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Taču rudens, lai arī kāda bijusi vasara, ir ražas laiks. Varam 
ieskatīties padarītajā, domāt par jauniem plāniem un cerēt, ka 
būs tikai labāk, vismaz citādāk.

Šajās «Uzņēmēju Vēstīs» iepazīstināsim ar tiem mūsu bied-
rības dalībniekiem, kuri rūpējas par skaitļu pasauli, un tiem, pie 
kuriem griežamies, ja «ievāktā raža» īsti nepatīk, tātad runāsim 
par grāmatvedības un biznesa konsultāciju  uzņēmumiem.

Par visiem vienā reizē neizstāstīsim, jo mūsu pulkā šādu 
uzņēmumu ir samērā daudz. Taču uzņēmēju stāstos der ieklau-
sīties, jo šis ir viens no biznesa veidiem, kur pamatinvestīci-
jas  ir izglītība, izglītība un izglītība. Nereti, kad domājam par 
biznesa sākšanu, rēķinām lielas naudas summas, plānus, ēkas, 
daudz darbinieku, bet biznesi ir dažādi, ne visos nepieciešama 
liela materiāli tehniskā bāze, daudz apgrozāmo līdzekļu, liels 
darbinieku skaits. Var sākt arī ar lielu vēlēšanos, zināšanām un 
bezgala daudz enerģijas. Cerams, ka mūsu uzņēmēju stāsti ie-
dvesmos mārupiešus padomāt par savu biznesu, īpaši tos, kas 
vēl šaubās.

Biedrība pagājušajā gadā ir saņēmusi SLO statusu, tas no-
zīmē, ka biedri var nodokļos maksājamās summas daļu novirzīt 
kādam konkrētam mērķim un redzēt atdevi no savas peļņas. 
Cerams, ka uzņēmēji šo iespēju centīsies pēc iespējas vairāk iz-
mantot, līdz ar to biedrība varēs realizēt savus mērķus.

Septembris bija ražens ar dažādiem pasākumiem – bied-
rības uzņēmēji tikās ar Konkurences padomes priekšsēdētāju 
Skaidrīti Ābramu un iepazinās ar grozījumiem konkurences 
likumā, bet Sanita Kuplā izstāstīja par Konkurences padomes 
darba ikdienu, informēja uzņēmējus par pasākumiem, kas vei-
cami, lai kopīgiem spēkiem veicinātu godīgu konkurenci.

Mārupes uzņēmēju biedrība kopā ar citām Pierīgas bied-
rībām ir ieguvusi iespēju aktīvi darboties LTRK kā atsevišķa 
padome – Pierīgas uzņēmēju padome. Tas dos iespēju dažādus  
ar uzņēmējdarbību saistītus jautājumus risināt ātrāk, efektīvāk, 
tieši ar atbildīgajām iestādēm.

Daudz sarunu un tikšanos dažādos sastāvos tika organizēts, 
lai uzņēmēji kopā ar Mārupes novada domi risinātu visus mā-
rupiešus satraucošo jautājumu par Rail Baltica projektu.

Prieks, ka kopā sanāca visi tie uzņēmumi, kurus šis jautā-
jumus skar tieši, lai kopā ar kolēģiem un domes pārstāvjiem 
rastu visiem pēc iespējas labvēlīgāku risinājumu. Daudz darba 
ieguldījusi Ilze Krēmere, Pēteris Pikše, kā arī Mārupes novada 
domes vadība.

Piedalījāmies konferencē par Rail Baltica projektu, kur 
kopā tika pulcināti visu trīs Baltijas valstu pārstāvji.

Rosinu iedvesmoties no biedrības uzņēmēju stāstiem, kļūt 
par uzņēmējiem un nākt mūsu pulkā. Mārupe VAR!

valdes pRIeKšsēdēTājas sleja

Silva Jeromanova-Maura
Biedrības valdes priekšsēdētāja

“Nāk rudens apgleznot 
Latviju,” ... Mārupi, un 
skaidrs, ka tādas īstas  
vasaras  šogad nemaz 
nav bijis un nebūs. 

Jau vairāk kā gadu Rail Baltica ir jautājums, kura sakarā Mā-
rupes vārds izskan plaši visā Latvijā, kaut gan Mārupe nav 
vienīgā, kuras teritoriju ietekmēs jaunais projekts, kopā tiks 
skartas 15 pašvaldībās esošās teritorijas – gan pašvaldību, 

gan juridisku, gan fizisku personu īpašumi.
Mārupe ir visaktīvākā dažādu variantu izstrādē, lai pēc iespējas 

mazāk nodarītu zaudējumus novadam – uzņēmumiem, privātper-
sonām. Biedrība «Mārupes uzņēmēji» kopā ar MND un uzņēmu-
miem, kurus tieši ietekmē Rail Baltica projekts, strādā pie šī jautā-
juma gan kopā, gan katrs atsevišķi. 

Septembrī vairākkārt tika sasaukta kopā  uzņēmēju darba grupa, 
lai apspriestu rīcības plānu.

Galvenais jautājums ir dzelzceļa trases novietojums, no kuriem 
vislabākais ir šobrīd nepieņemtais variants, tas ir – ap Jaunmārupi. 
Taču tiek diskutēts par pēdējo, visiem daudzmaz pieņemamo vari-
antu – papildus alternatīvu C3, proti, dzelzceļa atzars tiek novirzīts 
tuvāk esošajai transporta infrastruktūrai A5 apvedceļam, tā rezul-
tātā netiks šķērsots Vētras ciems un netiks būtiski ietekmēta apkārt 
esošo uzņēmumu darbība.

Taču arī tad, ja šis variants tiek līdz galam pieņemts, tāpat rodas 
virkne neatbildētu jautājumu par detalizētiem tehniskiem risinā-
jumiem Rail Baltica projektā: kas būs ar gājēju celiņiem, kāda būs 
skaņas izolācija, kādi būs piebraucamie ceļi, kā gājējiem un trans-
portam nokļūt uz/no Jaunmārupes uz Mārupi. Aktuāls ir jautājums 
par pieturvietām un kā uz tām varēs nokļūt iedzīvotāji. Katrā ziņā 
jautājumu joprojām ir vairāk nekā atbilžu. Tādēļ, lai arī ir paveikts 
liels darbs, daudz vairāk vēl ir darāmā.

Mārupiešus noteikti satrauc jautājums par elektroapgādi, kas jau 
šobrīd ir problēma Mārupes novadā, kad teritorija attīstās un tiek 
apdzīvota straujāk, nekā veidojas tam atbilstoša infrastruktūra. 

Viens no sāpīgākajiem jautājumiem ne tikai mārupiešiem, bet 
arī pārējo pašvaldību teritorijā esošajiem zemju un ēku īpašnie-
kiem, ir jautājums par īpašumu vai īpašumu daļas atsavināšanu Rail 
Baltica vajadzībām, kā arī, kādi būs apgrūtinājumi sakarā ar jauno 
dzelzceļa līniju. Neapšaubāmi – virkne īpašumu visā valstī zaudēs 
savu vērtību. Tāda ir likme par kopumā  vērtīgo projektu, kas ļaus 
mums būt mobilākiem, ekonomēt laiku un īsā laikā nokļūt no Tal-
linas līdz Varšavai, vēlāk Berlīnei.

