis 323 131 840 miljoni eiro 
(2015. gads) un esam devuši 4271 darbavietu (2015. gads). 

Aizvadīts notikumiem un darbiem bagāts gads! Ceru, ka 
jaunais 2017. gads pie jums visiem atnācis ar jaunu iedvesmu, 
idejām un augstākiem biznesa mērķiem. 

Vēlam aizvadītajā gadā biedrība «Mārupes uzņēmēji» tika 
aicināta piedalīties Vislatvijas uzņēmēju kongresā, ko šoreiz 
organizēja Salaspils uzņēmēju biedrība. Tiem, kuri piemirsuši, 
varu atgādināt, ka 2014. gadā MĒS, Mārupes uzņēmēji, bijām 
tie, kam radās šī ideja, kuru arī realizējām. Tātad esam gan ide-
jas autori, gan pirmie kas šādu kongresu organizēja Mārupē. 
Mums prieks, ka tas ir kļuvis par ikgadēju pasākumu. Arī šo-
reiz mēs tikām aicināti gan uzstāties ar uzrunu ministriem, gan 
piedalīties paneļdiskusijās ar valsts institūciju pārstāvjiem par 
uzņēmējiem svarīgu jautājumu – sadarbību. 

Jauno gadu Mārupes uzņēmēji iesākuši ar pasākumu, uz 
kuru kopā sanākam lielākā pulkā, – uzņēmēju balli. Atskatī-
jāmies uz aizvadītā gada notikumiem un atpūtāmies visi kopā. 
Bet svarīgākais, ka šis pasākums ir iespēja pateikt paldies tiem 
uzņēmējiem, kuri aizvadītajā gadā bijuši aktīvi un snieguši 
lielāko atbalstu biedrībai, kā arī apbalvot tos, kuriem aizvadī-
tais gads uzņēmējdarbībā bijis veiksmīgāks nekā citiem. Mēs 
ar jums lepojamies! Tiešām varu teikt, ka Mārupes uzņēmēju 
biedrība apvieno augstākās raudzes profesionāļus savās jomās, 
un es ticu, ka kopā mēs varam!

Plašāku atskatu uz šiem notikumiem lasiet avīzē.

Vēlos teikt lielu paldies visiem par veiksmīgu sadarbību aiz-
vadītajā gadā, bet īpašu paldies Mārupes novada domei! 

Aicinu ikvienu mārupieti un uzņēmēju aizdomāties par iz-
aicinājumiem, ko piepildīt šogad:

Aiz komforta zonas 
vispirms ir drosme un baiļu zona;
un tikai pēc tam seko uzvaras!
Ja esi izlēmis, lec!

Ar cieņu 
Evita Sondore

biedrības «Mārupes uzņēmēji» valdes priekšsēdētāja

Ir sācies jauns gads, un  jauns gads  
katra cilvēka dzīvē ienāk ar jaunām  

cerībām, mērķiem un vēlmēm.  
Šajā jaunajā gadā  

gribu jums novēlēt veselību,  
veiksmi un mīlestību!

VAldes pRIekšsēdētĀJAs sleJA

Mārupiešu delegācija salaspilī. Attēlā no labās: M. Bojārs (Mār-
upes novada domes priekšsēdētājs), E. sondore (biedrības 
valdes pr-ja), s. savickis, J. Baibakovs (valdes loc.), G. krīgers,  
s. Jeromanova-Maura, N. Čiževskis, L. ādamsone (Domes  
uzņēmējdarbības koordinatore).

kongresā emocionālu uzrunu teica Evita sondore, Mārupes 
uzņēmēju biedrības priekšsēdētāja.

Foto: Uldis Štēbelis



Rezolūcijām bagāts kongress
Atšķirībā no iepriekšējiem kongresiem sa-

laspilieši bija parūpējušies par demokrātijas un 
caurspīdīguma procesu nepārprotamu ievērošanu 
kongresa darba gaitā. Pēc katras sesijas kongresa 
dalībnieki, izmantojot elektroniskas balsošanas 
ierīces, tika aicināti balsot par organizatoru ie-
priekš sagatavotām rezolūcijām. Lai arī balso-
šanas rezultātus bija viegli prognozēt, tas radīja 
sajūtu, ka kongresā savu viedokli, arī atšķirīgu, 
ļauts paust visām pusēm – gan uzņēmējiem, gan 
valsts sektoram, gan pašvaldību pārstāvjiem. Tā, 
piemēram, 94 % no klātesošajiem nobalsoja par 
rezolūciju pret grozījumiem valsts obligātās soci-
ālās apdrošināšanas likumā. Tāpat gandrīz vien-
balsīgi kongresa dalībnieki atbalstīja ieteikumus 
publisko iepirkumu procesam, kuru daļa tagad 
jau ir iestrādāta jaunajā likumā.

Vienotu vēstījumu jeb gala rezolūciju Sa-
laspils kongress tomēr nepieņēma. Tā vie-
tā Salaspils uzņēmēju biedrības vadītājs Miks 
Balodis apņēmās izveidot darba grupu, kurā  

piedalītos vismaz trīs uzņēmēju biedrību pārstāvji.  
Līdz ar to viens no kongresa balsojumiem aici-
nāja «izveidot uzņēmēju darba grupu Kongresā  
izskanējušo priekšlikumu un viedokļu apkopošanai 
likumdošanas iniciatīvās no Mārupes, Ogres un 
Salaspils uzņēmēju biedrību deleģētiem pārstāv-
jiem». Par šo lēmumu nobalsoja 86 % dalībnieku. 

