
V airāk nekā pusgadsimtu pirms 
Latvijas valsts izveidošanas tai 
stiprus pamatus ielika jaun-
latvieši un viņu līderis Krišjā-

nis Valdemārs. 1854. gadā, sākot studijas 
Tērbatas Universitātē, K. Valdemārs pie 
savas studenta istabiņas durvīm piekāra 
vizītkarti ar piebildi «Latvietis». Viņš bija 
pirmais no izglītotajiem latviešiem, kas 
atzina savu tautību un atklāti aicināja ar 
to lepoties.  

Krišjānis Valdemārs Tērbatā studēja 
valsts un tautsaimniecības jeb, kā tolaik 
sauca, kamerālijas zinātnes un kopā ar stu-
diju biedriem Juri Alunānu, Krišjāni Baro-
nu, E. Grīnhofu un latviešu luterāņu mācī-
tāju Jāni Vilhelmu Zahranoviču izveidoja 
«Tērbatas latviešu vakaru» kopu, kas kļuva 
par jaunlatviešu kustības pamatu un latvie-
šu nacionālās identitātes tapšanas balstu.  

Krišjāni Valdemāru pamatoti var uz-
skatīt arī par nacionālās uzņēmējdarbības 
pamatlicēju. Jaunlatvieši tiecās 
pārveidot sabiedrību atbilstoši 
19. gadsimta Eiropas nacio-
nālisma un liberālisma idejām, 
kuras paredzēja ekonomikas un 
profesionālās darbības brīvību, 
iespēju kolektīvi un individu-
āli iesaistīties valsts pārvaldē, 
kā arī iegūt izglītību dzimtajā 
valodā. Jaunlatvieši aicināja ra-
dīt plašu zemes īpašnieku slāni 
un stimulēt jaunu ekonomikas 
nozaru attīstību. 

Visa K. Valdemāra darbība 
bija vērsta uz latviešu saimnie-
cisko patstāvību. No pirmajiem rakstiem 
līdz pat mūža nogalei K. Valdemārs sku-
bināja tautu biedroties saimnieciskos no-
lūkos. Pat tad, kad viņš runāja par skolu, 
par laikrakstu un bibliotēku dibināšanu un 

cīnījās par tautas izglītību, K. Valdemāra 
galvenais uzdevumus bija sagatavot prak-
tiskus darbiniekus latviešu ekonomiskās 
dzīves pacelšanai. K. Valdemārs iestājās par 
praktiskām – jūras un amatniecības – sko-
lām, aģitēja par krājkasu dibināšanu. Visa 

mūža garumā viņš sekmēja latviešu biedrī-
bu izveidošanu, tautasdziesmu pierakstīša-
nu un grāmatu lasīšanu, kā arī popularizēja 
izglītību kā ceļu uz labklājību.  

K. Valdemārs izveidoja pirmo latviešu 
bibliotēku un dibināja pirmo laicīgo kori 
tagadējās Latvijas teritorijā. Viņš bija jaun-
latviešu kustības organizētājs un vadītājs, 
ekonomists un saimnieks. Tieši tāpēc mēs 
varam uzskatīt, ka nacionālās uzņēmējdar-
bības aizmetņi ir radušies jau pirms mūsu 
valsts izveidošanās – aizpagājušā gadsimta 
vidū – un tagad Latvijas uzņēmējdarbība 
droši soļo otrajā gadsimtā. 

«Visvairāk vajadzīgas zināšanas; tās 
pievelk vēlāk arī vajadzīgo kapitālu, kā 
magnēts pievelk dzelzi,» – viedi Krišjāņa 
Valdemāra vārdi. 

Šodien, sagaidot valsts simtgadi, Lat-
vijas uzņēmējiem ir jābūt uzticīgiem teju 
pirms 200 gadiem paustajiem Krišjāņa 
Valdemāra ideāliem. Lai Latvija attīstītos, 
ir vajadzīgi gudri, labi izglītoti, apņēmīgi 
un drosmīgi cilvēki, nevis čīkstētāji, vēro-

tāji, kritizētāji un malā sēdētāji. 
Uzņēmēji vienmēr ir bijuši no 
tiem pirmajiem.

Mūsdienās uzņēmējiem ir 
ne tikai jāveido un jāattīsta savs 
bizness, bet arī jādomā plašāk –  
kā pirms diviem gadsimtiem 
domāja K. Valdemārs. Ir ne 
vien jāuzdrīkstas sapņot par 
lieliem mērķiem, bet arī jāatrod 
laiks, lai nodotu savas zināšanas 
tālāk nākamajai uzņēmēju pa-
audzei, kas biznesu veidos un 
attīstīs, iespējams, jau ar citu 
vērienu un ambīcijām. Ir jāda-

lās ar saviem stāstiem par veiksmēm un – 
ne mazāk svarīgi – neveiksmēm. Potenciā-
lie uzņēmēji ir jāiedrošina pamēģināt, krist, 
celties un rūdīties. 
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Neatkarīgi no gadu skaita novembris Latvijā norit valsts 
dzimšanas dienas zīmē, un tā tas, protams, ir arī šogad –  
vēl jo vairāk, ņemot vērā īpašo gadu skaitu. 100 gadu – 
daudz vai maz? Fortune 500 uzņēmumu vidējais vecums 

ir 80 gadu. Ar valstīm ir mazliet citādi, jo Pirmais pasaules karš pār-
zīmēja Eiropas karti, ieslaukot vēstures arhīvā Krievijas, Austroun-
gārijas un Osmaņu impēriju un radot jaunas valstis un republikas. 
Tolaik dzima Austrijas Republika un Čehoslovākijas Republika, 
par neatkarīgu valsti kļuva Somija, no jauna tika iezīmētas Ungāri-
jas robežas un Latvija kļuva par neatkarīgu republiku. 