Rail Baltica organizētajā konferencē, kurā tika aicināti arī kai-
miņvalstu pārstāvji, kuri informēja par pasākumiem, kā tiek risināts 
šis jautājums viņu valstīs, piedalījās gan biedrības «Mārupes uzņē-
mēji» vadītāja Silva Jeromanova-Maura, gan  uzņēmēju pārstāvji, 
gan Mārupes novada domes priekšsēdētāja vietniece Līga Kadiģe, 
MND attīstības departamenta vadītāja Ilze Krēmere, Jānis Ruše-
nieks, Pēteris Pikše.  Igaunijas un Lietuvas kolēģi stāstīja par savu 
pieredzi, cik daudz ir paveikts un kādu ietekmi atstās uz vidi Rail 
Baltica projekts. Katrā ziņā ne Lietuvā, ne Igaunijā netiek veidots 

dzelzceļa atzars uz lidostu, tas iet taisnā līnijā. Mums viss ir citā-
dāk.

Rosinu mārupiešus, kuri dzīvo un kuru īpašumi ir dzelzceļa 
trases plānotajā teritorijā, pārskatīt savus īpašumu dokumentus, jo 
viens ir skaidrs, ka, lai arī cik un kādas būs kompensācijas, tās attiek-
sies tikai uz tiem īpašumiem, kur ir skaidri saprotama un sakārtota 
dokumentācija – tas ir – visas ēkas, ceļi ierakstīti zemes grāmatā, 
ēkām ir būvatļaujas un dokumenti, ka ēkas nodotas ekspluatācijā. 
Vēl ir laiks sakārtot dokumentus, lai nepaliktu zaudētājos.

Projekta ietvaros visi atsavināmie īpašumi tiks vērtēti, taču, ja 
eksperta vērtējums īpašnieku neapmierinās, būs iespēja pieaicināt 
savu vērtētāju. Tad vērtējumi tiks salīdzināti un pārvērtēti.

Šobrīd vairākas juridiskās firmas, pētot citu valstu pieredzi, 
strādā pie kompensāciju mehānisma izveides sakarā ar Rail Baltica 
projektu – kam, ko, cik daudz un kādā veidā izmaksās, ja īpašumi 
tiek atsavināti vai kaut kādā veidā apgrūtināti.

Attiecībā uz iespējām, tad tādu mārupiešiem sakarā ar jaunās 
trases būvniecību nebūs daudz, vienīgi tas, ka būvniecības laikā tra-
ses tuvumā esošās teritorijas īpašnieki varēs iznomāt gan būvtehni-
kas, gan materiālu glabāšanai, pieļauju, ka būs iespēja iesaistīties arī 
būvniecības procesā kā apakšuzņēmējiem. Būtu labi, ja mārupieši 
sekotu līdzi visai informācijai un šo iespēju izmantotu, jo būvniecī-
bas process ilgs vairākus gadus.

Centos uzdot jautājumus, kas būs ar dzelzceļa  būvniecību, pēc 
tam – ar apsaimniekošanu; būtu labi, ja šos darbus varētu veikt vie-
tējie uzņēmumi, lai vismaz kāds ieguvums ir arī vietējiem uzņēmē-
jiem. Taču atbildes nebija, jo nav skaidrs ne – kas būvēs trasi (vai 
katrā valstī būs savi būvnieki, vai visur vieni un tie paši), kas pēc 
tam kops trasi – tas arī ir atklāts jautājums.

Taču uzņēmējus rosinu par šo jautājumu domāt, plānot, sekot 
līdzi notiekošajam, jo tās ir arī jaunas iespējas nākotnē. 

fokusā

Rail Baltica – iespējas vai draudi…
silva Jeromanova–Maura
Biedrības «Mārupes uzņēmēji» valdes priekšsēdētāja

17.septembrī Mārupē notika projekta Rail Baltica papildus  
alternatīvu sabiedriskā apspriešana. Foto: U. Bērziņa



Iespēja pašai noteikt darba laiku un būt pašai 
sev priekšniecei, darīt darbu, kas sniedz gan-
darījumu un rast radošu dzirksti daudziem it 

kā «sausajā» skaitļu un atskaišu darbā – grāmat-
vedībā – bija iemesls, kāpēc Liāna Putniņa pirms 
desmit gadiem mierīgāku darba ņēmēja dzīvi no-
mainīja pret savu uzņēmumu – SIA «Liacons».

Liāna sarunā smej, ka pusi savas darba dzī-
ves ir nostrādājusi «pie sevis», sniedzot maziem 
un vidējiem uzņēmumiem grāmatvedības pakal-
pojumus, strādājot ar «Horizon» grāmatvedības 
programmu, gan arī konsultējot grāmatvedības 
un nodokļu jautājumos. 

«Iepilināts» uzņēmēja gars
«Liacons» īpašnieces pamatizglītība ir grāmat-

vedība: uzreiz pēc vidusskolas LU iegūts baka-
laura grāds saimnieciskās darbības uzskaites un 
analīzes specialitātē. Liāna tolaik sāka strādāt par 
uzskaitvedi, tad – par grāmatvedi, un diezgan ātri 
bija jākļūst par galveno grāmatvedi. «Bija jāuz-
ņemas atbildība, no kuras nenobijos,» paskaidro 
viņa. Pēc kāda laika izlēma, ka jāturpina izglīto-
ties, un «Turībā» maģistra grāda studijās apguva 
uzņēmējdarbību. «Tur manī «iepilināja» šo uzņē-
mēja garu, jo līdz tam biju pārliecināta, ka esmu 
tipisks darba ņēmējs un bizness – tas nav man. 
Tomēr agri sapratu, ka es neesmu no tiem tipiska-
jiem grāmatvežiem, kuri var ik dienu darīt vienu 
un to pašu. Lai gan liela uzņēmuma galvenajam 
grāmatvedim darba pienākumu apjoms ir citādāks 
un lielāks, ir jāspēj sastrādāties ar priekšniekiem, 
īpašniekiem, un pats nevari būt sev noteicējs. La-
bāk jūtos, sadarbojoties ar uzņēmumu vadītājiem 
kā partneris, nevis padotais,» saka uzņēmēja. Šo 
atziņu laiks vēl esot iekritis brīdī, kad Liāna bi-
jusi mājās otrā bērniņa kopšanas atvaļinājumā un 
kad draugi un paziņas arvien vairāk lūguši viņai 
palīdzību grāmatvedības lietās. Tas viss rezultējās 
sava uzņēmuma dibināšanā, kuram šovasar esot 
nosvinēti jau desmit gadi. 