Mārupiešu idejas dzīvo un uzvar
Kongresā emocionālu uzrunu teica biedrības 

«Mārupes uzņēmēji» valdes priekšsēdētāja Evi-
ta Sondore, kuras uzstāšanās auditorijā izraisīja 
vētrainus aplausus. Viens no Evitas aicinājumiem 
skenēja šādi: «Mēs aicinām katru kongresu no-
slēgt ar rezolūciju, ko iesniegt valdībai un darīt 
zināmu visām pašvaldībām, par jautājumiem, kas 
reģionu uzņēmējiem ir svarīgi. Rezolūcijai ir jā-
būt kā «uzdevumu sarakstam» valsts pārvaldei, 
kuru izpildei varam sekot laikā starp kongresiem 
un izvērtēt sasniegto nākamajā kongresā. Tātad, 
mūsuprāt, kongresam vajadzētu būt atskaites 
punktam veiksmīgā sadarbības modelī «valsts– 
pašvaldība–uzņēmēji».» 
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      Turpinājums no 1. lpp.

Latvijas uzņēmējiem ir jāsaprot biznesa un 
pašu stiprās puses, jāizvēlas savs īstais ceļš 
(tirgus), jābūt pastāvīgiem, atvērtiem un 

jāvairo empātija gan pret līdzcilvēkiem, gan ār-
pasauli, kā arī jāpaplašina redzesloks, lai nedzī-
votu tikai savā «viensētā», jāsavāc laba profesio-
nāļu komanda un jānodrošina sava produkta vai 
pakalpojuma izcilība.

Šīs kvalitātes gan jaunajā gadā, kas tikko sā-
cies, gan arī turpmāk Latvijas uzņēmējiem, lai 
tie spētu sekmīgi darboties un konkurēt plašajā 
pasaulē, novēl izkopt Kanādā dzīvojošais latvie-
tis, Mārupes viesnīcas «Hotel «Māra»» īpašnieks 
Pēteris Brauns. 

Viņš decembrī bija ieradies Mārupē, lai tur-
pinātu piecgades tradīciju: tuvāko kolēģu un 
draugu lokā nosvinēt viesnīcas dzimšanas dienu. 
Šogad tai apaļa jubileja – 20 gadu. Mūsu saruna 
izvērtās teju divu stundu garumā: runāts tika gan 
par to, kā šajā vietā tapa viesnīca «Māra», gan par 
paša Pētera dzīves līkločiem, gan arī par jauno  
ģeopolitisko situāciju un Latvijas vietu pasaulē. 
Lieti noderēja arī viņa skats no malas (brīžam 
skaudri tiešs un kritisks), vērtējot Latvijas uz-
ņēmējus un to, cik konkurētspējīgi esam plašajā 
pasaulē.

«ku-kū» ideja
Latvietis Pēteris Brauns ar saviem vecākiem 

un vairāk nekā 28 bēgļiem 1948. gadā no Zvied-
rijas devās uz Kanādu, meklējot drošāku patvēru-
mu. Tāpēc viņš tagad labi saprot bēgļus no Sīrijas 
un citiem karstajiem punktiem, kuri meklē nevis 
labāku dzīvi, bet drošu patvērumu. Monreālā pa-
beigta skola, augstskolā iegūta finanšu konsultan-
ta izglītība, un šajā profesijā, dzīvojot ar ģimeni 
Otavā, Pēteris Brauns nostrādājis 45 gadus. Kad 
Latvija atguva neatkarību, māsīca atguva senču 
zemi Mārupē. Uz tās jau divas desmitgades slejas 
viesnīca, kuras vārdā likts Pētera māsīcas Māras 
vārds. «Dabūt zemi atpakaļ bija jauki, bet ko var 
iesākt skolotāja ar savu algu? Nācu talkā ar savu 
rietumniecisko un finansista pieredzi. Viesnīcu 
bizness man bija jauna lieta, tā bija tāda «ku-kū» 
ideja: biju gados jauns un pilns ar idejām – tā ir 
jauno priekšrocība. Biju daudz ceļojis pa pasauli, 
arī uz Latviju bieži braucu, zināju, kas vajadzīgs 
ārzemniekiem (šī viesnīca vairāk orientēta uz ār-
valstu tūristiem). Redzēju, kāda ir atšķirība: rie-
tumvalstīs klients ir dievs, vissvarīgākais, bet šeit 
tas traucēja ikdienu, tavu dzīvi. Kāpēc viesiem 
būtu jāpaliek šeit, Mārupē? Kā realizēt ideju par 
viesnīcu? Tas viss bija jālemj tālajā 1992. gadā. 
Arī materiālus, kādus biju iecerējis viesnīcai, šeit 
nevarēja iegādāties,» atceras viesnīcas īpašnieks. 
Viņš devies uz pašvaldību kārtot viesnīcas pa-
pīrus, bet tur jautājuši, kas gan spēs kompensēt 
vērtīgo kartupeļu lauku. Ideju par viesnīcu notei-
ca tieši labā atrašanās vieta: līdzās šoseja, lidosta. 
Viesnīcas projekts un koncepts – neliela, ģime-
niska 24 numuriņu viesnīca – tapa Kanādā, jo 
Latvijā izstrādātais projekts bijis nederīgs: tapis 
pēc vecajām tradīcijām – nepraktisks, milzīgs. 
Visi materiāli vairāk nekā 20 konteineros tika at-
gādāti šurp no Kanādas, jo tā bija lētāk. 

Šī investīcija Pēterim Latvijā ir vienīgā. Lī-
dzekļus viesnīcas izveidei viņš ņēmis no saviem 

iekrājumiem, palīdzējuši arī draugi. «Neesmu 
nekāds miljonārs un man nav lielas finansiālās 
aizmugures, tāpēc arī saviem darbiniekiem saku: 
bizness ir jāveido tā, lai tas spēj pats sevi uzturēt, 
jo visu laiku klāt nevar būt bagātais sponsors, kas 
pumpē naudu,» piebilst Pēteris. 