Kāpēc šī atkāpe, un kāds tam sakars ar uzņēmējdarbību? Okto-
bra avīzes slejā es jautāju, vai 13. Saeimas deputātiem izdosies izvei-
dot komandu, uz kuras darbības laiku vēsturiski atskatoties varēsim 
teikt: «Jā, šie tautas priekšstāvji uzticīgi kalpoja Latvijai, stiprināja 
tās suverenitāti un latviešu valodu, aizstāvēja Latviju kā neatka-
rīgu un demokrātisku valsti, pildīja savus pienākumus godprātīgi 
un pēc labākās apziņas.» Vērojot valdības izveides gaitu, jautājumu 
pagaidām ir vairāk nekā atbilžu. Lai vai kā, no vēstures mācībām 
būtu jāpaņem atziņa, ka viss ir iespējams, tāpēc atkal uzsvēršu ko-
mandas darbu un novēlēšu mūsu tautas priekšstāvjiem tomēr spēt 
sadarboties kā komandai Latvijas un tās iedzīvotāju interesēs. Es 
ticu, ka ikviens ievēlētais deputāts apzinās, ka tieši no viņa darbības 
vai bezdarbības būs atkarīgs tas, kāda Latvija būs pēc nākamajiem 
100 gadiem. Saeimā nevajadzētu izmantot retoriku, ka man jau ir 
tikai viena balss. Viena lietus lāse neizraisa plūdus, bet kopā tās 
veido okeānus.

Skaidrs, ka mūsdienās viss notiek daudz straujāk, nekā tas bija 
Latvijas valsts dzimšanas laikā, un straujāk tas notiek tāpēc, ka kāds 
to vienkārši spēj paveikt ātrāk. Valsts nevar funkcionēt kā uzņē-
mums – tai ir citi mērķi, bet valstij un uzņēmējdarbībai jādarbojas 
sinhroni. Valstij nav jāsacenšas ar uzņēmējiem, veidojot savas kapi-
tālsabiedrības, valstij nav jākarsē algu tirgus, ar lielākām algām cen-
šoties pārvilināt spējīgākos speciālistus, jo, veicot auditu, lielā daļā 
valsts pārvaldes iestāžu būtu jākonstatē, ka noteiktā amatā esošais 
speciālists savu potenciālu pilnā apjomā nemaz nevar izmantot. Pa 
šiem nedaudzajiem gadiem kopš neatkarības atgūšanas mēs esam 
paspējuši izveidot pārvaldes sistēmu, kurā jebkurš enerģisks vai uz 
uzlabojumiem vērsts darbinieks drīzāk ir neērts, nekā tiek laipni 
uzklausīts.

Es novēlu Latvijai būt par vietu, kur uzņēmējdarbība tiek vei-
cināta, t. sk. vairāk tiek izmantots princips «konsultē vispirms». Ik-
dienas steigā var gadīties kādu normatīvo aktu laikus neizpildīt, un 
princips «konsultē vispirms» ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā 
identificēt kļūdas un visu darīt labāk. 

Es novēlu Latvijai izmantot mūsu nelielās valsts priekšrocības 
un būt maksimāli ātrai un dinamiskai, nebaidīties būt lecīgai labā 
nozīmē, tā veidojot vidi, kurā cilvēki vēlēsies būt un veidot savu 
nākotni. Mūsu rokās ir iespēja veidot pienācīgu valsti atbilstoši šī 
laika prasībām, veidot vidi, kas cilvēkiem ļautu īstenot savus talan-
tus un spējas. 

Daudz laimes jubilejā!
Ar cieņu Kārlis Bodnieks

biedrības «Mārupes uzņēmēji» valdes priekšsēdētājs

Labdien, mārupieši 
un Mārupes 

uzņēmēji!

ValdEs pRIEkšsēdētāja slEja

Turpinās Latvijas uzņēmējdarbības  
otrais gadsimts

Šomēnes sagaidām Latvijas Republikas simtgadi, bet 2. decembrī atzīmēsim  
Krišjāņa Valdemāra 193. dzimšanas dienu

Turpinājums 3. lpp.

«Visvairāk vajadzīgas  
zināšanas; tās pievelk  
vēlāk arī vajadzīgo kapitālu,  
kā magnēts pievelk dzelzi.» 