Mazs, bet fleksibls uzņēmums
«Mans uzņēmums ir mazs: pusi darbības laika 

es biju vienīgais tā darbinieks, strādāju mājās, bet 
nu kādu laiku strādājam divatā ar kolēģi. Sāku pa-
mazām, bez jebkāda biznesa plāna, lai gan arī tagad 
man tāda nav. Mans bizness nav orientēts uz lielās 
naudas pelnīšanu, bet gan, lai nodrošinātu darbu 

sev un tagad jau arī kolēģei,» iepazīstina Liāna. 
Grāmatvedības jomā konkurence ir ļoti sīva, 

bet Liāna domā, ka viņas uzņēmuma lielais pluss 
ir tieši atšķirīgajā pieejā klientam un pakalpoju-
miem. «Mēs neesam kā citi līdzīga profila uz-
ņēmumi, kur sasēdināti «padsmit» studenti kā 
grāmatvedības fabrikā un kas sniedz standarta 
pakalpojumus. Mēs varam piemēroties jebkurām 
situācijām: ja vajag, varam strādāt pie klienta, 
varam arī sniegt pakalpojumus, attālināti pieslē-
dzoties, gan savā birojā. Tāpēc mūs izvēlas klienti, 
kuriem nepieciešami ne tikai standarta grāmatve-
dības ārpakalpojumi,» stāsta Liāna. 

kad «cipari saliekas»
Karstākie darba periodi ir pavasarī, kad klien-

tiem jānodod gada pārskati, bet arī tas nemazinot 
prieku un gandarījumu par pirms 10 gadiem izda-
rīto izvēli. «Es gan neesmu jutusies kā uzņēmēja 
tādā klasiskā izpratnē. Tāda sajutos, kad pieņēmu 
darbā kolēģi. Tieši šis formāts, kādā strādāju, man 
ļoti patīk. Es nevaru ik dienas darīt rutinētu dar-
bu. Mani klienti ir tik dažādi! Katram ir jāatrod 
sava pieeja, katram ir savas problēmas, dažādas 
nozares. Tas nozīmē, ka katru dienu ir kas jauns, 
ir jaunas problēmas, kas jāatrisina,» atklāj viņa.

Liāna piebilst, ka, strādājot šajā arodā, noteikti 
jāpiemīt empātijai: spējai sajust, izprast klientu; 
šī spēja palīdz labāk un ātrāk risināt klienta vaja-
dzības, jo grāmatvedim ir jābūt vadītāja uzticības 
personai. «Man ir klienti, kas savu uzticību izrā-
dījuši, sadarbojoties visus šos desmit gadus, un tas 
ir vislielākais mans gandarījums un novērtējums,» 
saka viņa.

Lai gan daudziem šķiet, ka grāmatveža darbs ir 
tikai «sauss» darbs ar skaitļiem, Liāna šim apgal-
vojumam nepiekrīt. «Vismaz man šis nav «sauss» 
ciparu darbs. Prieku sagādā, ja vari tikt galā ar tik 
dažādu uzņēmumu dažādām problēmām! Īpa-
ši gandarī, kad esi izveidojusi gada pārskatu un 
redzi, ka cipari skaisti «saliekas» ailītēs, un gluži 
vizuāli redzi, kas notiek ar uzņēmumu. Tad gan ir 
forša sajūta!» darba priekā dalās Liāna.

savējie – savējiem
Liāna nesen iestājusies Mārupes uzņēmēju 

biedrībā, jo nolēma aktīvāk iesaistīties sabied-
riskajā dzīvē. Biedrības darbībā viņai simpatizē 
ne tikai iespēja satikt savus novadniekus (Liāna 

dzīvo Tīrainē), bet arī uzstādījums: «savējie – 
savējiem» jeb «mārupieši – mārupiešiem», kas 
nozīmē: gan ar padomu, gan ar konkrētiem sa-
darbības projektiem atbalstīt «savējos». Tāpēc par 
lielu godu Liāna uzskata, ka tieši viņas uzņēmums 
kļuvis par Biedrības grāmatvežiem, iegūts arī vēl 
viens klients no Mārupes. Viņa piebilst, ka lab-
prāt iegūtu vēl kādu klientu no novada, jo «var jau 
strādāt attālināti, dokumentus nosūtot pa pastu, 

bet tiešais, cilvēciskais kontakts arī ir ļoti svarīgs, 
jo ir jautājumi, kurus nevar atrisināt pa telefonu, 
un tad attālums ir kavējošs faktors».

Liāna ir domājusi par sava uzņēmuma nākotni, 
ir bijušas pārrunas par apvienošanos ar kādu līdzī-
ga profila uzņēmumu, tādējādi paplašinot darbību. 
«Pagaidām šī ideja vēl nav realizēta, tomēr esmu 
atvērta jaunām idejām, kuras noteikti atnāks, jo 
nekad nesaki «nekad»,» piebilst viņa. 
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«Mēs varam piemēroties jebkurām situācijām. Tāpēc mūs izvēlas klienti, kuriem nepieciešami 
ne tikai standarta grāmatvedības ārpakalpojumi,» saka Liāna Putniņa, sIA «Liacons» īpašniece.

Uzņēmēja gars, kā arī vēlme pierādīt, ka 
vari izdarīt kaut ko arī ārpus ikdienā  
ierastā, ir tas, kas dzen uz priekšu.

Tā par savu pieeju biznesā, kas nu jau mērāma 
trijos uzņēmumos, saka Māris Biernis,  mārupie-
tis jau ceturtajā paaudzē. Uzņēmēja gars Mārim 
nāk no vectēva Vilberta Bierņa, kurš ir bijis viens 
no Mārupes novada lielākajiem lauksaimniekiem 
un aktīvi nodarbojies ar tradicionālo lauksaimnie-
cību, un tēva Maigoņa Bierņa. 

Māris kopš 1997. gada saimnieko SIA «Au-
ditorfirma Inspekcija», bet šogad viņš kļuvis par 
īpašnieku arī grāmatvedības ārpakalpojumu uz-
ņēmumam «Investors» un Madonas alusdarītavai, 
kas alus baudītājiem pazīstama ar labu «dzīvo» alu 
ar senu garšu, no laukiem nākušo «Baudalu».

No lauksaimniecības pie «cipariem»
Par impulsu, kas Māri pievērsis uzņēmējdarbī-

bai, viņš min savu bērnību un jaunību, kas pavadīta 
Mārupē, senču mājās «Peles», kurās izsenis mituši 
lauksaimnieki. «Es, kā jau īsts lauku zēns, biju no-
lēmis kļūt par mehāniķi, tāpēc iestājos LLU Me-
hanizācijas fakultātē. Tas bija lielo pārmaiņu laiks, 
kad sāka brukt kolhozi, tāpēc sapratu, ka šī izvēle 
būs totāla kļūda, tāpēc iesniedzu dokumentus arī 
LU Ekonomikas un vadības fakultātē. Pēc divu 
gadu mācībām LU, ap 1995. gadu, bija jāizvēlas 
specializācija. Bija versijas: uzņēmējs, grāmatve-
dis, finansists, statistiķis vai makroekonomists. 
Ar savu jaunības prātu domāju: makroekonomists 
ir tāda vispārīga profesija, statistiķis – tāds «sau-
siņš», kļūt par finansistu banku krīzes laikā man 
nelikās perspektīvi. Sapratu: gribu būt uzņēmējs! 
Domāju: vai es varēšu būt labs uzņēmējs, ja ne-
būšu specializējies grāmatvedībā? Līdz ar to bija 
izdarīta izvēle par labu grāmatveža specialitātei,» 
atceras Māris. 