Viesnīca «Māra» ir «Best Western» viesnīcu 
ķēdē. Pēteris tai izlēma pievienoties, jo «šī orga-
nizācija labāk par priekšnieku pasaka darbinie-
kiem priekšā, kas ir jādara, lai noturētu nemainī-
gi augstu kvalitāti».  

Bezticīgie latvieši
Pēteris Brauns regulāri apmeklē Latviju – kāds 

viņam ir radies priekšstats par Latvijas uzņēmē-
jiem? Kas ir mainījies šo 20 gadu laikā? Viņam ir 
žēl, ka «Latvija zaudējusi 20 % savu iedzīvotāju: 
tie ir aizbraukuši un grib kļūt par īriem, itāļiem, 
frančiem... Būt par latvieti nav nekāda eksotika». 
Viņš domā, ka tie, kuri svešzemēs apzināti inte-
grējas un nemeklē saikni ar tēvzemi, Latvijai būs 
zuduši. Arī attieksme pret naudu ir mainījusies. 
«Latvijā saka: dabūt kredītu. Ko nozīmē «dabūt»? 
Pie mums to sauc par aizņemtu naudu, par kuru 
daudzus gadu desmitus jāmaksā konkrēti pro-
centi,» stāsta viesnīcas īpašnieks. Viņš ir novēro-
jis, ka Latvijā cilvēki maz dom par uzkrājumiem, 
investīcijām nākotnei, jo neesot pārliecības par 
nākotni – labāk nopelnīt tagad un tūlīt arī iztē-
rēt. «Visi grib paturēt kontroli pār savu naudu, un 
neviens negrib sadarboties,» secina Pēteris.

Latvija, viņaprāt, izvēlējusies pareizo virzie-
nu – būt Rietumu apritē, Eiropas Savienībā. 
«Brīvības piemineklis visu laiku raugās vienā – 
rietumu virzienā. Skaidrs, ka mēs nevaram būt 
pilnīgi neatkarīgi, arī biznesā mēs esam atkarī-
gi no saviem klientiem. Uzņēmēji ir kā hokeja 

komanda: tu vari slidot kā velns, bet, ja nevarēsi 
vārtus iemest, spēle būs zaudēta. Arī mums ir 
savi «skatītāji», kā hokejā, un, ja nevari attaisnot 
viņu cerības, ja neizproti klienta vajadzības, ja 
nevari uzturēt attiecīgu kvalitātes līmeni, viņi pie 
tevis nenāks,» atzīst Pēteris. Viņš secina, ka šo 
gadu laikā cilvēki ir sapratuši, ka klients ir vissva-
rīgākais, ka jākalpo klientam. «Tomēr latviešiem 
ir grūti būt viesmīlīgiem, jo esam noslēgti sevī 
un ar lielām aizdomām uzlūkojam citas tautības. 
Mēs gribam būt liberāldemokrātijā, kurā cilvēki 

cits citu ciena, tomēr esam tuvāk rasistiem, jo uz-
skatām, ka visi citi ir krāpnieki, ka viņiem nevar 
uzticēties. Viņi (tie citi) tic, bet mēs, latvieši, lie-
lākoties esam bezticīgi. Mūsu ticība ir neticība. 
Kaut kam vajag ticēt, bet mēs neticam nekam. 
Mēs drīzāk esam lētticīgi, mūs var nopirkt, pie-
solot lielāku labumu. Mūs neinteresē, cik slikti 
vai labi ir citiem, mūs interesē, lai tikai mums ir 
labi. Tas izpaužas arī biznesā. Ja gribi sadarboties 
ar citiem kā līdzīgiem, tie tā ir jāpieņem, ir jākopj 
sevī līdzjūtība un empātija,» skarbs secinājumos 
ir Pēteris. Viņš atzīst, ka arī darba tikums ir mai-
nījies: kādreiz, pirms 20 gadiem, tautieši Kanādā 
viesojušies pat trīs mēnešus un ilgāk, bet nule kā 
uz viesnīcas jubileju daži lūgtie viesi nav varējuši 
ierasties, jo pat vēlā piektdienas vakarā bijis jā-
strādā. «Cilvēki ir sapratuši, ka ir daudz jāstrādā, 
ir uzlabojušās arī svešvalodu zināšanas, saprašana, 
kāda ir darba ētika. Arī darbinieki vairāk novērtē 
stabilu darbavietu,» viņš secina.

kur ir apsolītā zeme?
Aizrunājamies arī par aroda prasmēm, un Pē-

teris atminas senus laikus, kad par izcilu meis-
taru varēja kļūt, ilgus gadus mācoties pie pras-
mīga amatnieka un turpinot to darīt visu mūžu.  

«Arī man par investīcijām ir jāzina vairāk nekā 
tikai par situāciju Latvijā: ir jāzina par globālām 
norisēm – kas kurā valstī var ietekmēt ekonomis-
ko uzplaukumu vai otrādi – izraisīt sabrukumu. 
Manuprāt, Krievija pašlaik stāv lielas kraujas 
malā, ko panācis viens cilvēks,» domā Pēteris. 