Krišjānis Valdemārs 

Silvestrs Savickis

Nacionālās atmodas pamatlicējs  
Krišjānis Valdemārs

Foto: jaunlatvietis.wordpress.com
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Sertificēts gastroenterologs Sabrī  
Abdelmasī par savu īsto vietu pa-
saules kartē jau vairāk nekā 25 ga-
dus uzskata Latviju. Tagad viņš ir 
piepildījis sen lolotu sapni – atvēris 

Piņķos privātklīniku «Good Life Clinic».
Sabrī Abdelmasī:  Jau vairākus gadus Babī-

tes novadu saucu par savām mājām, un šī vieta 
man sirdij ir ļoti tuva. Pirms sākām šeit dzīvot, 
ar sievu mēdzām braukt uz Piņķiem brokastīs –  
pavisam netālu no pašreizējās klīnikas atraša-
nās vietas. Malkojām kafiju dabā pie ezera un 
sapņojām par mūsu nākotni. Doma izveidot 
savu klīniku man radās jau 2003. gadā, kad pa-
beidzu rezidentūru Rīgas Stradiņa universitātē, 
tomēr, lai īstenotu šo sapni, bija nepieciešams 
laiks. Vēlējos piedāvāt individuālus pakalpoju-
mus papildus tiem, ko valstī jau piedāvā. Mūsu 
aicinājums ir piedalīties veselības aprūpē no 
preventīvās medicīnas puses. Klīnikā cilvēki var 
saņemt kvalitatīvu palīdzību un konsultācijas; 
ja nepieciešams, norīkosim cilvēku ārstniecībai 
tālāk uz specializētajām medicīnas iestādēm.  
Mēs neieguldām milzīgu naudas summu bez 
apdoma – mēs redzam nišu, kurā varam darbo-
ties, proti, tā ir augsta servisa privātā klīnika, kas 
sniedz augstākās klases medicīnas pakalpojumus.  

Visaugstāk vērtējam personisku pieeju un kvali-
tatīvi sniegtu medicīnisko palīdzību. 

Latvijā ir daudz klīniku – gan valsts, gan 
privātās. Tāpat vairākas tiek būvētas, 
piemēram, liela klīnika Skanstes rajonā. 
Vai Latvijas medicīnas pakalpojumu snie-
dzēju tirgus jau nav gana piesātināts? 
Vai ir vieta jaunam dalībniekam?  

S. A.: Sākot kaut ko jaunu, ir jādomā ārpus 
rāmjiem. Ja ir unikāla un ļoti laba ideja, arī lielas 
konkurences apstākļos ir iespējams atrast savu 
vietu tirgū. Es neesmu biznesmenis, bet esmu ilgi  
lolojis ideju par klīnikas atvēršanu un esmu pār-
liecināts, ka tas izdosies. 

Kāda ir Piņķu klīnikas galvenā  
specializācija – galvenais trumpis? 

S. A.: «Good Life Clinic» piedāvā plašu 
pakalpojumu klāstu. Mēs nefokusējamies tikai 
uz noteiktām jomām, bet piedāvājam tās no-
zares, kas, mūsuprāt, ir vispieprasītākās. Pats 
esmu gastroenterologs, tāpēc piedāvāju endo-
skopiskos izmeklējumus, izmantojot jaunākās 
dia-gnostikas tehnoloģijas. Piedāvājam konsul-
tācijas dermatoloģijā, pediatrijā, traumatoloģijā, 
neiroķirurģijā, proktoloģijā un uroloģijā. Arī  

ultrasonogrāfiskos izmeklējumus, fizioterapiju 
un ārstniecisko vingrošanu. Piedāvājam to, pēc 
kā, mūsuprāt, ir pieprasījums. Piemēram, kva-
lificētu pediatru nemaz nav tik vienkārši atrast, 
turklāt labākie speciālisti ir pārslogoti. Mēs da-
rām visu iespējamo, lai arī ārpus Rīgas cilvēkiem 
būtu pieejami vadošie speciālisti.  

Klīnikas personāls lielu uzsvaru liek uz pa-
cientu izglītošanu, jo esmu pārliecināts, ka ārsta 
primārais uzdevums ir tieši preventīvais darbs. 
Ar cilvēkiem ir jārunā, jāskaidro, kas viņiem būtu 
jādara, kāds dzīvesveids jāpiekopj. Katram mūsu 
pacientam tiek nodrošināta individuāla pieeja 
– tikai tā var rast piemērotāko ceļu uz pacien-
ta veselību un labsajūtu. Apmeklētāju pieraksts 
tiek organizēts elastīgi, pēc iespējas pielāgojoties 
klientu vajadzībām. Esam arī iedibinājuši sadar-
bību ar gandrīz visām veselības apdrošināšanas 
kompānijām, kas darbojas Latvijā.

Kādas ir jūsu klīnikas pakalpojumu cenas, 
salīdzinot ar vidējām medicīnas pakalpo-
jumu cenām Latvijas privātklīnikās? 

S. A.: Klīnikas cenas ir noteiktas, balstoties 
uz vidējām cenām jebkurā citā privātklīnikā 
Rīgā. Mēs nevaram atļauties noteikt pārāk ze-
mas cenas, un arī augstākas cenas pakalpoju-
miem nav piemērotas. 