Mūsdienās, kad Mārim ir uzkrāta ievēro-
jama pieredze darbā ar auditiem, revīzijām un 

grāmatvedībā, ir nācies pieredzēt, ka ir uzņēmē-
ji, kas grāmatvedību uzskata par mazsvarīgu vai 
nenozīmīgu lietu, bet «patiesībā tā uzņēmumā ir 
vissvarīgākā, kas uzņēmējiem palīdz un nosaka 
lietu kārtību, kas palīdz noteikt pašizmaksu, dar-
bošanās rentabilitāti, biznesa ienesīgumu – visu!» 
Tāpēc Māris ir pārliecināts, ka biznesā veiksmī-
gāki ir tie uzņēmēji, kas grāmatvedību uzskata par 
būtisku uzņēmumam un arī paši ir zinoši šai jomā, 
lai gan jāatzīst, ka tādu nav daudz, tāpēc Māris ar 
savu komandu ir gatavs palīdzēt, sniedzot konsul-
tācijas un atbalstu.

Līdztekus studijām Māris darbojies tēva saim-
niecībā kā jaunais zemnieks un tolaik, kad spēkā 
bijusi bezpartejisko deputātu kandidātu sistēma, 

ticis izvirzīts un arī ievēlēts darbam Mārupes 
domē Mārtiņa Bojāra komandā, kur nostrādājis 
no 1997. līdz pat 2005. gadam. Tas bijis likteņa 
pirksts, jo darbs domē uzņēmēju savedis kopā 
ar zvērinātu revidentu Aladinu Sproģi. «Viņš ir 
cienījams mārupietis, savulaik bijis kolhoza «Mā-
rupe» galvenais grāmatvedis. Aladinam esmu pa-
teicīgs par savu profesionālo izaugsmi un karjeru, 
jo tieši viņš ievirzīja mani auditoru-revidentu pa-
saulē. Mēs sākām darboties partnerībā, 1997. gada 
nogalē izveidojot SIA «Auditorfirma Inspekcija» 
un nopietni attīstot šo uzņēmumu līdz starptau-
tiskai atpazīšanai,» likteņa līkločus atklāj Māris. 

strādā pēc dialoga principa
SIA «Auditorfirma Inspekcija» sniedz ne ti-

kai «klasiskos» audita un revīzijas pakalpojumus: 
saimnieciski finansiālās darbības auditus privā-
tajiem klientiem, kā arī pašvaldībām, kuru gadu 
pārskatus auditēt palīdz arī Māra un partnera Ala-
dina Sproģa pieredze, savulaik iepazīstot pašval-
dības darbu no «iekšienes». «Mūsu darbība ietver 
nosacīti plašākus pakalpojumus, tostarp palīdzam 
uzņēmumiem «izķert» risku to darbībā, darīju-
mos un nodokļu jautājumos, kā arī veicam t.s. due  
dilligence izpēti uzņēmumiem, kurus vēlas pārdot 
vai pirkt. Strādājam pēc t.s. dialoga principa: uz-
klausot klientu, viņa vēlmes. Redzam, ka klien-
tiem esam vajadzīgi ne tikai tāpēc, lai pārbaudītu 
ciparus, bet arī kā padomdevēji, komandas locekļi, 
bieži vien grāmatvežiem esam kā iespēja «zvans 
draugam», kurš atbild uz specifiskiem, lietišķiem 
finanšu jautājumiem,» stāsta Māris, piebilstot, ka 
tādējādi darbs uzņēmumā ilggadēji strādājošajiem 
17 finanšu speciālistiem ir nodrošināts ne tikai 
reizēs, kad jāapstiprina gada pārskati, vai revīzijās, 
bet visa gada garumā. Tas ir arī labs ierocis sīvajā 
konkurences cīņā, jo klienti šim uzņēmumam ir 
ilggadēji, ģeogrāfiski no visas Latvijas. «Konku-
rence šai jomā tiešām ir ļoti liela, bet ir būtiski,  

kā esi pratis ieiet šajā tirgū un pozicionēties klien-
tiem. Mūsu trumpis noteikti ir šis plašais pakal-
pojuma spektrs, ne mazāk svarīgi ir tas, ka mūsu 
– finanšu – nozare ir tikpat uzticamības jutīga kā 
ārsta vai jurista profesija. Labākā reklāma mums 
ir labi padarīts darbs, ko novērtē klients un ieteic 
citiem,» saka Māris. 

Paplašināt pakalpojumu klāstu
Māris šogad iegādājies jau 14 gadus strādājošu 

grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēju SIA «In-
vestors» ar pieredzējušiem darbiniekiem un klien-
tu datu bāzi. Māris saka: uzņēmums iegādāts, re-
aģējot uz klientu pieprasījumu pēc grāmatvedības 
pakalpojumiem (tikai pēc likumdošanas tiem ir 
jābūt nodalītiem no audita jomas), un tā ir bijusi 
arī biznesa risku sadalīšana, jo jau nākamajā pār-
skata gadā paredzēts ieviest ES direktīvu, kas pa-
augstinās kritērijus obligātā audita veikšanai, un 
tas varētu mazināt darba apjomu Māra uzņēmu-
mā «Auditorfirma Inspekcija». Viņš no šīm pār-
maiņām nebīstas, jo «Auditorfirma Inspekcija» 
spēs izpildīt direktīvas prasības, paredzot, ka vai-
rāk pieprasījuma varētu būt pēc pakalpojumiem 
no uzņēmumiem, kas darbojas, raugoties nākotnē 
ar stratēģisku pieeju.

Darīt dzīvi interesantu
Madonas alusdarītavas iegādei šogad liela loma 

bijusi tam, ka Māris iepazinis «Baudalus» recep-
tes īpašniekus un guvis pārliecību par šīs mazās 
alusdarītavas un produkta perspektīvu, par iespē-
ju popularizēt Latvijā ražotu produktu un senās 
tradīcijas. Kā pats smej, beidzot viņam esot viens 
reāls, ražojošs uzņēmums un iespēja arī iepazīt šo 
procesu. «Tas laikam ir uzņēmēja gars, kas mani 
dzen uz priekšu, liek pašam sev un citiem pierādīt, 
ka varu izdarīt kaut ko arī ārpus ierastā ikdienas 
ritma. Tā ir vēl viena iespēja izrauties no rutīnas, 
padarīt dzīvi interesantāku,» saka uzņēmējs. 

Pozitīvais virzītājspēks – uzņēmēja gars

Pati sev priekšniece

BIZNEsA uN gRāMATvEDīBAs koNsuLTācIJAs

Pašas pieredze un gūtie iespaidi, pirms 15 
gadiem vasarā apgūstot valodu Anglijas 
skolās, rosināja Lieni Dravnieci veidot 

savu uzņēmumu, piedāvājot gan bērniem un jau-
niešiem, gan arī pieaugušajiem mācības ārzemēs.