Uz kāda ceļa stāv Latvija un mūsu uzņēmēji, 
kādas ir mūsu perspektīvas? «Diemžēl neesmu sa-
ticis nevienu īstu latviešu uzņēmēju. Esmu dažā-
dās palātās, biedrībās, esmu Latviešu nacionālās 
apvienības Kanādā valdes priekšsēdētājs, un pie 
mums nāk daudzi, kuri grib kaut ko pārdot ārpus 
Latvijas. Tomēr daudziem nav pamatsapraša-
nas, kā tas ir – tirgot ārpus Latvijas. Piemēram, 
daudzi pašlaik uzskata Ķīnu par apsolīto zemi. 
Tirgus, protams, tur ir liels, bet ekonomiskā un 
politiskā kultūra mums ir sveša. Ja tagad uzdotu 
jautājumu, kurā zemē ir visvairāk miljonāru – 
Jaunzēlandē, Īrijā vai Krievijā–, ko jūs atbildētu? 
Pirmā vieta pienākas Īrijai, tad seko Jaunzēlande, 
un Krievija ir tikai trešā. Vai to kāds uzņēmējs 
zina? Vai zina, ka Īrijā katram cilvēkam pirkt-
spēja ir 60 tūkstoši dolāru, bet Krievijā – zem  
10 tūkstošiem dolāru, bet Latvijā ir lielāka pirkt-
spēja nekā Krievijā – 15 tūkstoši? Tas uzņēmē-
jam ir jāzina, un jādodas tirgot savu preci tur, kur 
ir nauda un kur zemes kultūru un mentalitāti tu 
izproti. Tāpat svarīgs ir kvalitatīvs produkts un 
piedāvājums, kā arī spēja saprasties labā svešva-
lodā. Latvietis ir pārāk ierobežots savā saprašanā 
un zināšanās,» atzīst finansists. Viņš secina, ka 
pie tā noved «vārīšanās pašu sulā, tā ir tāda vien-
sētas domāšana, tāpēc jāpaplašina redzesloks, ir 
jāmācās, jāiegūst jauna pieredze».

Jaunajā gadā: neiet vieglāko ceļu!
Ko gaidīt jaunajā gadā? Ko Pēteris Brauns 

novēlētu mūsu lasītājiem? Viņš domā, ka jaunais 
gads būs interesants. «Ādažu karabāzē ienāks 
Kanādas karaspēka nodaļa, kas sniegs papildu 
drošību. Draudi, tieši hibrīdkara, no Krievijas 
puses palielināsies, tiks izmantota neglaimojoša  
informācija ar vēlmi nomelnot Latviju, Baltiju. 
Mums pret to ir jādod prettrieciens, ar saviem 
darbiem parādot, ka esam atvērti un citus pie-
ņemam, līdzīgi kā viesnīcu biznesā, kur nešķiro 
klientus – kuri labi, kuri slikti. Pret ko Anglijā 
balsoja Brexit gadījumā? Viņi domāja to pašu, ko 
latvieši: mēs viņus negribam. Uzņēmējiem jābūt 
daudz atvērtākiem, bet latvietis negrib nevienu 
citu savā sētā, labāk būt vienam,» saka Pēteris. 
Viņš uzreiz atceras līdzību: «Kad tu kāp kalnā 
(tas attiecas uz karjeras un biznesa izaugsmi, kā 
arī uz valsti un ikvienu indivīdu), tu paej garām 
daudziem. Bet kā tu kāp kalnā? Vai paspied roku, 
pasaki «paldies» vai vienkārši kāp citiem pāri? 
Vienu brīdi, kad temps mazināsies, būs jākāpj 
lejā. Cik daudzi tad tev iedos roku un palīdzēs? 
Mēs gribam labumu, bet citiem to negribam 
sniegt. Tā ir dzīves mācība, kas jāmācās. Mums, 
latviešiem, jāsāk mācīties kļūt par pasaules  
cilvēkiem (ar to nedomāju, ka jāpazaudē latvie-
tība un jākļūst par īriem, kanādiešiem u. tml.), 
mums nav jābūt pazemīgiem, bet gan profe-
sionāliem, saprotošiem. Nevajag meklēt vieg-
lākos ceļus, bet gan grūtākos,» novēl Kanādas  
latvietis. 

Pēteri Braunu, «Hotel «Māra»» īpašnieku, viesnīcas 20. jubilejā sumināja arī Mārupes uzņēmēju 
biedrības vadītāja Evita sondore.

Foto no «Hotel «Māra»» arhīva

«Hotel «Māra»» īpašnieks Pēteris Brauns: «Mums jākļūst  
par pasaules cilvēkiem!»

Reģionu uzņēmēji konsolidējas ko kongresā teica biedrības vadītāja  
Evita sondore

  kādēļ es darbojos «Mārupes uzņēmējos»?  
Jo es redzu, ka varu mainīt mazo pasauli ap sevi.  
Vismaz iesākumā. Es zinu cilvēkus, viņi zina mani,  
un kopā mēs esam spēks. 

  kam es ticu?  
Sev. Savai ģimenei. Saviem draugiem. Biznesa partneriem.  
Klientiem. Uzticība ir jānopelna. Un jāuztur.

  Nebaidieties uzticēties!  
Protams, dažreiz jūs kaut kas pievils, bet neuzticoties, tu nevari iekāpt lidmašīnā, 
nevari ļaut ārstam sev iešpricēt. Nevari uzticēt kādam citam darbu.

  Mūsu partneriem valsts un pašvaldības iestādēs novēlu – nebaidieties.  
Un uzticieties. Nevis katru reizi pārrakstiet likumu, bet noķeriet kādu, kurš to  
neievēro. Apzināti un ļaunprātīgi, nevis kļūdas vai nezināšanas dēļ.  

  uzticība veido sadarbību.  
Jo sadarbojas tikai ar tiem, kuriem uzticas. Ja cilvēki sadarbojas, tad pārējais ir  
vienkārši. Tik vienkārši kā e-klasē redzēt paveikto un priecāties par mazajām  
uzvarām kopā. 