Oktobra vidū nedēļas garumā  
Mārupes novada uzņēmu-
mos bija vērojama pastiprināta 
rosība, jo daudzi uzņēmumi 
bija iesaistīti Mārupes novada  

«Uzņēmēju dienu 2018» aktivitātēs.

Uzzina par prakses iespējām un 
datu regulu

Uzņēmējiem bija iespēja apmeklēt izglīto-
jošus seminārus biedrības «Mārupes uzņēmēji» 
rīkotajā ciklā «Par 2 stundām zinošāks». Projektu 
vadītāja Jolanta Vjakse un Latvijas Darba devēju 
konfederācijas pārstāve Sanita Bērziņa infor-
mēja par iespējām, ko uzņēmējiem sniedz ESF  

projekts «Profesionālo izglītības iestāžu audzēk-
ņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību 
praksēs uzņēmumos». Šī projekta mērķis – pa-
lielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestā-
žu audzēkņu skaitu pēc viņu dalības darba vidē 
balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā. 
Būtiskākais, ko varēja uzzināt šajā seminārā, ir 
tas, ka uzņēmēji, vienojoties ar profesionālās iz-
glītības iestādēm, var īstenot darba vidē balstītas 
mācības, piedāvāt prakses vietas jauniešiem un 
par to saņemt finansiālu atbalstu no Eiropas So-
ciālā fonda un valsts budžeta. 

Šajā projektā nav jāaizpilda daudz dažādu 
dokumentu, kā tas ir bijis līdz šim, tikai mācību 
prakses beigās jāsagatavo rēķins. Papildus tam 
uzņēmēji var notestēt praktikanta spējas un, kā 
liecina jau realizētie projekti, laikus vienoties ar 
spējīgākajiem par pastāvīgām darba attiecībām 
pēc mācību beigšanas.

Savukārt seminārs «Kā netikt sodītam – 
praktiski ieteikumi datu aizsardzības pārbaudes 
gadījumos», ko vadīja Datu valsts inspekcijas 
Personu datu apstrādes uzraudzības nodaļas  

vadītāja Kristīne Baltiņa un vecākā eksperte 
Arta Vīgante, bija viens no visvairāk apmeklēta-
jiem cikla «Par 2 stundām zinošāks» semināriem. 
To apmeklēja vairāk nekā 40 uzņēmumu un ie-
stāžu pārstāvju; starp apmeklētājiem bija manīti 
arī nozares lietpratēji – sertificēti datu apstrādes 
speciālisti.

Semināra vadītājas akcentēja, ka inspekcija 
piekopj praksi «konsultē vispirms» un ir atvēr-
ta konstruktīvam dialogam – inspekcijas mērķis 
nav uzlikt pēc iespējas lielāku sodu. Tāpat lekto-
res gan prezentācijā, gan atbildot uz klausītāju 
uzdotajiem jautājumiem, norādīja, ka patiesībā 
regulas izraisītajai histērijai nav pamata, savukārt, 
lai ievērojami mazinātu iespēju tikt sodītam, gan 

pret regulu, gan jebkādu datu apstrādi ir jāizturas 
ar veselo saprātu. 

Semināra aktualitāti un lektoru augsto līmeni 
apliecināja ne tikai kuplais apmeklētāju skaits, 
bet arī garās rindas, kas izveidojās pie lektorēm, 
lai uzdotu individuālos jautājumus. Biedrība 
«Mārupes uzņēmēji» izsaka pateicību Mārupes 
novada pašvaldībai un «Biznesa vēstniecībai» par 
atbalstu semināra organizēšanā, kā arī lektorēm 
par sagatavotību un sekmīgo semināra vadīšanu. 

Skolēnus godina lidostā
Biedrība «Mārupes uzņēmēji», īstenojot so-

ciālās atbildības politiku, veicina pozitīvas uzņē-
mējdarbības vides attīstību Mārupes novadā un 
atbalsta novada iedzīvotāju iesaistīšanos uzņē-
mējdarbībā. 

17. oktobrī ar biedrības un Mārupes domes 
atbalstu starptautiskajā lidostā «Rīga» tika at-
klāta Mārupes vidusskolas skolēnu mācību uz-
ņēmumu izstāde. Gada garumā skolotājas Līgas 
Lagzdkalnes uzraudzībā skolēni veidoja, attīstīja 
un vadīja savus pirmos uzņēmumus. Šajā laikā 

viņiem bija iespēja iepazīt uzņēmēja dzīves ik-
dienu – priekus par panākumiem un rūgtumu, 
ja kas neizdevās, kā iecerēts. Katram lidostas 
apmeklētājam ir iespēja aplūkot skolēnu mācī-
bu uzņēmumos ražotās preces, kas pārsteidz ar 
izdomu un apliecina, cik skaistas un noderīgas 
lietas var pagatavot no salīdzinoši vienkāršiem 
izejmateriāliem.

