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darba tirgus slepenais ierocis - jaunietis
“Nav, kas strādā! Nav, kas pārņem biznesu!” – šie vārdi ar katru gadu 
biežāk un skaļāk izskan uzņēmēju forumos, intervijās un neformālās 
sarunās. Bezdarba līmenis gadu no gada samazinās un uzņēmējiem 
nākas meklēt aizvien jaunus ceļus un kreatīvus risinājumus, kā 
piesaistīt un noturēt darbiniekus. Taču tai pat laikā bez darba ir plaša 
un daudzsološa iedzīvotāju daļa – jaunieši.

Uzņēmēji zvaNa TraUksmi

Latvijā jau ir iestājusies situācija, kad 
darbaspēka nepieejamība sāk ierobežot 
investīciju piesaisti, atzinusi Ārvalstu inves-
toru padomes Latvijā (ĀIPL) valdes priekš-
sēdētāja Jūlija Sundberga, norādot, ka dar-
binieku trūkst visās jomās - gan augstāk 
kvalificētu, gan zemāk kvalificētu, un aicinot 
valdību nekavējoties rīkoties.

Reģistrētā bezdarba līmenis Latvijā 2019.
gada septembra beigās bija 5,7%, viszemā-
kais - Rīgas reģionā, kur bez darba bija vien 
nepilni 4% darbspējīgo iedzīvotāju, liecina 
Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) 
dati. Kā atzīst speciālisti, tas liecina – Rīgā 
un Pierīgā bezdarbs ir dabīgā līmenī un brī-
vu darba resursu šeit vienkārši vairs nav. 

Tai pat laikā vakanču skaits Latvijā ir pār-
sniedzis pirmskrīzes līmeni - 2019. gada 9 
mēnešos NVA reģistrētas 84 729 brīvās dar-
ba vietas - par 21% vairāk nekā 2018. gadā. 
Septembra beigās darba devēji tirgū piedā-
vāja 31 238 brīvas darba vietas – par gandrīz 
trešdaļu vairāk nekā pērnā gada septembrī. 
Lai gan uzņēmēju pārstāvji un pētnieki vienā 
balsī apgalvo, ka darbaspēka trūkums visvai-
rāk jūtams zināšanu ietilpīgās nozarēs, kur 
nepieciešami zinātnieki, inženieri, informā-
ciju tehnoloģiju speciālisti, statistika tomēr 
liecina, ka brīvo darba vietu skaits, salīdzinot 
pērno gadu, visstraujāk pieaudzis būvniecī-

bā un transporta un uzglabāšanas nozarē, 
kur trūkst strādnieku tieši zemas kvalifikā-
cijas profesijās. Vispieprasītākie ir celtnieki, 
kravas auto šoferi, atslēdznieki, automehā-
niķi, metinātāji, krāsotāji.

CeTUrTā daļa BezdarBNiekU - 
jaUNieši

Gandrīz ceturto daļu - 16,2% - bezdarb-
nieku “rezerves” Latvijā veido jaunieši vecu-
mā no 15 līdz 29 gadiem. Augsts jauniešu 
bezdarba līmenis ir raksturīgs visai Eiro-
pai – Eiropas Komisijas (EK) dati liecina, ka 
2019. gada 1. ceturksnī Eiropas Savienības 
valstīs ir reģistrēti 3,3 miljoni bezdarbnieku 
jauniešu vecumā no 15 līdz 24 gadiem. Ie-
mesls – kvalifikācijas un pieredzes trūkums, 
kas liedz jauniešiem ienākt un noturēties 
darba tirgū.

Satraukta par šo tendenci, Eiropas Pa-
dome šā gada maijā nāca klajā ar secinā-
jumiem par jauniešiem un nodarbinātības 
nākotni, aicinot dalībvalstis pielikt pūles, lai 
veicinātu jauniešu iesaisti darba tirgū, un 
tostarp arī veicināt jauniešu uzņēmējdarbī-
bu, koncentrējoties cita starpā uz uzņēmēj-
darbības izglītību un profesionālo izglītību, 
padomdošanas, mentorēšanas vai apmācī-
bas pakalpojumiem jauniešiem.

darbaspēka trūkums nav saistīts ar kādu demogrāfijas 
vai emigrācijas tendenci un patiesu trūkumu tādā 
izpratnē, ka darbaspēka nav, bet gan ar darba ņēmēju 
kaulēšanās spēka pieaugumu.

