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fokusā

Laiks savā ierastajā ritmā iet uz priekšu, un nu sākas 
atvaļinājumu periods, kad domas un ikdienas rūpes 
saistās ar aktivitātēm ārpus darba. Ir ērti, ja darba 
režīms ļauj atvaļinājumu – kaut nedēļu vai divas –  

paņemt jebkurā laikā, it īpaši šogad, kad vasaras sākumā 
Latvijā vasarīgo dienu bija vairāk nekā visā iepriekšējā gadā.  
Tomēr arī tie, kam atvaļinājums ir laikus plānots un kalen-
dārā noteikts, būs gandarīti, jo visdrīzāk viss notiks tā, kā  
ieplānots. 

Jūnijā man bija izdevība uzklausīt kāda uzņēmuma piere-
dzi LEAN ieviešanā.  To varētu skaidrot kā «taupīgas vadības 
metodes» jeb «padarīt vairāk, izmantojot mazāk resursu». Šī 
pasākuma laikā piedalījos darba grupā, kam bija jānosaka, 
kā efektīvāk izmantot «definēto darbu laika matricu». Šādai 
matricai ir diezgan daudz pieejamo formātu – Excel, Outlook, 
Google Calendar un dažādas  lietotnes – atkarībā no mērķa, ko 
vēlamies sasniegt. Viens no šāda rīka izmantošanas mērķiem 
ir izskaust darbības, kas nerada vērtību un, ko veicot, laiks 
tiek iztērēts neproduktīvi. Vēl viens mērķis ir strādāt plān-
veidīgi, neradot stresu un ārkārtas situācijas tur, kur tas nav 
nepieciešams. Katram no mums ikdienas dzīvē ir notikumi, 
kurus mēs negribētu palaist garām. Biznesā tādu notikumu ir 
daudz. Arī biedrībā ir ikmēneša valdes sēdes, darbs konsulta-
tīvajās padomēs, avīzes izdošana un citi pasākumi. Atzīmējot 
tos kalendārā, ir daudz vieglāk būt organizētam, visam laikus 
sagatavoties un laikā arī izdarīt. Šādu plānošanas metodi ir 
vērts pamēģināt ikvienam, arī tiem, kam prognozējamība un 
skaidrība par rītdienu liekas neinteresantākais, kas vien var 
būt. Katra jauna diena nāks ar saviem notikumiem, taču, pie-
mēram, ieplānojot savas un tuvinieku jubilejas un paredzot 
tām kalendārā noteiktu laiku, būs daudz lielāka varbūtība, 
ka citi notikumi šo laiku neaizņems, ja vien pats nemainīsi 
prioritātes.

Arī biedrības kalendārā jūlijā un augustā laiks mazāk pare-
dzēts darbiem un vairāk atpūtai, taču tas nenozīmē, ka biedrī-
bas dzīve apstāsies. Pašlaik jau rindā gaida vairākas tēmas se-
mināram «Par 2h zinošāks», un rudenī šie pasākumi atsāksies. 
Centīsimies noorganizēt neformālu biedru atpūtas pasākumu 
un skatīsimies, vai vasarā ikmēneša brokastīm ir jāpaņem 
pauze vai – tieši otrādi – atsaucība būs vēl lielāka. Savukārt 
«Uzņēmēju Vēstu» redkolēģija dodas vasaras atvaļinājumā un 
avīzes izdošanā plānots viena mēneša pārtraukums. 

Tiekamies vasaras beigās – atpūtušies, skaistu emociju pil-
ni un gatavi aktīvi darboties, lai uzlabotu biedrības un novada 
uzņēmējdarbības vidi!

Ar cieņu Kārlis Bodnieks
biedrības «Mārupes uzņēmēji» valdes priekšsēdētājs

Labdien, mārupieši 
un Mārupes 

uzņēmēji!

vaLdes prIekšsēdētāJa sLeJa

Mārupieši sesto gadu starp Latvijas  
sportiskākajiem uzņēmējiem

Šogad Uzņēmēju sporta spēlēs – bronza strītbolā un pozitīvas emocijas ģimenes locekļiem

K ad 2013. gada janvārī Jānis 
Endziņš, Latvijas Tirdznie-
cības un rūpniecības kameras 
(LTRK) valdes priekšsēdētājs, 

saviem darbiniekiem deva uzdevumu iz-
veidot pasākumu, kas pulcētu tos Latvijas 
uzņēmējus, kuriem svarīgs ne tikai darbs, 
bet arī sports, aktīvā atpūta un kopā ar ģi-
meni un draugiem labi pavadīts laiks, kā 
vēsta leģenda, tikai laimīga nejaušība no-
vērsa situāciju, kad paralēli būtu notikuši 
divi identiski pasākumi, jo vienlaikus tādu 
bija sākusi plānot arī Līgas Meņģelsones 
vadītā Latvijas Darba devēju konfederāci-
ja (LDDK). Tā, apvienojot spēkus, pirms 
sešiem gadiem sākās tradīcija, kas jūnija 
otrās nedēļas nogalē kādā gleznainā Latvi-
jas vietā vienkopus pulcē vairākus tūksto-
šus uzņēmēju, viņu darbinieku un ģimenes 
locekļu, lai sacenstos sporta laukumā un 
divus vakarus pavadītu mūzikas ritmos  
un kopīgās aktivitātēs.

Kopš tā laika Uzņēmēju sporta spēlēs 
piedalās arī biedrības «Mārupes uzņēmē-
ji» komanda. «Pirmajās spēlēs, kas notika 
Ikšķiles novada «Turbās», piedalījās vien 
14 uzņēmumu un biznesa organizāciju 
komandu,» atceras Mārupes uzņēmēju ko-
mandas kapteinis Silvestrs Savickis. «To-
reiz, startējot apvienotā komandā ar Rīgas 
uzņēmēju biedrību, tika izcīnīta trešā vieta 

kopvērtējumā, kas ir visu laiku labākais sa-
sniegums, protams, vērtējot spēles tīri no 
sportiskā viedokļa,» saka Silvestrs. 