«Tie bija vecāki, kas mani motivēja un kuriem 
man jāpateicas par kvalitatīvas izglītības iegūšanu, 
viņi manī ieaudzinājuši patstāvību un mērķtiecī-
bu. Mēs jau trešajā paaudzē esam uzņēmēji, un tas 
liecina par to, ka uzņēmēja gars un vadības dotības 
mums ir ieliktas šūpulī,» saka uzņēmēja.

Liene 2000. gadā ieguva MBA (Master of 
Business Administration) grādu, bet saprata, ka 
angļu valodas zināšanas nav pietiekošas. Izdevīgs 
bijis jauninājums – piedāvājums apgūt angļu un 
biznesa angļu valodu «Westbourne Academy», 
«Eastbourne School of English», «BEET Lan-
guage Centre» Lielbritānijā. Tā bija lieliska pie-
redze īsā laika periodā apgūt svešvalodu, iepazīt 
citas kultūras un komunicēt ar sveštautiešiem. Pēc 
angļu valodas apgūšanas viņai radās vēlme papil-
dināt zināšanas, un viņa skolā «MLS Internatio-
nal College» ieguva diplomu tūrisma jomā.

 «Kad atgriezos Latvijā un izpētīju tirgu, re-
dzēju, ka te nemaz nav tik daudz uzņēmumu, kas 
piedāvātu šādus pakalpojumus. Manis pašas pie-
redze bija labs pamats, kas mani motivēja izveidot 
savu uzņēmumu, kurš piedāvātu mācību iespējas 
ārzemēs,» stāsta Liene.  

Izglītība izaugsmei un karjerai
«Study Link» tika nodibināts 2003. gadā, un 

12 gadu laikā uzņēmums ir audzis, saglabājot savu 
misiju «Izglītība Tavai izaugsmei un karjerai», 
un ievērojami palielinājies mācību programmu 
piedāvājumu klāsts sadarbībā ar starptautiska-
jām izglītības organizācijām (ICEF, English UK, 
StudyWorld, Quality English, IALC, Alphe, Fel-
tom), kuras garantē skolu un programmu kvalitāti 
un atbilstību starptautiskajiem standartiem. 

Uzņēmums piedāvā visplašāko mācību klāstu: 
valodu kursus (krievu, angļu, vācu, spāņu, franču, 
itāļu, arābu, japāņu, ķīniešu u.c.), biznesa valodu 
kursus firmu vadītājiem un vadošajiem darbinie-
kiem dažādās specialitātes, vidusskolas un univer-
sitātes programmas. Pieprasītas ir arī laika ziņā 
garākas – akadēmiskā gada mācības, kad gada lai-
kā var pilnvērtīgi apgūt valodu un iegūt diplomu 
izvēlētajā specialitātē, kā arī sagatavoties studijām 
Starptautiskajās Universitātēs. Īpašu popularitāti 
iemantojušas bērnu un jauniešu skolēnu brīvdienu 
nometnes ārvalstīs, kur līdztekus valodu apguvei 
bērniem pieejamas arī dažādas aktivitātes.

Lietderīga laika pavadīšana
Līdztekus individuālajiem klientiem, nozīmīgs 

klientu loks ir arī korporatīvie klienti. Piemēram, 
uzņēmumiem piedāvā valodu apmācību nelielās 
grupās specialitātē. Līdzīgi, kā strādājot ar katru 
klientu individuāli, tiek izzinātas klienta vēlmes 
un mērķi, ko vēlas saniegt mācību procesā, un 
tiek piedāvātas atbilstošākās mācību iestādes un 
programmas ārzemēs. Klientam tiek nokārtotas 
visas ar mācīšanos ārvalstīs saistītās formalitātes, 
tostarp – dzīvošana.

 «Bieži vien mūsu klienti atvaļinājumā iz-
vēlas pavadīt laiku lietderīgi un brauc mācīties.  
Tā ir lieliska iespēja apvienot patīkamo ar lietderī-
go – ir laiks gan valodu apguvei, gan atpūtai. Tur-
klāt tā var arī daudz labāk izbaudīt vietējās kultū-
ras kolorītu un paražas, iepazīt jaunus cilvēkus,» 
atzīst Liene. Ja klientiem ir kādas īpašas vēlmes 

un vajadzības attiecībā uz mācību saturu un valsti, 
uzņēmums palīdz izvēlēties piemērotāko.

Pieprasījumam līdzi
«Cilvēki pēdējā laikā daudz ceļo, pasaule  

kļuvusi pieejamāka, līdz ar to arī palielinās pie-
prasījums pēc valodu zināšanām un to apguves, 
turklāt ne tikai pēc jau ierastajām: angļu, vācu vai 
krievu valodas, bet arī citām. Latvijā, mācoties va-
lodu pāris dienas nedēļā, paiet ilgs laiks, kamēr to  
apgūst, bet intensīvā režīmā ārvalstīs tas ir  
daudz efektīvāk izdarāms,» pieprasījumu raksturo  
Liene. 

Apzinoties, ka katrai vecuma grupai un statu-
sam ir savas prasības un īpatnības zinību apgu-
ves procesā (jaunieši labprāt sporto, vecāka gada 
gājuma ļaudis ir kautrīgāki saziņā, uzņēmējiem 
katra diena no svara u.c.), tiek veidoti jauni, tām 
pielāgoti pakalpojumi. Ļaudīm ap 50 gadiem ir 
izveidota interesanta valodas apguves programma: 
caur darbību apgūstot valodu, tā labāk paliek at-
miņā. Pašiem piedaloties spēlēs, ekskursijās, mā-
coties, piemēram, itāļu valodu, līdztekus var apgūt 
arī Vidusjūras reģiona virtuves pamatus vai itāļu 
mākslas vēsturi. 

Atsaucoties uz pieprasījumu, «Study Link» 
atsācis piedāvāt angļu valodas kursus korporatī-
vajiem klientiem tepat Mārupē, gan individuāli, 
gan grupām. 

Ar mērķiem iekarot Baltiju
Liene, domājot par uzņēmuma nākotni, teic, 

ka viņai vīzija un mērķi esot skaidri: «Tie ir 
saistīti ar uzņēmuma attīstību: gribam augt ne 
tikai Latvijā, bet arī attīstīt aģentūru visā Bal-
tijā. Esam izpētījuši Lietuvas un Igaunijas tir-
gu un redzam, ka ir potenciāls: tur ir maz šādu 
aģentūru, un 12 gados uzkrātā pieredze, stabilais 
sadarbības partneru skaits un plašais piedāvā-
to programmu klāsts ir labs pamats uzņēmuma  
izaugsmei.» 

«Pieejamās izglītības iestādes ir teju visās pasaules valstīs, kur uzņem starptautiskos  
studējošos, un mācību programmu klāsta ziņā esam viena no vadošajām aģentūrām Latvijā,»  
ar paveikto 12 gadu laikā lepojas Liene Dravniece, sIA «study Link» īpašniece.