Biedrības vārdā skolēnus un pārējos klāt-
esošos uzrunāja valdes loceklis Indars Melzobs, 
kurš skolēniem novēlēja vairākas gan uzņēmēj-
darbībā, gan dzīves ceļā vērā ņemamas atziņas: 
«Vienmēr turēt doto vārdu. Arī kļūstot lieliem 
un atzītiem uzņēmējiem, nekad neaizmirst savu 
dzimto Mārupi, no kurienes esam nākuši. Atce-
rēties pateikt paldies cilvēkiem – saviem skolo-
tājiem, vecākiem, mārupiešiem –, kuri ir devuši 
savu ieguldījumu nākamo uzņēmēju izaugsmē 
un nesavtīgi palīdzējuši gūt panākumus. Un ne-
kad nepadoties, jo mārupieši nekad nepadodas 

un vienmēr sasniedz savus mērķus!»
Biedrība «Mārupes uzņēmēji» un Mārupes 

vidusskola ir noslēgušas sadarbības memorandu, 
saskaņā ar kuru komerczinību klases skolēni var 
saņemt mentora padomus. Biedrība arī deleģē 
uzņēmējus darbam žūrijas komisijā, lai izvērtētu 
skolēnu paveikto. 

Biedrības dalībniece VAS «Starptautiskā lid-
osta «Rīga»» Mārupes vidusskolas skolēnu mā-
cību uzņēmumu uzvarētājiem kā speciālo balvu 
piešķir iespēju izveidot darbu izstādi lidostas iz-
lidošanas terminālī. 2017. gadā šī iniciatīva tika 
īstenota pirmo reizi, šogad tā tika turpināta, un 
cerams, ka tā tiks iedibināta kā tradīcija. 

Lidostā «Rīga» tika godināti arī ziedotāji, 
kuru atbalsts šādu pasākumu norisē ir vitāli ne-
pieciešams. Paldies visiem, kuri iesaistās skolēnu 
mācību uzņēmumu pasākuma atbalstīšanā, jo 
īpaši Starptautiskajai lidostai «Rīga», uzņēmu-
miem «Bizpro», «Excellent Partner», «IB Me-
dia Production», Jurijam Baibakovam, Indaram 
Melzobam, «SilJa» un «Prolux».

Skolēni apmeklē Mārupes  
uzņēmumus

Uzņēmēju dienu laikā notika skolēnu ekskur-
sijas uz Mārupes novada uzņēmumiem, lai viņi 
klātienē varētu redzēt, kā strādā uzņēmumi, kā 
tiek organizēti procesi un kas tā uzņēmējdar-
bība tāda ir. Šogad ekskursijā devās Mārupes  

vidusskolas 10.b klases skolēni, Mārupes pamat- 
skolas 7.–9. klašu skolēni un Jaunmārupes pa-
matskolas 9.a un 9.b klases skolēni. 

Skolēnus uzņēma Mārupes uzņēmumi AS 
«Air Baltic Training», SIA «UAV Factory», 
SIA «S.B.C.», SIA «MADARA Cosmetics», 
SIA «Polipaks», SIA «SilJa», SIA «Rolling», 
SIA «Kompānija NA», SIA «Hercogs M», SIA 
«Beweship Latvia» un SIA «Kreiss». Mārupes 
kultūras nama zālē pasākumā «Iepazīsti un iz-
mēģini meistara arodu» skolēniem bija iespēja 
iepazīties arī ar mājražotāju darbu. 

Apbalvo labākos
Mārupes novada «Uzņēmēju dienas 2018» 

beidzās ar svinīgu pasākumu – Mārupes novada 
uzņēmēju gada balvas pasniegšanu. Žūrijas ko-
misija novada uzņēmējus vērtēja septiņās nomi-
nācijās, un divās balvu ieguva biedrības «Māru-
pes uzņēmēji» dalībnieki. 

Nominācijā Novada sadarbības partneris 
balvu ieguva lielākais aviācijas uzņēmums Bal-
tijā VAS «Starptautiskā lidosta «Rīga»». Tikai 
lidosta vien dod darbu 1200 cilvēkiem, un liela 
daļa no viņiem ir apkārtējo novadu – Mārupes 
un Babītes – iedzīvotāji. Šogad lidosta ir atzīta 
par taisnīgāko atalgojuma maksātāju Latvijas 
darba tirgū. Visa gada laikā lidosta ir aktīvi at-
balstījusi visdažādākos pašvaldības organizētos 
pasākumus.

Savukārt balvu nominācijā Novada gada pār-
steigums ieguva aktīvās atpūtas vieta «JIP Mār-
upīte» ar «Saulrieta koncertiem». Tas ir parks, 
kur var atpūsties no ikdienas steigas vienatnē vai 
kopā ar ģimeni un draugiem. Šovasar ar 14 saul-
rieta koncertiem tika iedibināta jauna tradīcija 
un ar dažādu mākslinieku koncertiem bagātināti 
trešdienu vakari gan Mārupes novada iedzīvotā-
jiem, gan viesiem. 

Vairāk par visām nominācijām var izlasīt no-
vada domes laikrakstā «Mārupes Vēstis».