Šogad 46 komandu konkurencē labāko 
sniegumu demonstrēja un Mārupes uzņē-

mējiem bronzas godalgu atnesa strītbola 
komanda, kuras kodolu veidoja biedrības 
dalībnieces Starptautiskās lidostas «Rīga» 
darbinieki Zane Neilande, Kalvis Krūmiņš, 
Toms Neilands un Linards Larionovs. 
Biedrības komandu kopumā šogad veidoja 
vadītāji un darbinieki no septiņiem uzņē-

mumiem: «RG Hotels», «LEAD. Korpora-
tīvā komunikācija», «EDAT», «SA AVIA», 
«IB Media Productions», «PP Medicīnas 
centrs» un Starptautiskā lidosta «Rīga».

Šogad Mārupes uzņēmēju komanda, 

salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, bija 
vismazākajā sastāvā – vien 18 sportistu –, 
tomēr komandai izdevās piedalīties pilnīgi 
visās disciplīnās. «Tas nav viegli, jo klasis-
kajos sporta veidos, kā futbolā, strītbolā un 
volejbolā, sacensības visbiežāk notiek para-
lēli un ar ierobežotu sportistu skaitu tajās 
piedalīties gandrīz nav iespējams. Tāpēc 
kopvērtējumā iegūtā 28. vieta no 46 ko-
mandām ir jāuzskata teju par sasniegumu,» 
vērtē komandas kapteinis. 

Mārupes novads varētu pretendēt uz 
sportiskākā uzņēmēju novada nosaukumu 
Latvijā. No mūsu biedrības komandas ir 
izaugušas komandas, kas, lai arī ir biedrī-
bas dalībnieces, startē atsevišķi, piemēram, 
«BEWE RIX» un šogad pirmo gadu arī 
«Termex». Sešos gados ar savu koman-
du uzņēmēju sporta spēlēs ir piedalījušies 
tādi Mārupes uzņēmumi kā Starptautis-
kā lidosta «Rīga», «Kreiss», «Wess Mo-
tors», «X Infotech», «Draugiem.lv» un citi.  

Turpinājums 3. lpp.

Pludmales volejbola laukumā sīkstu pretestību demonstrēja (no kreisās)
Zane Neilande, sandis Eņģelis, Renārs ābelīte un sandra Niedre.

strītbola komanda cīņā ar ogres uzņēmēju biedrības komandu



Mārupietei jau divpadsmito 
gadu – Guntai Zirnei – aiz-
vadītais mēnesis bija īpašs: 
pēc desmit gadu darba 
Ventspilī viņa atvēra sava 

tūrisma uzņēmuma biroju Mārupē, Dauga-
vas ielā, kā arī pievienojās biedrībai «Mārupes 
uzņēmēji». Iepazīsimies tuvāk ar mūsu jauno 
biedri!

Ar tūrisma nozari Gunta ir saistīta jau vairāk 
nekā 20 gadus. Pēc pamatskolas viņai bija sapnis 
kļūt par skolotāju, bet pamēģinājusi viņa saprata, 
ka tas tomēr nav dzīves īstais aicinājums. Beidzot 
vidusskolu, bija izvēle: vai nu iet uz žurnālistiku, 
vai tūrisma nozari, kas tolaik tikai sāka attīstīties 
un vilināja kā viss jaunais. Izlēmusi par labu tū-
rismam, Gunta pabeidza Valmieras augstskolu 
un ieguva izglītību divās specialitātēs: tūrisma 
gids un kultūras darba organizators (režija), kas 
tūrisma vadībā ļoti palīdz. «Sākot studēt, es sa-
pratu, ka viss, kas saistās ar organizēšanu, kā arī 
tūrisms man ir kā radīts!» viņa atceras. Pēc izglī-
tības iegūšanas nāca piedāvājums strādāt Vents-
pils Kultūras centrā. «Mēs kopā ar kursabiedreni 
sakrāmējām koferus un devāmies turp. Pirms 
tam Ventspilī pat nebiju bijusi,» stāsta Gunta, 
kuras dzimtā puse ir Smiltene un Alūksne. Vē-
lāk kāds liels Latvijas tūrisma uzņēmums ostas 
pilsētā gribēja atvērt savu biroju un meklēja dar-
biniekus. Tā Gunta atkal nokļuva tūrisma jomā 
un, kā pati saka, profesionāli izauga tieši šajā 
uzņēmumā, vēl vairāk nostiprinot pārliecību, ka 
viņas «lieta uz mūžu ir tūrisms un ceļojumi».

Patīk sagādāt labus iespaidus
Gunta saka: «Lai gan mūsdienās cilvēki ceļo 

vai katru dienu, man tomēr patīk tā sajūta, kas ir 
pirms došanās ceļojumā. Patīk, ka varu to ceļo-
tājam dot, vienalga, kurp un kādu mērķu vadīts 
viņš dodas – biznesa darīšanās, atpūsties pie jū-
ras vai tuvāk iepazīt kādu vietu. Esmu gandarīta 
par labajiem iespaidiem, ar kādiem mani klienti 
atgriežas mājās un saka paldies. Tad ir prieks, 
ka tieši es ar savu darbu esmu spējusi sagādāt tik 
jaukas izjūtas. Man allaž ir paticis ceļot, un nu 
jau vairāk nekā 20 gadus mans dzīvesveids ir arī 

mans darbs. Nekad neesmu vēlējusies neko citu, 
tikai savu uzņēmumu, un tas man ir jau desmit 
gadus.» 

