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Būsiet ikviens laipni gaidīts 
uz biedrības «Mārupes uzņēmēji» 
ikgadējo augstākās pārvaldes 
institūciju kopsapulci. 
Lūgums informēt par savu dalību!
Ja ierašanās nav iespējama, 
lūgums pilnvarot citu personu 
vai kādu no valdes locekļiem!

Biedrība «Mārupes uzņēmēji»
Mob. tālr. 22516333
e-pasts: info@marupesuznemeji.lv
www.marupesuznemeji.lv

Sveicināti, «Mārupes uzņēmēji»!
Biedrības kopsapulce notiks 
5.martā plkst. 18.00
SIA «Marina Care Baltic»,  Jaunmārupē, Ozolu ielā 28-k1, otrā stāvā, sapulču telpā  
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uzòçmçju balle bildçs Novada budþets - izglîtîbai Iepazîsti biedru – 
Latvijas Aptiekas
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fokusâ

valdes priekðsçdçtâja sleja

Šis gads biedrībai “Māru-
pes uzņēmēji” būs jubile-
jas gads – biedrība svinēs 
apaļus 10 savus pastā-

vēšanas gadus. No dažu biedru 
skaita mūsu biedrība ir izaugusi 
par vērā ņemamu uzņēmēju or-
ganizāciju, kuras biedri ir mazie, 
vidējie un lielie uzņēmumi Mā-
rupes novadā. Tās mērķis allaž 
ir bijis vietējo uzņēmēju interešu 
pārstāvība, sadarbības veicinā-
šana, pieredzes un informācijas 
apmaiņa. Biedrības valdi katru 
gadu ievēl biedrības kopsapul-
cē, un tā gādā par tradīciju sa-
glabāšanu un mērķu izpildi nā-
kamajā gadā. 

2019. gads biedrībai bijis no-
tikumiem bagāts – biedrība ir 
pārstāvējusi uzņēmēju intereses 
Mārupes novada domes konsul-
tatīvajās padomēs, organizētas 
Uzņēmēju brokastis, semināru 
cikls “Par 2 stundām zinošāks”, 
kontaktu pēcpusdienas “Biedrs 
pazīst biedru”, sadarbībā ar 
novada domes izdevumu “Mā-
rupes Vēstis” turpināta avīzes 
“Uzņēmēju Vēstis” izdošana. 
Biedrība aktīvi iesaistījās domes 
rīkotajos pasākumos - Uzņēmē-
ju dienās, pasākumā “Gada uz-
ņēmējs”, darba biržā “Dzīvo Mā-
rupē, strādā Mārupē” un citos. 
Biedrībai izveidojusies lieliska 
sadarbība ar Mārupes ģimnāzi-
ju un Jaunmārupes pamatskolu 
jauniešu mentoringā, skolēnu 

Labdien, mārupieši 
un Mārupes uzņēmēji!

Turpinājums 3. lpp.

 
Nesen aizvadījām veco gadu, arī Austrumu zemēs jau ir 
sagaidīts jaunais, Žurkas, gads, bet biedrībai „Mārupes 
uzņēmēji” pienācis kārtējais atskaites punkts – martā 
sanāks biedrības ikgadējā kopsapulce un notiks valdes 
vēlēšanas. Pirms tam uz sarunu aicinājām esošos 
biedrības vadītājus, lai apkopotu bilanci par gada laikā 
paveikto un dotu ceļamaizi jaunajai valdei. 

JārAdA koPīgs Mērķis 

Kristaps Beķeris, šī sasaukuma 
valdes priekšsēdētājs, biedrības 
vadītāja lomā bija pirmo reizi. Kris-
taps savulaik stāvējis pie biedrības 
šūpuļa un iepriekš bijis valdes lo-
ceklis. Vai šoreiz bija citādāk? „Šis ir 
brīvprātīgs darbs, komanda – da-
žāda, tāpēc man bija jāmāk atrast 
kopēju valodu ar visiem, jāspēj va-
dīt un radīt, lai biedriem būtu in-
teresanti,” atzīst viņš. Šīs biedrības 
vadības uzmanības lokā tika izvirzī-
ti vairāki jautājumi. „Viens no tiem 
bija darbs ar mūsu avīzi: kā to vei-
dot, lai tā būtu interesanta mūsu 
lasītājiem. Uzdevums ar avīzi bija 
diezgan sarežģīts, jo arī no finan-
šu aspekta bija ļoti jāpiestrādā, lai 
mēs to spētu izdot, neesot „mīnu-
sā”. Novārtā bija palikusi arī biedrī-
bas mājas lapa, tāpēc sakārtojām 
arī to,  lai tā būtu vizuāli pievilcīga, 
lai ir atrodams viss aktuālais, tā-
pat arī mūsu Facebook kontā:  tie 
ir mūsu galvenie komunikācijas 
avoti. Izveidojām biedrs-biedram 
sadaļu, lai Mārupes uzņēmēji var 