Par Mārupes novada «Uzņēmēju dienu 2018» 
norisi rūpējās Mārupes novada domes uzņēmēj-
darbības atbalsta konsultante Jolanta Kursiša. 
Atbalstu sniedza «Biznesa vēstniecība» un tās 
idejas autore Silva Jeromanova-Maura, kā arī 
biedrība «Mārupes uzņēmēji», kas ir iedibinājusi 
šo tradīciju. Un tikai sadarbībā ar Mārupes no-
vada domi šīs ir Uzņēmēju «dienas», nevis «die-
na» vai viens atsevišķs pasākums. 
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Pārnovadu sadarbība: 
biedrībā iestājusies babītes novada jaunā klīnika

Uzņēmēji izglītojas, dalās pieredzē un izglīto citus

Laipni lūgti «Good Life Clinic» babītē.

Publicitātes foto

Starptautiskajā lidostā «Rīga» atklāta Mārupes vidusskolas skolēnu mācību uzņēmumu izstāde.
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Aktīvi aizritējušas Mārupes novada «Uzņēmēju dienas 2018»

Mārupes novada domes priekšsēdētājs Mārtiņš bojārs «Novada sadarbības partnera» balvu pa-
sniedz starptautiskās lidostas «Rīga» Komunikācijas vienības vadītājai Laurai Karnītei.

Fo
to

: M
ār

up
es

 n
ov

ad
a 

do
m

e

Linda un Ilmārs Jasinski iedibinājuši «Saulrieta koncertus».
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«Mārupes uzņēmēji» lepojas ar augsto novērtējumu.

Foto: Mārupes novada dome

Kā to izdarīt? Aktīvākie uzņēmēji jau ir radī-
juši vairākas zināšanu pārneses institūcijas. Var 
darboties uzņēmēju nevalstiskajās organizācijās –  
reģionālajās uzņēmēju biedrībās, nozaru profe-
sionālajās asociācijās un Latvijas Tirdzniecības 
un rūpniecības kamerā, kur savas zināšanas var 
nodot tālāk, izmantojot mentoringa program-
mas, piedaloties skolēnu mācību uzņēmumu 

programmā un starptautiskās organizācijas Jun-
ior Achievement projektos, kas veicina jauniešu 
un skolēnu uzņēmējdarbību. Var doties uz sko-
lām un vadīt stundas projektu un karjeras attīs-
tības nedēļu laikā, drosmīgākie var mēģināt star-
tēt «Iespējamās misijas» skolotāju programmā. 
Var dot prakses vietas jauniešiem, rīkot atvērto 
durvju dienas un piedalīties jaunu akadēmisku 

un profesionālu izglītības programmu radīšanā. 
Iespēju ir milzums! Tikai tā – daloties ar zināša-
nām – būs iespējams izveidot un attīstīt plauk-
stošu un pārtikušu valsti.

Daudz laimes dzimšanas dienā, 
Latvija!

Lilita Dravniece  
SIA «Meliorators-J» dibinātāja un vadītāja

Latvijas dzimšanas dienu gaidu ar lepnu-
mu, ar ļoti lielu prieku un gandarījumu! Mana 
dzimta – vecāki un vecvecāki – ir daudz cietuši: 
gan Sibīrijas sniegus izbrida, gan padomju lai-
kā tika nepelnīti nosodīti uz aizdomu pamata 
par «nepareizu» politisko skatījumu. Mans tēvs 
Andrejs Jansons tika atbrīvots no priekšsēdētāja 
darba gan Rugājos, gan Blīdienē. Bet cik dziļi 
un patiesi viņi mīlēja savu vienīgo DZIMTENI! 
Un iemācīja šo vērtību apjaust arī saviem četriem 
bērniem.

Savukārt es šo savas zemes, tautas un novada 
mīlestību nododu tālāk meitām Klintai un Lie-
nei un viņu ģimenēm, mazbērniem. Tas ir pama-
tu pamats, uz kā stingri turēties un iesakņoties. 

Kā vērtējat biznesa vidi Mārupē 
un Latvijā kopumā?

Man ir stingra pārliecība, ka, lai varētu sauk-
ties par veiksmīgu uzņēmēju, ir vajadzīgs Dieva 
dots talants: sajust, saskatīt, organizēt – pārre-
dzēt laukumu īstermiņā un ilgtermiņā. Protams, 
tas ir arī darbs 24 stundas dienā – domāt, plānot, 
deleģēt. Būtiska ir arī uzticama, darbīga un ra-
doša komanda.

Biznesa vide Mārupē ir labvēlīga – ir gan 
Rīgas tuvums, gan Mārupes domes vadības at-
saucība. Latvijā – mulsina stīvēšanās ap jauno 
valdību, neskaidrība par nākotni; tas nav labākais 
stāvoklis mērķu realizēšanai. 

Kā redzat sava biznesa attīstību  
nākamajos 100 gados?

Es ticu, ka uzņēmums «Meliorators-J», kam 
pašlaik ir 25 gadi, turpinās pastāvēt un attīstīties. 
Visu nevar paredzēt, bet ir skaidrs, ka būs izai-
cinājumi, būs jāpūlas, jāpielāgojas un jātic pašam 
sev un domubiedriem. Un jāuzticas arī kam vai-
rāk – savai valstij, savam novadam!