Guntas uzņēmums darbojas jau vienpa-
dsmito gadu, un pavisam nesen tas pārcēlies uz  
Mārupi, atverot biroju Daugavas ielā. Vai uz-
ņēmuma «V.I.P. Travel Agency» nosaukumā 
ietvertais «V.I.P.» (very important people (angļu 
val.) – īpaši svarīgi ļaudis) nozīmē, ka tas ir eks-
kluzīvs piedāvājums īpašiem klientiem? Gunta 
atbild, ka no nosaukuma nevajag bīties – tas ne-
būt nenozīmē kaut ko ļoti ekskluzīvu un dārgu. 
«Nosaukumu es vairāk saistu ar savu ilgo piere-
dzi tūrisma jomā. Esmu apkalpojusi teju visus 
lielākos Ventspils uzņēmumus un uzņēmējus, 
arī citus mūsu valsts iedzīvotājus – organizējusi 
biznesa un atpūtas braucienus, kā arī individuālos 
ceļojumus. Esmu uzņēmusi arī daudz mūsu valsts 

viesu. Uzņēmuma nosaukums apzīmē attieksmi 
pret klientiem, jo katrs ir īpašs. Man pašai ļoti 
patīk kvalitatīvas lietas, un tas nebūt nenozīmē, 
ka tām jābūt dārgām, – ir svarīgi, lai tās būtu 
profesionāli pasniegtas. Tāds princips ir arī man. 
Man ir svarīgs personiskais kontakts ar katru 
klientu, un tas, ka šis ir mazs uzņēmums, ļauj to 
darīt,» stāsta «V.I.P. Travel Agency» īpašniece.

Trumpis: pieredze un elastība
Lai gan mūsdienās, izmantojot internetu, ce-

ļojumu var saplānot ikviens, Gunta uzskata, ka 
sadarbība ar savu tūrisma aģentu ir liels pluss, 
jo jebkurā brīdī var piezvanīt un palūgt padomu 
vai palīdzību, var ieekonomēt laiku, saņemt pro-
fesionāli sagatavotu ceļojuma programmu un arī 
ievērojami lētāku un izdevīgāku piedāvājumu, 
nekā pašam meklējot internetā. To palīdz izdarīt 

daudzie uzticamie sadarbības partneri, kas dod 
iespēju piedāvāt ceļojumus pa visu plašo pasauli, 
kā arī sadarbība ar Latvijas tūrisma operatoriem, 
piemēram, čarteru organizēšanā uz populārajiem 
galamērķiem – Turciju, Grieķiju, Spāniju, Ēģip-
ti. Uzņēmums apkalpo arī tūristus, kas brauc uz 
Latviju: gan uzņēmējus, kas šurp dodas biznesa 
braucienā, gan arī viesus, kas brauc atpūtas ce-
ļojumā. Ir jāpalīdz viņiem noorganizēt transfēru 
no lidostas, jārezervē viesnīca, jāizveido atpūtas 
un izklaides programma. 

Gunta smej, ka mūsdienās tūrisma nozarē 
ar kaut ko īpašu ir grūti pārsteigt, tomēr viņa ir 
pārliecināta, ka «V.I.P. Travel Agency» trumpis 
ir profesionalitāte un elastība tūrisma pakalpoju-
mu sniegšanā. Par savu īpašo «odziņu» viņa sauc 
ilggadējo pieredzi kāzu (gan oficiālo, gan neofi-
ciālo) organizēšanā ārzemēs. Gunta bija viena no 
pirmajām Latvijā, kas specializējās šai specifiskajā 
jomā. Tā prasa lielu darbu, jo ir jāņem vērā daudz 
nianšu – katrai valstij ir savas prasības dokumen-
tu noformēšanā utt. Pavisam nesen, uz Līgo svēt-
kiem, mārupiešu pārim tika noorganizētas kāzas 
Maurīcijas salā. Kad kāzas nosvinētas, tiek piedā-
vāti arī medusmēneša ceļojumi.

Darīt un dot
Gunta atzīst, ka vienmēr ir dzīvojusi ar šādu 

pārliecību: «Ja esmu kādā vietā uz palikšanu, 
es koncentrējos uz šo vietu. Vietai, kur dzīvo-
ju un strādāju, es gribu darīt un dot vairāk – ne 
tikai veiksmīgi īstenot biznesu, bet arī pati ie-
saistīties.» Tāpēc viņa ir iestājusies biedrībā 
«Mārupes uzņēmēji». «Mums visiem ir jādod 
sava artava novada izaugsmē. Mans pienesums 
varētu būt arī mana pieredze, lemjot par to, kā 
attīstīt tūrisma nozari un piedāvājumu mūsu 
pusē. Kopā mēs esam spēks, tāpēc uzskatu, ka 
biedrībā būtu jābūt visiem, kas strādā Mārupē, 
jo kopā mēs varam izdarīt vairāk. Runa nav tik 
daudz par kādiem politiskiem jautājumiem, bet 
par uzņēmēju kopīgo lietu, atbalstot citam citu 
un palīdzot (biedrs biedram, savējais savējam), 
lai nav tā, ka katrs velk deķi uz savu pusi,» saka 
biedrības «Mārupes uzņēmēji» jaunā biedre 
Gunta Zirne. 
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iesaistīties un dot savu artavu novadam

«man allaž ir paticis ceļot, un nu jau vairāk nekā 20 gadus mans dzīvesveids ir arī mans darbs. 
Nekad neesmu vēlējusies neko citu, tikai savu uzņēmumu, un tas man ir jau desmit gadus,»  
saka Gunta Zirne, «V.i.P. Travel agency» īpašniece.