«study Link» – Tavs personiskais ceļvedis mācībām ārzemēs 
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«Esmu šai laikā apguvis, ka biznesā draugu 
nav, bet, ja klientu neapkalposi ar cilvēcīgu 
attieksmi, tad arī veiksmes nebūs,» pārliecināts 
ir uzņēmējs Māris Biernis.
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«Mēs, gatavojot finanšu analīzi vai 
biznesa plānu, pildām realitātes 
pārbaudes funkciju un uzņēmēju 

lielos Napoleona plānus ar Excel tabulas palīdzī-
bu tuvinām zemei,» tā par sava darba specifiku 
saka Normunds Čiževskis, biznesa un finansu 
konsultāciju SIA «Bizpro» īpašnieks. 

SIA «Bizpro» radās gandrīz pirms 13 gadiem, 
Normunda paziņu rosināts. Uzņēmējs, 2001. gadā 
aizejot no algota darba, bija nolēmis veidot savu 
biznesu pavisam citā – importa/eksporta jomā, 
jo bija uzkrāta atbilstoša pieredze. Tajā laikā tapa 
pieejami ES SAPARD līdzekļi lauksaimniekiem 
un tūrisma jomai, un vairāki Normunda paziņas 
vēlējās īstenot šos projektus, bet nebija neviena, 
kas sagatavotu visus vajadzīgos «papīrus» šo lī-
dzekļu piesaistei. «Viens palūdza sagatavot doku-
mentus, tad vēl citi, un es, redzot, ka tā «lieta iet», 
ka ir pieprasījums, nodomāju: kāpēc gan nenodar-
boties ar šādu biznesu?» atceras uzņēmējs. 

«Bizpro» 2003. gadā sāka ar privātajiem klien-
tiem, bet pēc trim gadiem – ap 2006. gadu - uz-
ņēmums pievērsies arī lielākiem publiskā sektora 
projektiem. Veidojās arī sadarbība ar citiem kon-
sultantiem - lielām starptautiskām konsultāciju 
firmām, kas strādāja Latvijā un piesaistīja Nor-
munda uzņēmumu lielāku projektu realizācijā.

Puse klientu no privātā sektora
Šobrīd «Bizpro» nodarbojas ar biznesa un fi-

nanšu konsultācijām: raksta biznesa plānus, spe-
cializējas finanšu ekonomiskajā analīzē (t.s. cost 
benefit analysis), lai varētu piesaistīt klientu inves-
tīciju projektiem banku vai investoru finansējumu, 
kā arī gatavo dokumentāciju ES naudas piesaistei. 

Apmēram puse klientu ir no privātā sektora, 
bet otra puse – publiskais sektors: tie ir valsts 
un pašvaldību projekti, kuros tiek piesaistīti ES 
līdzekļi ūdenssaimniecības,  atkritumu saimnie-
cības, transporta, izglītības, veselības infrastruk-
tūras u.c. jomu projektiem. Privātie klienti paši 
atrod «Bizpro»: tie ir bijušie klienti, kas turpina 
attīstīties vai arī esošo klientu biznesa partneri, 
savukārt publiskā sektora pasūtījumus uzņēmums 
rod publiskajos iepirkumos. 

Uzkrātā pieredze uzņēmumam ļauj strādāt ar 
teju visu nozaru projektiem. «Bizpro»  nule kā 
beidzis apjomīgu darbu, kas prasīja turpat vai di-
vus gadus: gatavoja finanšu ekonomisko analīzi, 
lai piesaistītu ES līdzekļus Paula Stradiņa slimnī-

cas jaunā korpusa būvniecībai. Procesā ir vēl viens 
interesants projekts sadarbībā ar CSDD: Latvijā 
piecu gadu laikā ir jāizveido elektromobiļu ātrās 
uzlādes staciju tīkls, kas tiks finansēts no ES lī-
dzekļiem, arī šim projektam «Bizpro» gatavo fi-
nanšu ekonomisko analīzi. 

Ģimenes biznesa līmenī 
«Uzņēmuma galvenais pamatlīdzeklis ir cilvē-

ka smadzenes un dators,» saka Normunds, pie-
bilstot, ka kopš uzņēmuma dibināšanas tajā strādā 
Normunds ar sievu Mariku. «Mums ir izveido-

jusies laba sinerģija: Marika ir ļoti laba finanšu 
speciāliste, es vairāk strādāju ar cilvēkiem, konsul-
tācijām – tā kopā realizējam projektus. Šo daudzo 
gadu laikā ir izveidojies arī plašs sadarbības part-
neru loks, tāpēc, ja darba apjoms ir lielāks, uz līgu-
ma pamata piesaistām papildu speciālistus. Visu 
laiku esam strādājuši tā, lai pastāvīgās izmaksas 
mums būtu ļoti zemas, tāpēc visu šo laiku birojs 
ir bijis mājās. Tā strādājām arī «burbuļa» laikos, 
kad katram konsultantam goda lieta bija savs bi-
rojs Rīgas centrā. Mums tā nebija, tāpēc arī krīzi 
vieglāk spējām izturēt,» stāsta Normunds. 

Pirms teju 13 gadiem izdarīto izvēli Nor-
munds nenožēlo ne mirkli, jo «man patīk brīvība, 
neatkarība, ar ko parasti asociē uzņēmējdarbību». 
Viņš piebilst: «Ilgi esam domājuši par to, vai ne-
vajadzētu paplašināties, pieņemt vēl darbiniekus, 
izvērst darbības jomu, bet tad zustu šī brīvības 
sajūta, un mums tas nepatiktu. Tāpēc apzināti 
esam izdarījuši izvēli turpmāk palikt ģimenes biz-
nesa līmenī. Mums aug trīs bērni, un ir ko darīt 
arī ārpus naudas pelnīšanas. Cenšamies strādāt 
tik daudz, lai izbaudītu savu darbu. Protams, uz 
projektiem balstītā biznesā darbs nāk viļņveidīgi: 
te darba ir daudz, te – mazāk, bet esam pie tā pie-
raduši un zinām, ka izdzīvosim vēl vismaz tikpat 
gadu,» saka Normunds.

Jauni virzieni
«Bizpro» skatās, kas jauns nepieciešams tirgū, 

un pielāgo tam savus pakalpojumus, meklē jau-
nus virzienus. Piemēram, nesen sākts klientiem 
piedāvāt padziļināto biznesa analīzi, kas parasti 
notiek, pārdodot vai apvienojot uzņēmumus (t.s. 
due diligence). «Tas var būt noderīgs rīks arī tiem 
uzņēmējiem, kuri jūt, ka kaut kas būtu jāuzlabo 
savā uzņēmumā, piemēram, diezgan tipiskā situ-
ācijā: kad darbs ir, bet peļņas nav. Tad mēs varam 
ar neitrālu skatu no malas paskatīties, kas uzņē-
muma vērtību ķēdē un izmaksās nav sakārtots,» 
saka viņš. Oktobrī Normunds plāno nokārtot 
mediatora sertifikācijas eksāmenu un varēs pa-
līdzēt risināt dažādus strīdus, kas rodas biznesā. 
«Nedomāju, ka šī biznesa niša mums būs liela, bet 
tā ir ļoti perspektīva. Tā ir iespēja strīdus pusēm: 
biznesa partneriem, īpašniekiem, darba devējiem 
un padotajiem, piegādātājiem un klientiem u.c. 
sēsties pie pārrunu galda un rast abām pusēm 
izdevīgu risinājumu. Šis ir pasaulē ļoti populārs 
strīdu risināšanas veids, jo, atšķirībā no tiesām, 

kas ilgst gadiem un prasa ievērojamus līdzekļus 
un kurās parasti viena puse ir zaudētāja, bet otra 
– uzvarētāja, biznesa mediācijā ir iespējams rast 
abām pusēm izdevīgu atrisinājumu. Pasaules pie-
redze rāda, ka aptuveni 75 % gadījumu risinājums 
tiek rasts,» stāsta Normunds.  