Gundars Dāvidsons, Latvijas Bankas ekonomists

Brîvo darba vietu TOP 5 pa nozarçm, %
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Avots: Nodarbinātības valsts aģentūra, dati uz 2019.gada septembra beigām

Būvniecība

Administratīvo un apkalpojošo 
dienestu darbība

Transports un uzglabāšana

Apstrādes rūpniecība

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; 
Automobiļu un motociklu remonts 

Nāc un dzīvo Mārupes namos!

 - attīstīta infrastruktūra
 - dzīvokļu apdares izvēle – baltā vai pilnā apdare
 - kvalitatīvi apdares materiāli un būvmateriāli
 - augstas klases santehnika
 - plaša stāvvieta
 - bērnu laukums

Projekta priekšrocības:

Cenas no 
49 000 EUR

www.marupesnami.lv
tālr.: 29128428
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darba tirgus slepenais ierocis - jaunietis
kadrU kalve skolās

Biedrība “Mārupes Uzņēmēji” (MUB) 
jau vairākus gadus pievērš īpašu uzmanī-
bu darbam ar jauniešiem, kas laika gaitā 
izvērties par pilnvērtīgu sadarbības prog-
rammu, kurā iesaistītas visas trīs Māru-
pes novada skolas. Šogad programma 
ieguvusi jaunu pievienoto vērtību, biedrī-
bas biedriem kļūstot par padomdevējiem 
un atbalstītājiem Mārupes ģimnāzijas 
skolēnu mācību uzņēmumiem (SMU).

sajUsT īsTo BizNesa garšU

SMU ir skolēnu veidots un vadīts mācību 
uzņēmums, kas mācību nolūkos pilda īsta 
uzņēmuma funkcijas un darbojas reālā vidē 
- skolēni ražo un pārdod preces vai pakal-
pojumus. SMU kustību Latvijā jau 25 gadus 
virza un balsta “Junior Achievement Latvija”, 
un dati liecina, ka 15 līdz 20 procenti skolēnu, 
kas piedalījušies SMU programmā vidussko-
lā, vēlāk izveido paši savu uzņēmumu. 

MUB šajā programmā līdz šim iesaistī-
jās, mācību gada beigās piedaloties žūrijā 
un apbalvojot labākos Mārupes ģimnāzijas 
vidusskolēnu SMU projektus. Speciālbalvu 
jaunajiem uzņēmējiem piešķīra MUB biedrs 
lidosta “Rīga”, dodot iespēju skolēnu radītos 
produktus izstādīt lidostas terminālī. 

Šogad nolemts sadarbību būtiski paplaši-
nāt – uzņēmēji, MUB biedri, kļūs par šā gada 
SMU aizbildņiem visa mācību gada garumā, 
sniedzot padomus un palīdzot jauniešiem 
attīstīt viņu biznesa idejas, ļaujot jauniešiem 
ieskatīties īstās biznesa pasaules aizkulisēs. 
Mentoru lomā iejutīsies restorānu “Hercogs” 
šefs Andris Rūmītis, MUB valdes priekšsēdē-
tājs un SIA EDAT īpašnieks Kristaps Beķeris, 
MUB valdes locekle, “IB Media Productions” 
īpašniece Ingrīda Bondare, “LEAD. Korpora-
tīvā komunikācija” partneris Silvestrs Savickis, 
“Silja” valdes priekšsēdētāja Silva Jeromano-
va-Maura, “MADARA Cosmetics” pārdošanas 
nodaļas vadītāja Rūta Skujeniece, SIA “Pro-
lux” vadītājs Kārlis Bodnieks, “Bizpro” valdes 

Sākums 1. lpp.