Foto no G. Zirnes personiskā arhīva

Jāatmodina tūrisma un atpūtas nozare

Biedrības «Mārupes uzņēmēji» dis-
kusijā par to, kā atpūtas un tūrisma 
nozarei veiksmīgi attīstīties, izkris-
talizējās gan problēmas, gan to ie-
spējamie risinājumi. Tika secināts: 

novads spētu piesaistīt gan vietējos, gan ciemi-
ņus, ja būtu labi attīstīta infrastruktūra un ja no-
vadam būtu skaidri definēta identitāte, kas tiktu 
aktīvi popularizēta. Vienlaikus arī uzņēmējiem 
jābūt aktīvākiem un, sadarbojoties ar savu paš-
valdību, kaimiņu novadiem un savstarpēji, jā-
reklamē esošie pakalpojumi un jāveido jauni.

Diskusijā piedalījās biedrības «Mārupes uzņē-
mēji» pārstāvji, kas darbojas atpūtas un tūrisma 
nozarē: SIA «Brauns» (viesnīca «Airport Hotel 
Māra») valdes priekšsēdētāja Aija Šēla, «V.I.P. 
Travel Agency» direktore Gunta Zirne, viesnī-
cas «Baltā pūce» vadītājs Indars Melzobs, atpūtas 
kompleksa «JIP Mārupīte» īpašnieks Ilmārs Jasin-
skis un SIA «Medsport» īpašnieks Uģis Viļums.

Pirms sarunas iepazināmies ar mūsu novada 
apjomīgo tūrisma attīstības stratēģiju, kas tapusi 
pirms pāris gadiem un kas jāīsteno līdz 2020. ga-
dam. Stratēģijā ir aplūkots pašreizējais piedā-
vājums, iekļauti iedzīvotāju aptauju rezultāti un 
izteiktas rekomendācijas par nozares attīstību. 
Redzams, ka Mārupes novadā ir ap 100  tūrisma 
un atpūtas nozares objektu, no kuriem 30 ir ap-
skates objekti (10 no tiem – dabas), darbojas ap 
15 ēdināšanas uzņēmumu un ir 12 naktsmītnes 
ar 121 gultasvietu.

Vai piedāvājums ir pietiekams?
Kā uzņēmēji vērtē pašreizējo nozares piedāvā-

jumu, un vai tas ir pietiekams? Indars Melzobs: 
«Skaisti! Kā tik pie mums nav! Gultasvietas, 
apskates objekti... Bet tas ir skaisti ciparos, uz 
papīra. Ja es sestdienas rītā gribētu ar ģimeni at-
pūsties tepat, man nav informācijas, kur un ko 
var apskatīt. Bija ideja izveidot interaktīvu pro-
jektu, kurā visa informācija būtu vienkopus, bet 
tāds vēl nav tapis, tāpēc jāmeklē internetā. Bet 
kuram gan ir laiks meklēt piedāvājumu interne-
tā?» Aija Štāla tam piekrīt: «Es būtu priecīga, ja 
savas viesnīcas viesiem, kas galvenokārt ir ārzem-
nieki, varētu iedot skaistu bukletu angļu valodā 
par atpūtas iespējām Mārupes novadā. Mēs sa-
vus viesus bīdām uz Mārupes, nevis Rīgas pusi. 
Esam ar taksometru sūtījuši tūristus vakariņot uz 
«Hercogu», jo zinām, ka šai vietai var uzticēties, 
bet par citu piedāvājumu neesam informēti. Būtu 
arī labi, ja no mūsu viesnīcas stieptos veloceliņš 
uz Mārupi; tad mūsu viesi varētu novadu izbrau-
kāt ar riteni.»

Arī vietējie iedzīvotāji ir apstiprinājuši, ka vi-
ņiem trūkst informācijas par atpūtas piedāvāju-
mu, un norādījuši, ka vēlas, lai novadā attīstītos 
atpūtas (t. sk. aktīvās atpūtas) iespējas un atvaļi-
nājuma tūrisms. Uģis Viļums domā, ka problē-
mas sakne, iespējams, ir tā, ka novads ir izvirzījis 
mērķi būt par kluso rajonu: «Ar to viss ir pateikts, 
jo zem «klusā rajona» slēpjas viss klusais un ne-
viens nekādas lielas, atraktīvas idejas negrib īste-
not. Bija taču savulaik ideja, piemēram, par slē-
pošanas kalna izveidi.» Indars Melzobs: «Pirms 
vēlēšanām «Turībā» bija tikšanās ar deputātiem 
un diskutējām arī par to, kā izmantot to, ka esam 
dažu desmitu minūšu braucienā no miljona pil-
sētas Rīgas. Izskanēja ideja: kāpēc mēs nevarētu 
būt Ventspils Nr. 2 vai to pat apsteigt? Tad no 
domniekiem dzirdējām, ka spēcīgāk ir jāattīsta 
tūrisma joma.»

Tā kā novads strauji attīstās, iedzīvotāju te 
kļūst arvien vairāk. Varbūt tāpēc tiek uzsvērts ti-
kai atpūtas piedāvājums vietējiem iedzīvotājiem 
ar ģimenēm, t. i., nelielai atpūtai, un lielas tūristu 
masas nemaz netiek gaidītas? Arī tūrisma stratē-
ģijā formulētais novada sauklis ir «Atpazīstama, 
atraktīva, ģimenei draudzīga atpūtas vieta Pie-
rīgā». Ilmārs Jasinskis, kura uzņēmums šovasar 
sācis rīkot saulrieta koncertus atpūtas kompleksā 
«JIP Mārupīte», ir novērojis, ka starp apmeklē-
tājiem ir ne tikai mārupieši, bet arī daudzi no 
tuvākas un tālākas apkaimes – Rīgas, Tukuma, 
Babītes. «Ja ir labs piedāvājums un tas tiek re- 
klamēts, novadam var piesaistīt arī ciemiņus, ti-
kai pašiem jādarbojas aktīvāk,» viņš piebilst. 