Sapņaini pūkainajā, nepavisam ne melna- 
jā piektdienas, 13. janvāra, vakarā Mār-
upes novada uzņēmēji pulcējās uz gads-
kārtējo uzņēmēju balli.

Atbilstoši izziņotajai vakara noskaņai Mār-
upes kultūras nama telpas bija ieguvušas no-
slēpumainu un nedaudz spocīgu auru. Svečturu 
stiklos un spoguļos pavairotas, melno un sārto 
svecīšu liesmiņas gluži kā maldugunis vilināja 
viesus aizmirst par ikdienas rūpēm, atvērt prātu 
jautrībai un atbrīvoties no ierastās biznesa vides 
stīvuma. 

Vakara sākums gan vēl bija pavisam nopietns. 
Biedrības «Mārupes uzņēmēji» valdes priekš-
sēdētāja Evita Sondore atklāja balli ar īsu, bet 
emocionālu uzrunu, kuras sākumā apsveica visus 
klātesošos jaunajā gadā, īpaši vēlot veselību, veik-
smi un mīlestību.  

Evita pieminēja biedrības svarīgākās aizvadītā 
gada sabiedriskās aktivitātes – kopīgi ar Māru-
pes novada domi organizēto pavasara sakopšanas 
talku, Mārupes uzņēmēju komandas piedalīšanos 
Latvijas Uzņēmēju 4. sporta spēlēs un tajās iz-
cīnīto augsto 7. vietu, LMT projektu konkursā 
izcīnīto iespēju izveidot novadā pirmo publiski 
pieejamo veloapkopes staciju pie Mārupes vi-
dusskolas, kā arī gada vērienīgāko pasākumu – 
Mār-upes novada Uzņēmēju dienu, kuras laikā 
notika pat vairāki pasākumi – darba birža (iespēja 
Mārupes un tuvējo novadu iedzīvotājiem vairāk 
uzzināt par darba iespējām Mārupē), skolēnu 
izzinošās ekskursijas uz Mārupes uzņēmumiem, 
Mārupes amatnieku biedrības darbu izstāde, kā 
arī neformāls uzņēmēju tikšanās vakars. 

Evita uzsvēra arī pozitīvo sadarbību ar Mār-
upes novada domi un saņemto atbalstu visa gada 
garumā. Kā viena no progresīvākajām sadarbības 
formām tika minēta pagājušajā gadā izveidotās 

konsultatīvās padomes mārketinga, sporta, iz-
glītības, tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta 
jautājumos. Tajās aktīvi iesaistījušies gan bied-
rības «Mārupes uzņēmēji» biedri, gan citi aktīvi 
novada uzņēmēji. Evita aicināja vairāk iesniegt 
konkrētus priekšlikumus un idejas un izmantot 
šo padomju sniegtās iespējas produktīvam dialo-
gam ar pašvaldību.

Nobeigumā Evita atzīmēja, ka pagājušais 
gads ir bijis arī veiksmīgs biznesa gads biedrībā 
pārstāvētajiem uzņēmumiem, un kopā ar vakara 
vadītāju Guntaru Silakaktiņu atklāja apbalvoša-
nas ceremoniju.

Pirmās tika pasniegtas biedrības «Mārupes 
uzņēmēji» atzinības par biznesa sasniegumiem 
2015. gadā šādās kategorijās.

Lielākais nodokļu maksātājs
 VAS «Starptautiskā lidosta «Rīga»» 
 SIA «ALSO Latvia» 
 SIA «Kreiss» 
 SIA «SilJa»

Lielākais apgrozījuma pieaugums 
(% pret iepriekšējo gadu)
 SIA «Nicodemo» (itāļu restorāns «NIKO») 
 SIA «Apollo Baltic» 
 SIA «BS Studija» (skaistumkopšanas salons 

«Beauty Station»)

Rentabilitāte uz vienu darbinieku 
 SIA «Agro Credit» 
 SIA «EDS» 
 SIA «MADARA Cosmetics»

Datus apkopot biedrībai palīdzēja uzņēmums 
«Lursoft» kas vēlējās pasniegt arī savu balvu. Uz-
ņēmums savu izvēli pamatoja šādi:

««Lursoft» ik gadu iesaistās Mārupes uzņē-
mumu izvērtēšanā, analizējot novadā reģistrēto 
uzņēmumu peļņas, izaugsmes, rentabilitātes u. c.  
darbības rādītājus. Ar gandarījumu jāteic, ka 
Mārupes uzņēmēji jau vairākus gadus pēc kārtas 
sevi pierādījuši kā kreatīvi, interesantām biznesa  
idejām apveltīti, enerģiski un darboties griboši. 

Statistika parāda, ka Pierīgas reģionā 2016. gadā 
lielākais jaunreģistrēto uzņēmumu skaits bijis tieši 
Mārupes novadā – 195 jauni uzņēmumi.

Mārupes novads var lepoties gan ar augstāko 
apgrozījumu un samaksāto uzņēmumu ienākuma 
nodokli uz 1000 novadā reģistrētajiem iedzīvotā-
jiem, gan arī otru lielāko peļņu un aktīvo uzņē-
mumu skaitu. Viens no panākumu iemesliem ir 
fakts, ka Mārupes novadā reģistrētie uzņēmumi 
ar darbavietām nodrošina vairāk darbinieku nekā 
novadā reģistrēti iedzīvotāji. Starpība veido pat 
13,57 %, kas ir ievērojams pārsvars, turklāt Mār-
upe ir vienīgais novads, kur iedzīvotāju skaits ir 
mazāks nekā novadā reģistrētajos uzņēmumos 
strādājošo skaits. Salīdzinājumam – tuvākais se-
kotājs ir Ķekavas novads, kurā reģistrētie uzņē-
mumi ar darbavietām 2015. gadā nodrošinājuši 
16 026 darbiniekus, kamēr iedzīvotāju skaits no-
vadā bijis par 44,65 % lielāks.