Agnese Ozoliòa,
sIA “s.B.c.” 
Neskatoties uz labo atalgojumu, nodok-

ļu politiku, darbinieku atbalstu un citām 
priekšrocībām, arī mēs izjūtam darba roku 
trūkumu. Īpaši pieprasīti ir cilvēki ar tehnis-
kām zināšanām, pēc kuriem ir vajadzība gan 
ražotnē, gan birojā. Pamazām sāk mainīties 
attieksme, eksakto priekšmetu popularitā-
te skolā aug, taču aug arī pieprasījums pēc 
darbiniekiem. Viena no mūsu aktuālākajām 
vakancēm ir metinātāji. Daudzu darbinieku 
algas līmenis pārsniedz daža laba jurista atal-
gojumu, runājot par darba vidi, arī tā ir nesa-
līdzināma ar to, kādā strādāja pirms 15 – 20 
gadiem. Daudz enerģijas uzņēmums iegulda 
darbā ar jauno paaudzi. Tiek rīkotas ekskur-
sijas uz ražotni, tiek veikts plašs darbs ar pa-
šiem jauniešiem, viņu vecākiem – ieguldītais 
jauniešos nāks atpakaļ divtik!

Ineta Kalinkevièa,
dHL Latvia  
Šī brīža darba ņēmēji ir zinātkāri, ambiciozi, 

ideju bagāti, kuri vēlas sevi pierādīt un iemā-
cīties ko jaunu, bet tai pat laikā nav gatavi pa-
vadīt pārāk ilgi vienā amatā. Viņi vēlas, lai at-
tīstība un izaugsme notiek ātri. Ja uzņēmums 
to nevar nodrošināt, viņi dodas tālāk. Pēdējā 

Runâ uzòçmçjs

skolēNi “madara CosmeTiCs” ražoTNē mārUpē iepazīsT daBīgās kosmēTikas ražošaNas 
speCifikU. gada laikā UzņēmUmā paviesojas ap 150 skolēNU UN sTUdeNTU grUpas

loceklis Normunds Čiževskis,  "Biznesa vēst-
niecība" izpilddirektore Elīna Puncule un SIA 
“Latvijas Aptieka” komercdirektora vietniece 
mārketinga jautājumos Zita Jēkabsone. 

BizNesa pasakas mazajiem

Arī šajā mācību gadā MUB atbalstīs finan-
šu pratības konkursu 5.–9. klašu skolēniem 
“Biznesa pasakas” Jaunmārupes pamatsko-
lā. Konkursa mērķis ir rosināt skolēnus ap-
zināties sevi gan kā patērētāju, gan kā nā-
košo uzņēmēju, lai apgūtās ekonomiskās 
likumsakarības spētu pielietot dažādās dzī-
ves situācijās un iekļaut tās pasakas siže-
tā. Pie pasaku sacerēšanas skolēni ķersies 
nākamā gada sākumā, bet februāra beigās 
MUB žūrija vērtēs un apbalvos labāko un 
drosmīgāko ideju autorus. Pasakas pēc 
tam tiks izdotas grāmatiņā. Projektā pie-
dalīsies Jaunmārupes pamatskolas 6.a, 6.b, 
6.c, 6.d, 6.e klases skolēni.

skola dodas dzīvē – 
dzīve ieNāk skolā

Šajā mācību gadā vairāki Mārupes novada 
uzņēmumi, tostarp MUB biedri, ir iesaistīju-
šies jaunā projektā “Skola dodas dzīvē – dzīve 
ienāk skolā” kopā ar Mārupes pamatskolu un 
tās skolēnu vecāku iniciatīvas grupu. Projekta 
ietvaros 7. un 9. klasēm matemātikas, fizikas, 

dabas zinību un bioloģijas stundas notiks gan 
ārpus skolas telpām - sešos Mārupes novada 
uzņēmumos, gan kā ierasts skolā, bet stundas 
kopā ar priekšmetu skolotājiem vadīs uzņē-
mumu pārstāvji.

Tā, piemēram, lidostas “Rīga” speciālisti vadīs 
dabas zinību un bioloģijas nodarbības par put-