Latvijas biznesa riski un iespējas
Normunds vairākus gadus ir iesaistījies arī da-

žādās mentoringa programmās, tostarp pasniedz 
finanšu analīzes zinības «Nordea biznesa skolā». 
«Jaunie uzņēmēji bieži lūdz ieteikt kādu labu biz-
nesa jomu, kurā var droši darboties. Nav neviena 
garantēta biznesa, tāpat kā nav nevienas īpaši slik-
tas jomas. Jebkurā biznesa jomā ir milzīga kon-
kurence. Ja raudzītos tikai no šāda viedokļa, tad 
netiktu atvērta šī kafejnīca-maizes ceptuve, kur 
mēs šobrīd runājam, jo visa jau ir pārpārēm. Ir ne-
vis jāizgudro «jauns ritenis», bet gan nepieciešams 
izcili īstenot esošu ideju, jo konkurences cīņā uz-
var tas, kurš vislabāk realizē tirgū jau strādājošu 
konceptu,» domā Normunds. 

Kādi ir izaicinājumi Latvijas biznesam? «Lie-
lākā problēma mūsu uzņēmumiem ir finansējuma 
atrašana, jo bankas «sēž» uz naudas un to aizdod 
ļoti nelabprāt. Lai gan naudas bankām ir daudz, 
tās labprāt aizdod publiskā sektora uzņēmumiem, 
kur aizdevumus garantē valsts vai pašvaldība, bet 
privātajam biznesam, kurš radījis kādu jaunu, 
inovatīvu, nebijušu ideju, iegūt naudu attīstībai ir 
praktiski neiespējami. Tāpēc ceru, ka gan ar Eiro-
pas naudas palīdzību, gan bez tās attīstīsies riska 
investoru kustība un varēs dabūt līdzekļus idejām, 
kuras bankas nefinansē,» domā viņš.

Nevārīties savā sulā
Normunds, pirms trim gadiem no Rīgas pār-

ceļoties uz Mārupi, uzmeklēja Mārupes uzņēmēju 
biedrību. «Iestājos biedrībā, jo esmu pārliecināts, 
ka nevar visu laiku «vārīties savā sulā», ir jāiet un 
jātiekas ar cilvēkiem. Turklāt šeit ir ne tikai iespēja 
dibināt kontaktus un atrast jaunas biznesa iespējas 
(t.s. networking), esmu arī ieguvis jaunus draugus 
un domubiedrus, iepazinis tik fantastiskus uzņē-
mējus, kurus, mājās sēžot, nekad nebūtu sastapis!» 
Normunds divus gadus vadīja Mārupes uzņēmēju 
biedrību, tagad ir tās valdes loceklis. Viņš piebilst, 
ka Mārupē darbojas daudz spēcīgu, interesantu 
uzņēmumu un ir vērts kaut vai reizi mēnesī tikties 
ar tiem uzņēmēju brokastīs. 

«Bizpro»: zināšanu un pieredzes ietilpīgs bizness

Nevis izgudrot «jaunu riteni», bet gan izcili 
īstenot esošu ideju, jo konkurences cīņā uzvar 
tas, kurš vislabāk realizē tirgū jau strādājošu 
konceptu, – ar šādu pārliecību darbojas  
sIA «Bizpro» īpašnieks Normunds Čiževskis  
un viņa sieva Marika.

Foto no N. Čiževska arhīva

Foto no L. Putniņas arhīva
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Jauns BiedRīBas  
dalīBnieks 
Uzņēmums SIA «Study Link» darbojas jau 

kopš 2003.gada un piedāvā mācības ārzemēs. 
Sadarbībā ar starptautiskajām organizācijām 
ICEF, English UK, StudyWorld, Quality En-
glish, IALC - The International Association of 
Language Centres un Alphe piedāvā klientiem 
kvalitatīvas mācību programmas akreditētās 
starptautiskās skolās. Tāpat uzņēmums piedāvā 
arī angļu valodas kursus Mārupē grupām, indivi-
duāli un korporatīvajiem klientiem.

konkuRences  
padomes semināRs 
uzņēmēJiem
Septembra vidū pie biedrības «Mārupes 

uzņēmēji» dalībniekiem viesojās Konkuren-
ces padomes pārstāves S. Ābrama un S. Kuplā. 
Semināra galvenā tēma bija Konkurences liku-
ma dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas izman-
tošanas aizliegums, kā arī jaunais Negodīgas  

mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likums. 
Seminārā uzņēmējiem bija iespēja uzzināt par 
konkurences tiesību būtiskākajiem aspektiem 
un iemācīties labāk pārzināt savas tiesības kon-
kurences apstākļos. Lai izvairītos no likuma 
pārkāpumiem, uzņēmēji tika aicināti realizēt 
konkurences tiesību ievērošanas programmu, 
kuras mērķis ir pasargāt uzņēmumu no pārkā-
puma izdarīšanas. Tādējādi uzņēmums apņemas 
darboties atbilstoši Konkurences likumā noteik-

tajiem godīgas konkurences principiem. Paldies 
Konkurences padomei par izglītojošo semināru 
un veiksmi uzņēmējiem biznesā!

pRof. māRcis auziņš: 
pieRedze un intuīciJa 
iR laBākais padom-
devēJs
Oktobra sākumā Mārupes kultūras nama 

telpās aizvadīts kārtējais seminārs ciklā «Par 2 
stundām zinošāks». Šoreiz uzņēmēji bija uzaici-
nājuši zinātnieku, fiziķi, publicistu un viennozī-
mīgi spēcīgu personību, vēl nesen Latvijas Uni-
versitātes rektoru, Prof. Mārci Auziņu. 

Oktobra semināra tēma bija ētika un etiķete. 
Profesors dalījās pieredzē, risinot dažādas savā 
dzīvē piedzīvotās saskarsmes situācijas, tiekoties 
ar akadēmisko aprindu pārstāvjiem, politiķiem, 
diplomātiem un kultūras darbiniekiem. «Prezi-
denti, karaļnamu pārstāvji un Dalailama arī ir 
tikai cilvēki. Starptautisko vizīšu organizatori, 
protokola darbinieki un drošībnieki nekad nevar 
izplānot visu līdz smalkākajām niansēm, tāpēc 

nestandarta situācijās ir jāpaļaujas uz intuīciju 
un dzīves pieredzi, kas gan veidojas ar laiku,» 
tā prof. Auziņš, stāstot piemērus iz dzīves, t.sk. 
par nedaudz kuriozām situācijām, kurās, piem., 
kāda ļoti svarīga un apsargājama persona pēkšņi 
izmaina vizītes maršrutu un laiku, liekot krietni 
pasvīst apsardzei un pavadošajām personām.