Uģis Viļums turpina: «Pašlaik Mārupē lielām 
tūristu masām nav, ko darīt. Nav arī īsti, kur tik 
daudz viesiem paēst. Paši mārupieši darbdienās 
brauc pusdienot uz lidostu. Ja uzsvars ir uz ģi-
menēm, tad jāizveido atbilstoša infrastruktūra, 
lai var no blakus esošās Rīgas, piemēram, ar velo-
sipēdu kopā ar bērniem droši šurp atbraukt, visu 
izbraukāt un apskatīt. Lai varētu rīkot ģimeņu 

pasākumus, ir nepieciešams, lai varētu droši pār-
vietoties. Pašlaik ir bail, jo pa ceļiem lielā ātrumā 
brauc gan vieglie, gan smagie auto. Mēs organi-
zējām orientēšanās pasākumu; bija ideja rīkot to 
Jaunmārupē, bet, kad padomājām, kā līdz turie-
nei nokļūt (gar šoseju?), pārdomājām un palikām 
Mārupē. Lai novadā attīstītos atpūtas piedāvā-
jums, vajag riteņbraucēju celiņu tīklu, tad novads 
būs interesants un pie mums varēs atbraukt, tad 
Mārupe iegūs citu jēgu.»

Gunta Zirne piebilst, ka gar Rožu ielu velo-
celiņš jau tiek būvēts un ir arī citi projekti, bet tie 
pagaidām ir procesā. Viņa saka: «Mēs esam Pierī-
gā, te mēs visi dzīvojam, te ir mūsu ģimenes. Mēs 
gribam šeit arī atpūsties. Kāpēc mums brīvdienās 

braukt uz Rīgu vai nez kur? Ja viss būtu pieejams 
uz vietas, arī nauda paliktu tepat Mārupē.»

«Zināt, kāpēc tā ir? Nav telpu! Ar domu-
biedriem gribējām izveidot ēdināšanas uzņēmu-
mu, bet nav kur! Par to uzņēmēji jau daudzkārt 
ir runājuši; pašvaldība saka: tas jārisina pašiem 
uzņēmējiem. Ir iespēja uzbūvēt lielu jaunbūvi, 
bet tas attiecas uz lielajiem investoriem, nevis 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem,» piebilst 
I. Melzobs.

kā plašāk attīstīt nozares  
piedāvājumu?

Jautājam Mārupes uzņēmējiem, ko darīt. Kā 
plašāk attīstīt atpūtas un tūrisma jomu, lai tā būtu 
pievilcīga pašiem mārupiešiem un arī piesaistītu 
tūristus? Vai identificētās problēmas ietekmē arī 
Mārupes uzņēmējus?

Ilmārs Jasinskis atbild, ka viņš nemet akmeni 
pašvaldības lauciņā, jo tas, kā attīstīt savu piedā-
vājumu, ir atkarīgs no katra uzņēmēja un dome 
nāk pretim. Piemēram, dažādas atļaujas un citus 
steidzamus jautājumus pašvaldība spēj atrisināt 
triju dienu laikā, kaut arī likums atļauj to darīt 
teju divu nedēļu garumā.

Uģis Viļums: «Sākumā ir jāizveido infrastruk-
tūra, lai viesi ar riteni var droši atbraukt pie manis 
uz «Medsportu», lai var aizbraukt pie dabas uz 
«JIP Mārupīti», uz viesnīcu un citur, bet pagai-
dām novadā, kas ir gana liels, visu var izbraukāt 
tikai ar auto. Viss sākas ar infrastruktūru, to 
jau mēs gadiem runājam. Vajag, lai būtu tā: tu  

iebrauc Mārupē un jūties tikpat droši kā, piemē-
ram, Ventspilī.»

Indars Melzobs atgādina par sešu kaimiņu 
novadu – Mārupes, Babītes, Olaines, Ķekavas, 
Ozolnieku un Jelgavas novada – topošo kopīgo 
tūrisma stratēģiju «Tūrisms kopā», kuras ap-
spriešana notika pirms Līgo svētkiem. Viņš pats 
bijis klāt arī iepriekšējās apspriedēs. «Kad visi 
kopā spriedām, galvenais jautājums bija: ko mēs 
varam piedāvāt, lai cilvēki pie mums brauktu? 
Ir jānoskaidro un jānoformulē, kādas sajūtas un 
asociācijas katram rodas, izdzirdot vārdu «Mār-
upe», un tad šī identitāte aktīvi jāpopularizē. Vai 
tie būs, piemēram, romantiskie muzikālie saul-
rieti, ko aktīvi reklamē atpūtas komplekss «JIP 

Mārupīte», vai kas cits? Mums taču katram ir 
savas asociācijas, kad izdzirdam: Liepāja, Cēsis, 
Kuldīga, Sigulda... Saprotu, ka tas ir grūti, bet vi-
siem ir jāatrod kopsaucējs,» saka Indars Melzobs. 
Uz to Aija Šēla piebilst, ka arī visai Latvijai ir 
grūti atrast šādu kopīgu asociāciju. 

Uģis Viļums: «Tas ir politisks lēmums: ja gri-
bam izveidot Mārupi kā ģimenes atpūtas vietu, 
tad tāda tā arī būs. Tas būtu liels pluss pašmāju 
uzņēmējiem – arī vietējie nāktu, brauktu, vieso-
tos...» Pēc klātesošo iebildes, ka biedrība «Mār-
upes uzņēmēji» ir apolitiska organizācija, kas ne-
jauc politiku ar biznesu, tiek panākts kopsaucējs, 
ka politiski (šai gadījumā – pašvaldības) lēmumi 
ietekmē uzņēmējus, kuri tad var skaidri zināt vir-
zienu, kurā darboties.