Turpinās Latvijas uzņēmējdarbības otrais gadsimts
Šomēnes sagaidām Latvijas Republikas simtgadi, bet 2. decembrī atzīmēsim Krišjāņa Valdemāra 193. dzimšanas dienu

Mārupes novada
      Uzņēmēju 
       gada balle
        2018./2019.

Biedrība "Mārupes uzņēmēji" ielūdz uz 
Uzņēmēju gada balli  

2019. gada 11. janvārī plkst. 19.00 
Mārupes kultūras namā, 

Daugavas ielā 29, Mārupē.

Vakara gaitā ikvienu gaida tuvāka iepazīšanās, 
radoši pārsteigumi, laba mūzika un dejas!

Ielūgumu rezervācija – 
pa e-pastu info@marupesuznemeji.lv 

vai aizpildot pieteikumu vietnē 
www.mub.lv

LATVIJAI 100

      Turpinājums no 1. lpp.



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!
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Paldies SIA «Study Link» par 
viesmīlību, uzņemot viesos 

biedrības valdi.
•

Paldies Ingrīdai Bondarei par  
Kontaktu pēcpusdienas organizēšanu.

Biedrība «Mārupes uzņēmēji»

LAbIe dARbI

MācāS kļūT pAr  
zobārSTu
25. oktobrī «Mārupes zobārstniecība» (SIA 

«PP Medicīnas centrs») viesojās pirmsskolas 
izglītības iestādes «Mārzemīte» Skudriņu grupā 
pasākumā «Profesiju nedēļa». Bērni uzzināja, kā 
var kļūt par zobārstu, ko dara zobārsts, kāds ir 
zobārsta apģērbs. Bērni uzzināja arī to, kas bojā 
viņu zobiņus un kā tie pareizi jākopj. Paldies 
Inesei un Jānim Pūpoliem!

  «MADArA coSMeTicS» 
kļūST pAr pArAugu 
eiropā
Eiropas Parlamentā Briselē pirmo reizi nori-

tēja Eiropas mazo un vidējo uzņēmumu laureā-
tu apbalvošana. Kategorijā «Parauguzņēmums» 
balvu saņēma Latvijas uzņēmums «MADARA 
Cosmetics», kuru bija izvirzījusi Eiropas Parla-
menta deputāte Inese Vaidere. 

««MADARA Cosmetics» ir viens no brīniš-
ķīgākajiem Latvijas uzņēmumiem. Mazliet vai-
rāk nekā desmit pastāvēšanas gados tas ir ieguvis 
pilnīgu atpazīstamību Latvijā un spējis iekarot 
arī ārvalstu tirgus,» teica I. Vaidere. Viņa uzsvēra, 
ka šis uzņēmums gan Latvijā, gan arī Eiropā ir 
paraugs, kas apliecina, ka ar neatlaidību un aiz-
rautību var panākt ārkārtīgi daudz.

Eiroparlamenta deputāte norādīja, ka paraugs 
citiem ir ne tikai pats uzņēmums, bet arī tā vadī-
tāja Lotte Tisenkopfa-Iltnere, kura patstāvīgi ir 
apguvusi prasmes, kas ļāvušas radīt kvalitatīvus 
kosmētikas produktus. Turklāt, kā uzsver pati 
uzņēmēja, viņa nevis gaida no valsts palīdzību, 
bet veido savu valsti tādu, kādu to pati vēlas re-
dzēt.

Mazo un vidējo uzņēmumu zvaigžņu apbal-
vošanai (SME Star Awards) uzņēmumus bija 
nominējuši Eiropas mazo un vidējo uzņēmumu 
Eiropas apvienības biedri. Žūrijas locekļi tos iz-
vērtēja pēc iepriekš izstrādātiem kritērijiem un 
piešķīra balvas deviņās kategorijās, piemēram, 
«Labākais jaunuzņēmums», «Ģimenes uzņē-
mums», «Mikrobizness» vai «Inovators».

grūTi noTeikT  
prioriTāTeS 
Oktobra nogalē notika Mārupes novada 

Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās pado-
mes (SAAKP) sēde. Diskusiju degpunktā bija 
jautājumi par sporta infrastruktūras turpmāko 

attīstību, kas varētu būt apgrūtināta straujā būv-
niecības izmaksu pieauguma dēļ: patlaban tās 
vairumā gadījumu pārsniedz pašvaldības budže-
tā plānotās. Minētā iemesla dēļ ir apgrūtināta, 

piemēram, Jaunmārupes stadiona otrās kārtas 
realizācija tādā apjomā, kā sākotnēji bija iecerēts. 
Viedokļi dalījās par to, vai būtu jāattīsta teritorija 
ap BMX parku Tīrainē vai jākoncentrējas uz jau-
nu slēgtā tipa sporta būvju izveidi, t. sk. jāaktivizē 
peldbaseina būvniecība, kam pašlaik ir piesais-
tīts privātais partneris, bet precīzas informācijas 
par projekta statusu pašvaldībā nav. Tādējādi 
neatbildēts paliek jautājums par prioritātēm un 
investīciju novirzīšanu; par to iecerēts diskusiju 
turpināt nākamajā sēdē novembra vidū.