Semināru apmeklēja gandrīz 30 cilvēki – uz-
ņēmēji un Mārupes domes darbinieki. Seminārs 
notika, pateicoties Mārupes novada domes un 
SIA «Metāla studija» atbalstam. Sekojiet līdzi 
informācijai vietnē www.marupesuznemeji.lv 
un apmeklējiet izglītojošos seminārus kopā ar  
Mārupes uzņēmējiem!

18. septembrī Latvijas Tirdzniecības un Rūp-
niecības kameras (LTRK) Padome pieņēma gala 
lēmumu, ar kuru tika nolemts izveidot jaunu re-
ģionālo padomi – Pierīgas padomi. Paredzams, 
ka Pierīgas padomē tiks pārstāvēti uzņēmēji no 
Mārupes, Ķekavas, Babītes, Salaspils,  Carni-
kavas, Ādažu un Rīgas uzņēmēju biedrībām. 
Tuvākajā laikā LTRK plāno aicināt pieteikties 
dalībniekus darbam padomē, kam sekos Pierī-
gas padomes locekļu vēlēšanas. 

Biedrības «Mārupes uzņēmēji» dalībnieki 
savulaik bija vieni no pirmajiem, kuri rosinā-
ja LTRK lobija politikai izveidot arī reģionālo 
nogriezni, kas LTRK darbotos paralēli 4 noza-
ru (tirdzniecības, rūpniecības, pakalpojumu un 
lauku uzņēmējdarbības) padomēm un 4 interešu 
(zināšanu ekonomikas, eksporta, MVU un na-
cionālās stratēģijas) padomēm. Kopš šī gada pa-
vasara LTRK jau darbojas Vidzemes, Kurzemes, 
Latgales un Zemgales reģionālās padomes, kurās 
kopskaitā ir pārstāvēti vairāk kā 40 uzņēmēji no 
minētajiem novadiem.

Biedrības valdes priekšsēdētāja Silva Jero-
manova – Maura uzskata, ka «viens no galve-
najiem [Pierīgas] padomes izaicinājumiem būs 
korekciju ierosināšana pašvaldību izlīdzināšanas 
budžetā ar mērķi nodrošināt, lai Pierīgas novadu 
uzņēmēju samaksātie nodokļi tiktu izmantoti 
primāri savu novadu attīstībai, nevis centralizēti 
pārdalīti».  Silvestrs Savickis, biedrības valdes lo-
ceklis un LTRK Pakalpojumu padomes vadītāja  

vietnieks, papildina: «Pierīgas reģionu uzņē-
mumi ir lielākie darba devēji valstī, uzņēmumi 
ar lielāko apgrozījumu un nomaksāto nodok-
ļu masu, tāpēc ir tikai loģiski, ka, apvienojoties 
padomē, būs iespējams veidot saprātīgu novadu 
komercdarbības attīstības politiku un sinerģiju 
ar vietējām pašvaldībām». 

«Uzņēmēju Vēstis» jau iepriekš rakstīja par 
aktīvāko Pierīgas reģionu uzņēmēju biedrības 
sanāksmēm aprīlī, kad Rāmavā tikās Mārupes, 
Salaspils un Ķekavas biedrību valdes. Maijā šo 
pašu biedrību vadītāji tikās Salaspilī jau kopīgi 
ar novadu domju priekšsēdētājiem. Šo tikšanos 
laikā tika atrasti kopsaucēji turpmākai reģionālās 
politikas attīstībai.

Arī Jānis Endziņš, LTRK valdes priekšsē-
dētājs, «Uzņēmēju Vēstīm» agrāk stāstīja, ka re-
ģionālais faktors tirdzniecības kameras darbībā 
nav akcentēts nejauši. Tieši reģionos strādājošie 
uzņēmēji ir tie, kas vislabāk var saskatīt Latvi-
jas tautsaimniecības izaicinājumus un izvirzīt 
uzdevumus LTRK lobija darbam. Sasaiste ar 
novadiem un pašvaldībām ir būtiska, un tas bija 
vērojams pagājušajā gadā, LTRK organizējot pē-
tījumu un labākajām pašvaldībām piešķirot pir-
mo «Publisko pakalpojumu gada balvu». Atšķirī-
ga pašvaldību attieksme pret novada uzņēmējiem 
nereti liedz tiem pozitīvi attīstīt uzņēmējdarbību 
savā novadā. «Pierīgas reģionā ir koncentrējušies 
daudzi lieli un Latvijas ekonomikai nozīmīgi 
uzņēmumi, kas sniedz ievērojamu pienesumu 
Latvijas IKP izaugsmei, tāpēc Pierīgas padomes 
izveidošana ir tikai loģiska» – tā Endziņš.

LTRK biedru kompetenču padomes un re-
ģionālās padomes ir galvenais LTRK intelektu-
ālais resurss, kas nodarbojas ar ieteikumu izstrādi 
valsts politikai tautsaimniecībā un uzņēmējdar-

bībā. Biedrības «Mārupes uzņēmēji» pārstāvji 
darbojas MVU padomē (Silva Jeromanova-  
Maura) un Pakalpojumu padomē (Silvestrs  
Savickis).  

Pierīgas un Rīgas uzņēmēju biedrības nodibina  
Pierīgas konsultatīvo padomi 
Mārupes uzņēmēji bija vieni no LTRk reģionālo padomju izveidošanas iniciatoriem 

Par reklāmas un sludinājumu
izvietošanu rakstiet vai zvaniet

biedrības koordinatorei Elīnai Grāvei
info@marupesuznemeji.lv

22516333

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

«Uzņēmēju Vēstis»
Izdevējs:

biedrība «Mārupes uzņēmēji»
www.marupesuznemeji.lv

Daugavas iela 29, Mārupe, LV-2167

Metiens: 7200 eksemplāru
Tipogrāfija: SIA «airPrint»

Izplata: kopā ar Mārupes novada
pašvaldības laikrakstu «Mārupes Vēstis»

PALDIES

Privātā bērnu pirmskolas izglītības iestāde 
«Mazā Rasiņa» Rīgā, Paltmales ielā 13 (blakus  
t/c «SPICE»), uzņem audzēkņus jaunajam  
mācību gadam vecumā no 10 mēnešiem līdz  
5 gadiem.  Ir vietas logopēdiskajā grupā.  
Maksa tikai par ēdināšanu. Plašāka informācija  
www.mazarasina.lv Tālrunis 26872304. 
 

 

sLuDINāJuMs

Paldies SIA «Metāla Studija»,  
Paulam Niedrem un  

Mārupes novada Domei  
par atbalstu semināra 

«Par 2 stundām zinošāks» 
rīkošanā!

Biedrība «Mārupes uzņēmēji»

konkurences padomes pārstāves septembra 
sākumā tikās biedrības «Mārupes uzņēmēji» 
dalībniekiem sIA «silJa» telpās. Foto: S. Savickis

 Foto: Elīna Grāve

silvestrs savickis
Biedrības «Mārupes uzņēmēji» valdes loceklis

Foto: Jānis Buls