Diskusijas laikā esam noskaidrojuši: priekš-
noteikums tam, lai nozare attīstītos, ir attīstīta 
infrastruktūra un novada identitātes formulēšana 
un popularizēšana. To nevar izdarīt viens uzņē-
mējs vai katrs par sevi, bet mērķa vārdā ir jāstrādā 
kopā, arī ar pašvaldību. 

«Sešu novadu stratēģijas izstrādē tika minēts, 
ka Pierīgā visvairāk esot t. s. vienas dienas tū-
ristu: tie ir Latvijas vietējie iedzīvotāji. Ir svarīgi 
panākt, lai šie cilvēki kādai vietai nevis «izskrien 
cauri», bet uzturas trīs stundas un vairāk. Tad 
cilvēkiem vajadzēs ne tikai kaut ko apskatīt, bet 
arī paēst, nopirkt ūdeni, novietot mašīnu utt. Tā 
tiktu ienesta nauda vietējiem uzņēmējiem. Ja iz-
dosies panākt, ka viesi pie mums uzturas ilgāk, 
būsim ieguvuši klientus, un tas dos papildu grū-
dienu biznesam,» domā I. Melzobs.

Pašiem jābūt aktīvākiem,  
jākooperējas

Klātesošie ir vienisprātis, ka tūrisma un atpū-
tas stratēģijas īstenošana dzīvē nebūtu uz saviem 
pleciem jāiznes katram uzņēmējam atsevišķi, bet 
gan visiem kopā līdz ar novadu un kaimiņu no-
vadiem, tāpēc «jāliek galvas kopā». Gunta Zirne 
piebilst: «Kā cilvēks, kas dzīvo Rīgā, lai zina, ka 
brīvdienās jābrauc uz Mārupi, jeb, pārfrāzējot: 
viņš nezina, ka roze arī smaržo.» 

«Jāņem vērā, ka mēs konkurējam ar Rīgu, kas 
piedāvā nesalīdzināmi vairāk. Es, Ziepniekkalnā 
dzīvojošs rīdzinieks, brīvdienās ar ģimeni lab-
prāt aizbraucu uz Lucavsalu. Tur ir viss – grili, 
atrakcijas bērniem, peldvieta, vēl lielie koncerti, 
ziemā – slēpošanas trase. Rīgā, K. Barona ielā, ir 
izcils izklaides parks bērniem. Ar savējiem brau-
cot caur Kauguriem, bērni allaž čīkst, lai piestā-
jam pie Zīmuļu parka. Ko Mārupe var piedāvāt?» 
jautā U. Viļums. Uz to I. Melzobs atbild un citi 
piebalso, ka Mārupe ir liels novads un daudzas 
labas vietas, kas jau tagad ir, ir ļoti sadrumstalo-
tas, izkaisītas pa visu novadu. I. Melzobs atzīst, 
ka arī pašiem uzņēmējiem jābūt aktīvākiem, pie-
mēram, pie BMX trases esot pašvaldības zeme, 
uz kuru var pretendēt uzņēmēji ar labiem projek-
tiem un izveidot, piemēram, savu atrakciju parku 
bērniem. «Kaimiņnovadu stratēģijas apspriedē 
runājām, ka mums jāveido kopīgi maršruti, vairāk 
jāsadarbojas, lai nebūtu tikai katrs par sevi. Arī 
mūsu biedrība var veicināt šādu draudzēšanos –  
kā nekā esam ap 70 uzņēmēju! Būtu labi, ja iz-
dotos izveidot tādu kaut vai divu dienu maršrutu, 
kad cilvēks vienu dienu pavada pie tevis, otru –  
pie manis... Ja vien būtu uzņēmēju piedāvājums, 
ātri vien viss apaugtu ar kafejnīcām, velonomu un 
citiem pakalpojumiem,» saka I. Melzobs.

U. Viļums piebalso, ka paši vien esam kūtri. 
«Pie manis vadītā «Medsporta» jau ir izveidojies 
vesels kvartāls ar veselības jomas ievirzi: ir aptie-
ka, māmiņu pitstops un citi. Man bija ideja kopā 
noorganizēt Veselības dienu, bet nevaru visus 
iekustināt! Arī, kad taisīju atklātos treniņus, ap-
meklējums bija niecīgs. Var jau saprast arī mār-
upiešus: kad cilvēks atbrauc mājās no darba, māja 
prasa savu – ir jāstāda dārzs, jāpļauj mauriņš – un 
gribas būt tikai mājās.» Citi piebalso, ka tā ir ie-
spēja veidot pakalpojumus vietējiem, lai, piemē-
ram, pēc mauriņa pļaušanas nebūtu jāgatavo pus-
dienas – būtu kur papusdienot – vai būtu iespēja 
vakarā aiziet uz kādu koncertu u. tml.

Nākotne jāveido kopā
Tuvojoties diskusijas beigām, jautājam, vai 

uzņēmēji piekrīt novada stratēģijā ietvertajam 
mērķim – ik gadu atpūtas un tūrisma nozarē pa-
nākt 5 % pieaugumu. Vai tas ir reāli? Un kāda 
mūsu novada atpūtas un tūrisma nozarei izskatās 
tuvākā nākotne? A. Šēla domā: ja novadam vēl 
piesaistītu viesus, šādu pieaugumu nozare varētu 
sasniegt. U. Viļums paliek pie sava: «Tikai infra-
struktūra! Tad būs!» 