Šogad «Lursoft» Mārupes uzņēmēju ballē vē-
las pasniegt arī savu speciālbalvu. Tās saņēmējs 
ir SIA «EDS» – Uzņēmums, kurš nodarbina 
vairāk nekā 10 darbiniekus un kura apgrozījums  
2015. gadā pārsniedza 876 tūkst. EUR. Jāatzīmē, 
ka uzņēmums pēdējos trīs gados uzrādījis nepār-
trauktu un būtisku peļņas pieaugumu.»

Ceremonijas turpinājumā biedrība vēlējās 
pateikties tiem uzņēmumiem, kuri īpaši aktīvi 
izmantojuši iespēju reklamēties biedrības laik-
rakstā «Uzņēmēju Vēstis» un tādējādi veicinājuši 
jau 27. numura iznākšanu. 

Gada reklāmdevējs
 SIA «Apollo Baltic» 
 Stādaudzētava «Blīdene» 
 Novada jaunpienācējs «MADARA  

Cosmetics»
Biedrības pasākumu atmosfēru un auru veido 

paši biedri, tāpēc šogad īpaši tika izcelti aktīvākie 
pasākumu apmeklētāji.

Gada aktīvākais biedrs
 Liāna Putniņa (SIA «Liacons», Liāna arī čak-

li uzrauga biedrības grāmatvedību)
 Viktors Svirčenkovs (SIA «SA Avia») 
 Ieva Caune («Studio Monaco») 
 Iluta Grebska un «BEWE RIX» kolektīvs,  

ļoti draudzīgs un atsaucīgs uzņēmums, kas 
katru reizi uz pasākumiem deleģē kādu pār-
stāvi, kuram konkrētā tēma vai pasākums ir 
vissaistošākais.
Kā katru gadu, biedrība ar atzinības rakstu 

sveica tos biedrus, kuri snieguši būtisku atbalstu 
biedrības aktivitātēm.

Gada atbalsts
 SIA «Elgust» un Ilmārs Jasinskis – ļoti vies-

mīlīgi uzņēma uzņēmēju vasaras ballītē un, 
par spīti lietum, sagādāja ļoti jauku atmosfēru, 
ugunskuru, izcilu soļanku un citas aktivitātes, 
lai izklaidētu viesus; nodrošināja volejbola un 
futbola laukumu pieejamību vasarā biedrības 
sportot gribētājiem, kā arī atbalstīja piedalīša-
nos Uzņēmēju sporta spēlēs.

 SIA «Kreiss», SIA «EDS», SIA «Termex», 
SIA «Prolux» un SIA «Metāla Studija» – fi-
nansiāli atbalstīja biedrības piedalīšanos Uz-
ņēmēju sporta spēlēs, deva iespēju tikt pie 

jaunām komandas formām un glīta korpora-
tīvā komandas bāzes telts noformējuma.

 SIA «MADARA Cosmetics» un Rūta Skuje-
niece – palīdzēja nodrošināt Uzņēmēju dienas 
stendu loģistiku un uzņēma daudzas skolēnu 
ekskursijas.

 SIA «Bekker group» un Jānis Stašāns – atbals-
tīja laikraksta «Uzņēmēju Vēstis» izdošanu un 
citu drukas darbu veikšanu.
Šogad biedrība īpaši pateicās par padomu un 

atbalstu savas nozares ekspertiem, kuri labprāt 
dalījušies ar savām zināšanām.

Eksperta Padoms
 Silvestrs Savickis (SIA «Sensum») – cilvēks, 

kuram vienmēr kabatā ir kāds profesionāls 
padoms un konstruktīva kritika. 

 Juris Goveiko (SIA «Medialead group») – 
reklāmas jomas eksperts, kurš vienmēr ļoti 
atsaucīgi palīdz un sniedz vērtīgus padomus. 
Bez minētajiem kungiem biedrības laikrak-

sta «Uzņēmēju Vēstis» veidošanā un attīstīšanā  
aktīvi piedalās arī divas burvīgas dāmas, kurām 
īpašs paldies.
 Kristīne Kundziņa – aizvien ļoti profesionālā 

līmenī tur «Uzņēmēju Vēstu» dizainu. 
 Dace Andersone – ar profesionālu vērienu 

veido rakstus un intervijas «Uzņēmēju Vēs-
tīm». 
Šogad vairāk nekā citas reizes novērtējām at-

balstu, ko jaunajai valdei un biedrības aktivitātēm 
snieguši biedrības veterāni, cilvēki ar ilgu un ne-
novērtējamu pieredzi NVO darbā un uzņēmēj-
darbības vides pilnveidošanā.

Mārupes uzņēmēju gada balle melnajā piektdienā

Tradicionālā biedrības «Mārupes uzņēmēji» kopbilde

Foto: Lauris Galsons

Vienmēr jautrais un dzīvespriecīgais «BEWE RIX» kolektīvs!

Foto: Lauris Galsons
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uzrunu saka biedrības valdes priekšsēdētāja 
Evita sondore.

Turpinājums 4. lpp.

Foto: Lauris Galsons

Par veiksmīgu sadarbību! Mārtiņš Bojārs,  
Evita sondore un Ivars Punculis.

Foto: Lauris Galsons

Dāmas no «studio Manaco» un «Call me  
sister» iejutušās pasākuma tematikā.