nu sugām un balsīm, putnu uzvedību un mig-
rāciju un ko putni var nodarīt vislielākajam “put-
nam” – lidmašīnai. Matemātiku skolas 7. klase 
mācīsies ģimenes restorānā “Hercogs”, kur to 
mācību vielu, kas paredzēta skolas program-
mā, apgūs, sastādot ēdienkartes, aprēķinot 
produktu daudzumu un izmaksas, nepiecieša-
mo uzcenojumu un, visbeidzot, vienā nodarbī-
bā strādājot kā viesmīļi un apkalpojot viesus. 9. 
klase fiziku mācīsies uzņēmumā “Termex”, kas 
sniedz profesionālu servisu lielākajiem tirdz-
niecības tīkliem  un viesnīcu ķēdēm. Skolēni 
praksē redzēs, kā darbojas elektromotori un 
ventilācijas, apkures un dzesēšanas iekārtas, 
bet klasē jaunapgūstamos fizikas jēdzienus 
mācīs “Termex” speciālisti kopā ar skolas fizi-
kas skolotājiem. Ķīmijas un dabaszinātņu jomu 
9.klasēm palīdzēs apgūt “MADARA Cosmetics”  
pārstāvji, kas stāstīs, rādīs un iesaistīs skolēnus, 
apgūstot kosmētikas produktu izgatavošanas 
procesu,  veicinot izpratni par neorganisko vie-
lu  izmantošanu kosmētikā, piemēram, saules 
aizsardzības kosmētikas ražošanā.  

Mārupes pamatskolas direktore Sigita 
Sakoviča saka: “Mēs skolā uzskatām, ka kat-
rā bērnā mīt talants, un mūsu uzdevums ir 
prast to atmodināt, tāpēc mūsu skolas jau-
nais moto “Mārupes pamatskola atrod talan-
tu katrā bērnā un palīdz tam uzplaukt” atspo-
guļo abu iepriekš minēto mērķu apvienoju-
mu. Skolas aktīvie vecāki un novada uzņēmēji 
ir lielisks dzinējspēks un atbalsts – esmu ļoti 
priecīga un pateicīga par šo sadarbību.”

Uzņēmējs un vecāku iniciatīvas grupas 
dalībnieks Silvestrs Savickis papildina: “Mūsu 
bērniem ir ļoti svarīgi jau skolas solā saprast 

lielās dzīves likumsakarības un skolā mācīto 
priekšmetu pielietojumu reālā vidē – dabā, 
pilsētā, skolā un darba vidē. Tāpēc ir liels gan-
darījums, ka mums, Mārupes uzņēmējiem, ir 
izdevies apvienot labākos spēkus un atrast 
laiku, lai nodotu savas zināšanas un pieredzi 
jaunajai paaudzei.”

Vēlies pievienoties MUB 
mentoru komandai? info@marupesuznemeji.lv

Raksti uz

pateicoties skolas vecāku iniciatīvai, mēs pamatskolā 
sāksim ieviest “skola 2030” reformas jau gadu ātrāk. 
reformas mērķis ir lietpratīgs skolēns, kas prot risināt 
reālās dzīves izaicinājumus un veidojas par laimīgu un 
atbildīgu personību. 

Sigita Sakoviča, Mārupes pamatskolas direktore

laikā esam novērojuši tendenci, ka darbinie-
kam ir svarīga darba atrašanās vieta, balanss 
starp darbu un privāto dzīvi. Mūsu akūtākās 
vakances ir kurjers, pārdošanas pārstāvis pa 
telefonu, prakses vakances transporta un 
loģistikas jomā, finansēs, pārdošanā, klientu 
apkalpošanā un muitas jomā.  Nākotnē no-
teikti plānojam vairāk sadarboties ar mācību 
iestādēm, lai iesaistītu un ieinteresētu vairāk 
jauno paaudzi, topošos speciālistus.

zita jçkabsone,
sIA Latvijas aptieka
Farmaceiti ir vajadzīgi ne tikai aptiekās, tie 

ir pieprasīti arī ražotnēs, pārstāvniecībās, 
uzņēmumos, kas izplata aptiekās nopēr-
kamu produkciju, valsts institūcijās, kā arī 
citur. Konkurence darba devēju vidū ir liela, 
topošie darbinieki tiek lūkoti, jau sākot no vi-
dusskolas sola. Tomēr farmaceita amats nav 
vilinošo profesiju skaitā, to pārāk maz iesaka 
gan vecāki, gan karjeras konsultanti, gan ķīmi-
jas skolotāji. Lai mainītu situāciju darba tirgū, 
mūsu uzņēmums aktīvi reklamē farmaceita 
amata priekšrocības jaunās paaudzes un 
viņu vecāku vidū. Mārupes novada iedzīvo-
tājus aicinām: “Lūdzu runājiet ar saviem bēr-
niem, mazbērniem par farmaceita profesijas 
izvēli. Ja jūsu lokā nav neviena farmaceita, tad 
ir pienācis laiks par to parūpēties!”
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Semināros “Par 2 h zinošāks” mācījāmies, 
kā neapmaldīties digitālajos džungļos un ko 
nozīmē Customer Jorney Mapping.