I. Melzobs: «Neesam te atnākuši sūkstīties. 
No mums pašiem ir atkarīgs, kā nozare attīs-
tīsies. Būtu vairāk jābūt tādām vietām kā «JIP 
Mārupīte» – atpūtas vietām, viesu namiem ar 
dažiem numuriņiem, kempingiem... Tām ir jā-
būt nelielām, omulīgām vietām, kur var pavadīt 
brīvdienas, atslēgties no ikdienas, un tas viss ir 
aktīvi jāpopularizē: novada identitātei ir jābūt un 
tā ir jānes tautā. Savulaik mēs, tūrisma nozares 
uzņēmēji, dabūjām pa mizu no Latvijas tēla po-
pularizētāja Latvijas Institūta, jo savās brošūrās 
bijām izmantojuši šīs organizācijas Latvijas foto. 
Patiesībā būtu jābūt otrādi: lai organizācijas, 
pašvaldība apkopo šādu informāciju un saka: 
«Ņemiet, uzņēmēji, izmantojiet, popularizējiet!» 
Varbūt tā ir utopija, bet tā tam vajadzētu būt: 
nevis visam iet pašplūsmā, kad katrs ir par sevi 
un katrs nes savu vēstījumu, bet veidot vienu, 
kopīgu, kas sabiedrībā radītu to īsto, labo sajūtu 
par Mārupi.»

Ilmārs Jasinskis: «Jāstrādā katram savā jomā. 
Es arī strādāju un skatos, kas ir nepieciešams, ne-
paļaujoties ne uz ko. Protams, laba infrastruktūra 
palīdzētu mums visiem, bet ir jādara viss, kas ir 
katra spēkos. Tā esam atraduši iespējas piedāvāt 
pakalpojumus arī tūrisma nesezonā: mums ir 
drošas braukšanas skola uz ledus, korporatīvie 
pasākumi, slēpošana utt. Viss ir atkarīgs no katra 
paša!» Gunta Zirne uzskata, ka uzņēmējiem vēl 
ciešāk jāsadarbojas ar pašvaldību un kopā jāat-
tīsta šī nozare, lai «varam ar ģimenēm atpūsties 
tepat, nevis braukt kaut kur projām». 

Diskutējām par to, kādas iespējas ir atpūsties mūsu novadā, cik veiksmīgi atpūtas un tūrisma 
nozare apmierina gan vietējo iedzīvotāju, gan ciemiņu vajadzības, kā novadā izdodas īstenot 
pašvaldības izvirzītos nozares attīstības mērķus un kādas perspektīvas ir tuvākajā nākotnē.
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      Turpinājums no 1. lpp.

Mārupieši sesto gadu starp Latvijas sportiskākajiem uzņēmējiem
No reģionālajām uzņēmēju biedrībām bez Mār-
upes uzņēmējiem, kā katru gadu, piedalījās arī 
Ogres uzņēmēju biedrības komanda.

Šogad spēles pēc gada pārtraukuma atgriezās 
Usmas ezera krastā, Kuldīgas novada «Lejastiezu-
mos» – gleznainā vietā, kam kopš pagājušā gada ir 
jauni saimnieki, kuri veikuši ievērojamas investīci-
jas atpūtas bāzes sakopšanā un infrastruktūras uz-
labošanā. Spēļu saturā klāt bija nākuši intelektuāli 
elementi, kas aizgūti no sarunu festivāla LAMPA. 

Šogad paralēli fiziskajām aktivitātēm bija izveido-
ta arī «Iedvesmas telts», kurā ar aizraujošiem stās-
tījumiem uzstājās tādi sabiedrībā pazīstami cilvē-
ki kā juriste Ieva Brante, ultramaratoniste Alma 
Vītola, modes dizainere Šeila Vanaga, rakstniece, 
trenere un terapeite Inese Prisjolkova un citi. Va-
karos par izklaides sadaļu rūpējās grupas «Bermu-
du divstūris» un «Pirmais kurss», kas deva papildu 
gandarījumu ne tikai sportotājiem, bet arī viņu 
līdzjutējiem – ģimenes locekļiem un draugiem.

TOP 10 kopvērtējumā

1. «Latvijas Dzelzceļš»
2. «Lattelecom»
3. «Liepājas Papīrs»
...
5. «Termex»
...
17. «Ogres uzņēmēju biedrība»
...
28. «Mārupes uzņēmēji»
...
44. «BEWE RIX»

Biedrības «Mārupes uzņēmēji» 
komandu atbalsta

 «BORJOMI»
 SIA «EDS»
 Starptautiskā lidosta «Rīga»
 Zvērināts advokāts  

 Jurijs Baibakovs

Sesto Uzņēmēju sporta 
spēļu rezultāti

Neviens pasākums nevar notikt bez finanšu  
u. c. resursiem, tāpēc jau otro gadu biedrība «Mār-
upes uzņēmēji» saka paldies Gastonam Galenie-
kam un zīmolam «BORJOMI», Uldim Cinovskim 
un SIA «EDS». Pateicamies par atbalstu Starptau-
tiskajai lidostai «Rīga» un zvērinātam advokātam 

Jurijam Baibakovam. Bez jūsu iesaistīšanās mūsu 
komandai nebūtu tik krāšņu sporta tērpu un netik-
tu nodrošināts serviss spēļu norises laikā.

Uzņēmēju sporta spēļu organizatori jau ir  
izsludinājuši septītās sporta spēles 2019. gada 
14.– 16. jūnijā turpat «Lejastiezumos». 

mūsu futbolisti pretinieku komandas  
«failiem.lv» ielenkumā

strītbola bronzu kaldināja starptautiskās 
lidostas «Rīga» šūniņa: (no kreisās) Linards 
Larionovs, Toms Neilands, Zane Neilande  
un kalvis krūmiņš.