2018. gadā Mārupes pašvaldība sporta un ak-
tīvās atpūtas infrastruktūrā Mārupes novadā ir 
ieguldījusi gandrīz 6,5 miljonus eiro. Tas ietver 
Jaunmārupes un Mārupes vidusskolas stadionu 
rekonstrukciju, Jaunmārupes skeitparka atjau-
nošanu un muzikālā parka izveidi, veloceliņa no 
Mārupes uz Jaunmārupi izveidi, t. sk. Rožu ielas 
rekonstrukciju, Švarcenieku un Skultes dabas 
parka labiekārtošanu u. c. 

SAAKP ir visplašāk pārstāvētā konsultatīvā 
padome, kurā biedrību «Mārupes uzņēmēji» pār-
stāv valdes locekle Ingrīda Bondare, bet padomes 
darbā piedalās biedrības dalībnieki Silvestrs Sa-
vickis, Ilmārs Jasinskis un Pēteris Pikše. Padome 
pieņem lēmumus un gatavo priekšlikumus par 
sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras attīstī-
bu novadā, par sporta dzīves un sabiedriskajiem 
notikumiem, kā arī par finansējuma un investīci-
ju prioritātēm novadā.

iepAzīST LiberTA vīnuS
26. oktobrī biedrības «Mārupes uzņēmēji» 

valdes locekle Ingrīda Bondare kopā ar nevalstis-
ko organizāciju «Zied zeme» un «Pierīgas part-
nerība» dalībniekiem viesojās Linarda Liberta 

vīna darītavā Ikšķilē, kur iepazinās ar uzņēmēja 
pieredzes stāstu. 

Uzņēmējs L. Liberts vīnu darina uz bērzu su-
las bāzes. Vīndaris pasākuma viesus iepazīstināja 
ar savu produkciju – no ražošanas līdz degustā-
cijai. Dalībnieki apmeklēja arī topošo jauno vīna 
darītavas ēku. Liberta vīna darītava ir atvērta 
ikvienam, bet īpaši populāra tā ir kļuvusi starp 
nelielām cilvēku grupām, kam tiek sarīkoti ne-
aizmirstami garšas svētki.

Vīna darītava tika apmeklēta «Viedo ciemu» 
jeb Eiropas Savienības projekta Smart Villages and 
Cities ietvaros. Liberta vīna darītava tika izvēlēta 
kā vieta lauku reģionā, kas attīstās un risina prob-
lēmas, balstoties uz savām stiprajām īpašībām, 
vērtībām un iespējām, aktīvi izmantojot oriģinālus 
risinājumus, digitālās komunikācijas tehnoloģijas, 
inovācijas un labāku zināšanu pielietojumu.

uzņēMēji TiekAS  
konTAkTu pēcpuSDienā
Lai Mārupes uzņēmēji cits citu labāk pazītu, 

jau otro reizi notika biedrības organizēta Uzņē-
mēju kontaktu pēcpusdiena. Pasākumā piedalījās 
14 Mārupes uzņēmumu pārstāvji, kas pastāstī-
ja par saviem produktiem un pakalpojumiem. 
Šie stāsti liecina, ka Mārupē ir plašas iespējas 
arī savstarpējam biznesam. Kontaktu veidošana 
klātienē šajā virtuālajā laikmetā ir iedvesmojoša, 
tāpēc biedrība šādus pasākumus organizēs vēl 
plašākam uzņēmēju lokam. 

Kontaktu pēcpusdiena notika, pateicoties 
«HOP Wines» un personiski Uģim Pīrsam, kā 
arī biedrības dalībniekiem «VIP Travel Agency» 
un «IB Media Productions».

dr. Inese Pūpola bērnudārzniekiem rāda  
atšķirību starp veselu un cauru zobiņu.

Foto: Loreta Kalniņa

Novadam jāizvēlas prioritāte – attīstīt iekštelpu 
vai ārtelpu aktivitāšu infrastruktūru.

Foto: R. Struncens
Uzņēmēji iepazīstina kolēģus ar sava uzņēmuma piedāvājumu.

Foto: Ingrīda Bondare

eiropas Parlamenta deputāte Inese Vaidere  
(no kreisās) un «MAdARA Cosmetics»  
pārstāve elīna Sedleniece
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Pirmo adventi sagaidot kļūsim par 2 stundām zinošāki 
kopā ar bērniem veidojot 

ģIMeNeS AdVeNTeS VAINAGU.
Tiekamies 30. novembrī plkst. 15.00 "Mārupes kosmosā" (Rudzrogu iela 1, Tīraine, Mārupes novads)

Dalības maksa 20,- eUR no ģimenes par materiāliem (sveces gādājam paši)
Pieteikšanās: info@marupesuznemeji.lv līdz 26.novembrim (vietu skaits ierobežots)