2016. gada nogalē notika vairāki pasākumi 
Mārupes novada Tūrisma un Mārketinga kon-
sultatīvajās padomēs. Tajos aktīvi iesaistījās arī 
biedrības «Mārupes uzņēmēji» pārstāvji.

izbRaukuMa sēde  
MāRupes novadā 
Vispirms 24. novembrī notika Tūrisma kon-

sultatīvās padomes izbraukuma sēde – iepazīšanās 
ceļojums pa Mārupes novada jaunajiem un nesen 
uzlabotajiem ekskursiju un atpūtas objektiem, lai 
klusajā sezonā ar tiem iepazītos un līdz nākamajai 
sezonai ieteiktu jaunas idejas un priekšlikumus, 
kā šos resursus izmantot gan Mārupes novada 
tūrisma piedāvājuma uzlabošanai un populari-
zēšanai, gan novada mārketinga stratēģijas piln-
veidošanai un realizācijai. Kopumā apmeklējām 
šādus objektus: 
•	 «Vālītes	SPA»	(Mārupe),
•	 Marutas	Raudes	porcelāna	darbnīcu	 

(Mārupe),
•	 viesu	nams	«Alberta	muiža»	(vairāku	ēku	

komplekss atpūtai un svinībām) (Mārupe),
•	 zirgu	staļļa	un	atpūtas	vietas	«Zirgzandales»	

šovasar uzceltā viesu māja (Vētras),
•	 karpu	dīķis	«Kastos»	(Jaunmārupe).

Patīkami bija tas, ka objektu apskati vadīja 
pašu uzņēmumu pārstāvji (daži no tiem arī Tūris-
ma padomes dalībnieki), kas ļāva viesiem uzdot 
profesionālus jautājumus un saņemt izsmeļošas 
atbildes. Kopā veidojās arī radoša diskusija par 
iespējamiem pakalpojumu uzlabojumiem un jau-
niem sadarbības veidiem, kā arī pieredzes apmai-
ņa par dažādiem tūrisma biznesa jautājumiem. 

Sēde beidzās mājīgajās Mazcenu bibliotēkas 
telpās ar diskusiju par 2016. gadā notikušajām 
aktivitātēm un 2017. gada novada plāniem tūris-
ma attīstībā, ko prezentēja Mārupes novada do-
mes pārstāve Elīna Brigmane. Tika demonstrēta 
arī jaunā novada reklāmas video demo versija. 
Tūrisma padomes pārstāvji atzina, ka video hu-
moristiskā ideja ir laba, tajā vēl jāiekļauj papildu 

informācija par novadā pieejamajām aktivitātēm –  
golfu, tenisu, velo un izjādēm. Tika izteikta ide-
ja, ka nepieciešams domāt arī par ziemas sezonas 
aktivitātēm, piemēram, distanču slēpošanas trases 
izveidošanu Skultē un citām. Interesanti būtu 
popularizēt ekskursijas novada industriālajos ob-
jektos. Domājot par novada mājamatnieku pro-
duktu popularizēšanu, tika izteikta ideja iekārtot 
amatu māju kādā vecā, novadam raksturīgā ēkā, 
to attiecīgi atjaunojot. Tas gan varētu būt dārgs 
projekts. 

Biedrība «Pierīgas partnerība» informēja, ka 
LEADER projektu otrā kārta būs 2017. gada 
janvārī un viena no aktivitātēm ir tūrisma attīs-
tība. Tika aicināts sākt gatavot pieteikumus, jo 
tā ir unikāla iespēja, kā idejām piesaistīt ES fi-
nansējumu. Līdz šim nekad nav bijis finansējums 
Pierīgai. «Pierīgas partnerība» informēja, ka visi 
var droši nākt pie viņiem uz konsultācijām, lai 
realizētu savas idejas vai projektu. Janvārī tiks 
izstrādāti atbalsta nosacījumi, un tad varēs pie-
teikties.

pieRedzes apMaiņa 
TaRTu
2. decembrī notika kopējs Tūrisma un Mārke-

tinga konsultatīvo padomju pieredzes apmaiņas 
brauciens uz Tartu, lai apskatītu Igaunijas Aviā-
cijas muzeju un Tartu Nacionālo muzeju, kā arī 
interesantus vietējā tūrisma objektu piemērus – 
āra bibliotēkas, informācijas centrus un arī radošo 
kvartālu idejas.  

Brauciena dalībnieki atzina, ka šī ir ļoti vērtīga 
pieredze, jo dabā redzētais un vietējo profesionāļu 
stāstījums sniedz daudz pilnīgāku un vērtīgāku 
informāciju gan par pašiem objektiem, gan to 
izveidošanas un uzturēšanas modeļiem, gan pa-
redzamo apmeklētāju plūsmu un iespējamiem 
ieņēmumiem. Braucienā piedalījās arī Mārupes 
novada domes un biedrības «Pierīgas partnerība» 
pārstāvji. Tas veicināja aktīvu un radošu diskusiju 
autobusā gan ceļā uz Tartu, gan atpakaļ.
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Par reklāmas un sludinājumu
ievietošanu rakstiet vai zvaniet
info@marupesuznemeji.lv

22516333

Paldies restorānam «32. augusts»  
par uzņemšanu  

uzņēmēju brokastīs!
•

Paldies SIA «airPrint»  
par viesmīlību valdes  

sēdes laikā!
•

Paldies Mārupes novada domei 
un Mārupes kultūras namam par 

atbalstu biedrības gada balles 
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!