MārUpieši OLaineS 
«ĶipLOkU paSaULē»
13. jūnijā Olaines novada uzņēmējdarbības at-

balsta centra vadītāja Edīte Alksne organizēja ne-
formālu pasākumu – Pārnovadu uzņēmēju tikša-
nos jeb Daugavas kreisā krasta tīklošanos –, kurā 
piedalījās Mārupes, Ķekavas un Olaines novada 
uzņēmēji. Pasākums notika uzņēmumā «Ķiplo-
ku pasaule» «Annās», Uzvaras līdumā, Olaines 

pagastā. Uzņēmuma saimnieki Antra un Aigars 
Zeiliņi stāstīja par to, kā tas viss sākās, kur uzņē-
mums ir tagad un pie kādiem nākotnes plāniem 
tiek strādāts.

Viesiem tika klāts degustācijas galds: saimnie-
ce cienāja ar ķiploku-ķirbju zupu, ķiploku tēju, 

marinētiem ķiploku ziediem, ķiploku pesto, «rīkļu 
rāvēju» un karamelēm. Uzņēmēji tika iepazīstinā-
ti ar saimniecību, kur viss tiek audzēts pašu rokām 
un ķiploku produktiem tiek pievienotas avenes, 
tomāti, čili un dažādi dārzeņi, tā veidojot unikālas 
garšas kombinācijas.

Ne mazāk interesanta bija pasākuma otrā daļa, 
kurā biznesa treneris Uģis Krūmiņš dalījās iedves-
mas stāstā par tēmu «Kur pazūd laiks un nauda» 
un sniedza arī praktiskus padomus par savstarpē-
jās sadarbības uzlabošanu.

Mārupi šajā pasākumā pārstāvēja «Biznesa 
vēstniecības» īpašniece Silva Jeromanova-Maura 
un vadītāja Elīna Puncule, «IB Media Produc- 
tions» īpašniece Ingrīda Bondare, «PP Medicīnas 
centra» pārstāvis Jānis Pūpols, kā arī biedrības 
«Mārupes uzņēmēji» koordinatore Ieva Upeniece 
un vadītājs Kārlis Bodnieks.

UzņēMēJi tiekaS ar 
dOMniekieM
Jūnija sākumā notika biedrības «Mārupes 

uzņēmēji», Mārupes novada domes un Uzņē-
mējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes or-
ganizēta tikšanās starp Mārupes uzņēmējiem, 
domes vadību un visu pašvaldības struktūrvienību 
pārstāvjiem. Darba kārtībā bija divi jautājumi: 
pašvaldības vīzija par uzņēmējdarbības attīstību 
novadā un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības 
kameras vadītāja Jāņa Endziņa stāstījums par lie-
lākās uzņēmēju organizācijas redzējumu un pa-
veikto saistībā ar likumu reformām, kas veicinātu 
pašvaldības ieinteresētību piesaistīt savā pašvaldī-
bā uzņēmumus.

Īpaša uzmanība tika pievērsta pēdējam jau-
tājumam par to, kā pašvaldību vairāk ieinteresēt 
uzņēmējdarbības attīstībā. Domes priekšsēdētājs 
Mārtiņš Bojārs atzinīgi izteicās par veiksmīgo 
sadarbību ar uzņēmēju biedrību un turpmāko sa-
darbību ieskicēja ar metaforu: «Lai mestā bumba 
nekad nebūtu vienos vārtos, bet centrā!» Tikai 
saprātīgā un atvērtā komunikācijā, ja pastāv sav-
starpēja cieņa un uzticēšanās starp pašvaldību un 
uzņēmēju, ir iespējams panākt vēlamos rezultātus 
un atrisināt vissarežģītākos jautājumus. Mārupē ir 
daudz uzņēmēju, kas ir gatavi ne tikai prasīt, bet 
savam novadam arī dot, aktīvi iesaistoties dažādos 
procesos, kas rada pozitīvu vidi un iespējas kat-
ram mārupietim dzīvot labāk – skaistāk, turīgāk,  

veselīgāk, interesantāk.
Savukārt biedrības valdes priekšsēdētājs Kār-

lis Bodnieks, uzrunājot klātesošos un prezentējot 
biedrības aktualitātes, uzsvēra: «Dzīve Mārupē ir 
acīmredzami uzlabojusies, biznesa iespējas kļuvu-
šas daudz plašākas, ir jūtams pašvaldības atbalsts 
un aktīva uzņēmēju sadarbība.» 

Šī tikšanās bija ļoti vērtīga, jo ļāva uzņēmējiem 
aci pret aci satikties ne tikai ar domes vadību, kas 
tāpat notiek regulāri, bet arī ar visiem pašvaldības 
struktūrvienību vadītājiem un nodaļu pārstāvjiem. 
Tas dalībniekiem deva iespēju risināt būtiskus un 
specifiskus individuālos jautājumus un domes 
darbiniekiem ļāva tuvāk iepazīt uzņēmējiem ak-
tuālās tēmas.

Par reklāmas un sludinājumu
ievietošanu rakstiet vai zvaniet:

info@marupesuznemeji.lv
22516333

«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!

Paldies Silvestram Savickim par  
rūpīgo un aizrautīgo darbu,  

organizējot MUB komandas dalību 
LTRK sporta spēlēs.

• 
Paldies Edijam Gulmanim no  

SIA «Appollo Baltic» par atsaucību, 
organizējot valdes sēdi.
Biedrība «Mārupes uzņēmēji»

LabiE DaRbi
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j. Endziņš stāsta par Vācijas pieredzi pašvaldību 
motivēšanā uzņēmējdarbības attīstīšanai