Mārupes novada Uzņēmēju dienu ietva-
ros lidostā “Rīga” tradicionāli atklājām SMU 
izstādi un godinājām uzņēmējus – SMU at-
balstītājus.

Katru mēnesi tikāmies Uzņēmēju brokastīs.

Kontaktu dienā Biznesa vēstniecībā dalījā-
mies pieredzē un ieguvām jaunus draugus un 
partnerus.

MUB pievienojās divi jauni biedri - “Ruukki” 
pludmales sporta centrs un SIA “Home 4 li-
ving”, kas vairāk pazīstams kā “Mārupes nami”.

Pārstāvot Mārupes uzņēmēju viedokli, pieda-
lījāmies LTRK un citu uzņēmēju organizāciju 
rīkotajos pasākumos un konferencēs, Māru-
pes novada konsultatīvajās padomēs un ci-
tos pasākumos. 3

Mârupç atklâts eiropâ modernâkais 
pludmales sporta centrs

“Ruukki” pludmales centrs saviem ap-
meklētājiem piedāvā 6 smilšu laukumus 
iekštelpās ar kopējo platību 2605 m2. Lau-
kumi paredzēti ne tikai pludmales volejbo-
lam un tenisam, bet arī citiem pludmales 
sporta veidiem un pasākumiem. 

Ar prieku aicinām uzņēmumus izmantot 
“Ruukki” pludmales centra plašās pasākumu 
iespējas. Pie mums iespējams organizēt kor-
poratīvos pasākumus ar stafetēm un spēlēm 
pieaugušajiem, svinīgos pasākumus, tema-

iemīļotais pludmales centrs “Brazīlija” šoruden ir atvērts jaunās 
telpās mārupē, “lavandās”, un mainījis nosaukumu uz “ruukki” 
pludmales centrs. mārupiešiem ir pieejams pavisam jauns, moderns 
pludmales sporta centrs, kurā visu cauru gadu ir iespējams 
nodarboties ar savu iemīļoto pludmales sporta veidu, kā arī sarīkot 
sava uzņēmuma korporatīvo pasākumu vai krāšņas ziemassvētku 
un jaungada svinības.

tiskās balles, Ziemassvētku un Jaungada svi-
nības, komandu saliedēšanas un lojalitātes 
pasākumus, volejbola un tenisa turnīrus, uz-
ņēmumu jubilejas svinības, uzņēmumu bēr-
nu pasākumus un bērnu ballītes.

Mūsu centra 2. stāvā ir iespēja nobaudīt 
garšīgus ēdienus un dzērienus veselīga dzī-
vesveida kafejnīcā “Coco Cafe”, apmeklēt 
nodarbības jaunajā jogas un fitnesa studijā 
“Peach”, kā arī apmeklēt fizioterapijas kabi-
netu.

www.pludmalescentrs.lv 

vasara visu 
          cauru gadu!

lidosTā “rīga” Tiek aTklāTa mārUpes ģimNāzijas 
skolēNU māCīBU UzņēmUmU izsTāde

MuB
mācās

MuB
atbalsta

MuB
draudzējas

MuB
strādā
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Pie zaļas egles meža vidū
Balts glaužas Ziemassvētku sniegs.

Lai arī Jaunam gadam būtu
Tik labs un mirdzošs acīs prieks!

/A.Vējāns/ 

Gaišus
Ziemassvētkus 

un 
piepildītu 

Jauno gadu!

Biedrība “Mārupes Uzņēmēji”
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info@marupeslogi.lv

"uzòçmçju vçstis"
izdevējs: 

biedrība «Mārupes uzņēmēji»
www.marupesuznemeji.lv

Daugavas iela 29, Mārupe, LV-2167
redakcija@marupesuznemeji.lv

metiens: 
8200 eksemplāru

izplatīšana: 
kopā ar Mārupes novada

pašvaldības laikrakstu
«Mārupes Vēstis» 

info@marupesuznemeji.lv 
22 51 63 33

par reklāmas un sludinājumu
ievietošanu rakstiet vai zvaniet:

Reklāmas
ievietošana