Jaunumi konsultatīvajās padomēs

Ultraskaņas terapija (US) ir viena no fi-
zikālās medicīnas procedūrām, kas tiek 
plaši lietota dažādu slimību un traumu 

gadījumā. US iedarbojas ar augstas frekvences 
skaņas viļņiem, kas cilvēka ausīm nav dzirda-
mi. Šo terapijas metodi fizioterapeiti lieto kopš 
1940. gada; protams, aparāti ar katru gadu kļūst 
modernāki un precīzāki. Aparāta galviņa ir tie-
šā kontaktā ar pacienta ādu. Pretiekaisuma gēls, 
ko izmanto kopā ar US terapiju, tiek uzklāts uz 
satraumētās vietas, un ar apļveida kustībām US 
aparāta galviņa un mehāniskās svārstības tos ie-
vada audos, gēli atvieglo US galviņas slīdamību, 
kā arī uzlabo US viļņu izplatību. US terapija pa-
ātrina dzīšanas procesu, palielinot asins plūsmu 
apstrādājamā zonā, samazina sāpes un tūsku, kā 
arī maigi masē muskuļu cīpslas un mazina rētau-
du veidošanos, piemēram, pleca muskuļu cīpslu 
slimību gadījumā.  

Ultraskaņas terapiju veiksmīgi izmanto pēc 
traumām un operācijām, piemēram, pēc starp-
skriemeļu diska trūces operācijas, muskuļu un 
saišu sastiepuma, kā arī locītavu iekaisuma, mu-
gurkaula slimību, tendinīta, bursīta, rētaudu ma-
zināšanas, LOR slimību un nervu sistēmas sli-

mību gadījumā. Terapiju neiesaka izmantot, ja ir 
aizdomas par ļaundabīgu saslimšanu, grūtniecība, 
asiņošana, kaulu lūzums vai vēnu tromboze. US 
terapija ir ērta un nesāpīga. Tā neaizņem daudz 
laika – tikai 5–10 minūtes. To ir vēlams veikt 

pārdienas, procedūru skaits atkarīgs no traumas 
vai slimības. 

Ultraskaņas terapija veiksmīgi atvieglo ārstē-
šanās procesu, it īpaši sportistiem, kam ir svarīgi 
pēc iespējas ātrāk atgriezties sportista ikdienā. 

SIA «Medsport» fizioterapeite Una Kalnīte

kas ir ultraskaņas terapija?
IeteIkuMI VeselīGAM dzīVesstIlAM

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

sLuDINāJuMs

Paldies visiem,  
kuri atsaucās aicinājumam!
Decembrī izsludinājām labdarības akciju 

«MĒS, MĀRUPE, VARAM PALĪDZĒT!», 
kurā mārupietes Dana un Rēzija  

Kalniņas aicināja ziedot siltas vīriešu drē-
bes, lai ziemas laikā apģērbtu bezpajumtnie-

kus, kuri no ielas nogādāti Paula Stradiņa  
universitātes slimnīcā. Paldies visiem,  

kuri atsaucās un ziedoja apģērbu!  
Liels paldies arī Silvai Jeromanovai-Mau-
rai un SIA «SilJa» par praktisko palīdzību 

apģērba pieņemšanā un nogādāšanā uz 
slimnīcu! Būsim izpalīdzīgi un atsaucīgi  

arī ikdienā! Tā visiem būs vieglāk.

Biedrības «Mārupes uzņēmēji» 
patriots
 Normunds Čiževskis (SIA «Bizpro») – vien-

mēr ir gatavs iesaistīties un palīdzēt jebkurā 
darbā, komisijā vai pasākumā. Vienmēr pozi-
tīva attieksme pret dzīvi un apkārtējiem. Pats 
vadījis divus biedrības valdes sasaukumus. 
Cilvēks, kurš vienmēr ir līdzās biedrībai un 
vienmēr ir gatavs pasniegt roku.

 Silva Jeromanova-Maurai (SIA «SilJa») – uz 
jebkuru jautājumu sakarā ar biedrības pasāku-
mu rīkošanu, atbalsta sniegšanu vai lūgumu 
Silva vienmēr atbild: JĀ un NAV PROBLĒ-
MU! Liels paldies par ieguldījumu biedrības 
aktivitātēs!

 Kārlis Bodnieks (SIA «Prolux») – tāpat kā 
Normunds, arī Kārlis ir vienmēr gatavs uz-
klausīt, palīdzēt un sniegt padomu. 
Sveikt Mārupes uzņēmējus bija ieradušies arī 

pārstāvji no Mārupes novada domes, Jēkabpils 
Uzņēmēju biedrības, Latvijas Tirdzniecības un 
rūpniecības kameras.

Pēc atzinības rakstu pasniegšanas tika uz-
ņemta gadskārtējā uzņēmēju kopbilde un oficiāli 
atklāta pasākuma neformālā daļa. Pavisam gan 
tumsas plīvuru nepacelsim – atmosfēru lieliski 
raksturo pievienotās fotogrāfijas.

Pieminēsim tikai to, ka mājās viesi devās jau 
agrā rīta cēlienā, kad Mārupi bija pārklājis sam-
tains un pūkains sniegs. Gaiļi gan nedziedāja, bet 
spociņi un šausmeklīši palika kultūras namā –  
līdz jaunai melnajai piektdienai.

Uz tikšanos nākamajā gadā un ballē!

      Turpinājums no 3. lpp.

Foto: Lauris Galsons

Ciemakukuli mārupiešiem atveduši uzņēmēji 
no Jēkabpils uzņēmēju biedrības.

Foto: Lauris Galsons

Pasākuma neformālajā daļā jautrība sita 
augstu vilni!

VAKANCE
Biedrība «Mārupes uzņēmēji» 

meklē 

kooRDINAToRu.
Nāc, piesakies un strādā!

•
plašāka informācija:  

www.marupesuznemeji.lv.

2017. gada 3. martā 
plkst. 17.00 

sIA «Rolling» telpās 
Plieņciema ielā 37, Mārupē

N o t I k s 

biedrības «Mārupes  
uzņēmēji» kopsapulce.