mācību uzņēmumu kustības piln-
veidošanā un citās ar biznesa iz-
glītību saistītās aktivitātēs, tāpāt 
biedrība aktīvi strādājusi pie mā-
jas lapas pilnveides un Facebook 
lapas aktualizēšanas. Esam bied-
riem piedāvājuši arī izmantot SLO 
statusa iespējas, pārstāvējuši bied-
rību valsts uzņēmēju organizācijās 
– Latvijas Tirdzniecības un rūpnie-
cības kamerā un Latvijas Darba 
devēju konfederācijā, organizējuši 
dažādas formālas un neformālas 
aktivitātes biedriem.     

2019.gads ir bijis noslēdzošais 
periods Mārupes novada attīstī-
bas programmai 2013. – 2019.ga-
dam. Ar 2020.gadu stāsies spēkā 
jaunā Mārupes novada attīstības 
programma 2020. -.2026.gadam, 
kas turpmāk noteiks izaugsmes 
virzienu Mārupes novadā. Attīs-
tības plāna vidējā termiņa priori-
tāte ir uzņēmējdarbības attīstība. 
Šīs prioritātes rīcības virzieni ir 
nacionālas un reģionālas nozīmes 
ekonomiskās attīstības veicināša-
na un vietējas nozīmes uzņēmēj-
darbības sekmēšana. 

Mārupes novada domē jau no 
2016.gada ir izveidota  Mārupes 
novada Uzņēmējdarbības atbalsta 
konsultatīvā padome, kuras sastā-
vā ir arī biedrības pārstāvji. Nupat 
domē izstrādāts un apstiprināts 
Mārupes novada uzņēmējdar-
bības veicināšanas plāns 2020. 
gadam, kas paredz virkni pasāku-
mu uzņēmējdarbības jomā, kurā 

iesaistās arī mūsu biedrības uz-
ņēmumi.

Esam lepni par mūsu biedru 
panākumiem neatkarīgi no uz-
ņēmuma lieluma, jo tie ir sek-
mējuši novada attīstību, piedalī-
jušies novada aktivitātēs, atbals-
tījuši vietējo iedzīvotāju aktivitā-
tes un snieguši pakalpojumus, 
kā arī radījuši preces vietējiem 
iedzīvotājiem un uzņēmumiem. 

2020. gadā biedrība sagla-
bās savas tradīcijas un turpi-
nās strādāt pie jaunām aktivi-
tātēm. Aicinām tos Mārupes 
uzņēmumus, kuri vēlas aktīvi 
iesaistīties biedrības procesos, 
pievienoties mūsu pulkam! Ie-
stāties biedrībā varat, aizpildot 
reģistrācijas formu mājas lapā  
www.marupesuznemeji.lv.     

Izmantojot iespēju, vēlos iz-
teikt lielu paldies šī gada valdes 
sastāvam – Jurijam Baibakovam, 
Laurai Karnītei, Ingrīdai Bonda-
rei, Andrejam Petrovam un ko-
ordinatorei Gunitai Ievkalnei par 
ieguldīto darbu! Pateicamies arī 
biedriem, kuri aktīvi iesaistījās 
biedrības izglītības un sporta 
aktivitātēs – Kārlim Bodniekam, 
Silvai Jeromanovai-Maurai, Sil-
vestram Savickim, Normundam 
Čiževskim, Andrim Rūmītim, 
Elīnai Punculei! Paldies mūsu 
avīzes redkolēģijai - Rūtai Skuje-
niecei un Zitai Jēkabsonei! 

Esmu pārliecināts, ka mūsu 
biedrība arī turpmāk būs vie-
na no spēcīgākajām uzņēmēju 
organizācijām valstī, pārstāvot 
savu biedru intereses ne tikai 
novada, bet arī valsts līmenī!

Ar cieņu 
Kristaps Beķeris,

biedrības «Mārupes uzņēmēji»
valdes priekšsēdētājs

viens otram piedāvāt izdevīgus 
nosacījumus precēm, pakalpoju-
miem un attīstīt savstarpējo sa-
darbību.  Tagad ir ērti lietojama 
darba birža, kur darba piedāvāju-
mus var izvietot gan darba ņēmēji, 
gan darba devēji,” padarīto uzskai-
ta biedrības vadītājs. Gada laikā 
notikuši arī tradicionālie, iecienītie 
pasākumi: biznesa tīklošanās da-
žādos neformālos pasākumos, se-
mināri, uzņēmēju brokastis un citi.  
 

“Mârupes uzòçmçju”gads: 

iedvesma un stabilitâte

Valodu mācību centrs

Bērniem un pieaugušajiem, 
grupās un individuāli

Mārupe, Lambertu iela 33B
Tālr.: 27818186, e-pasts: lote@inbox.lv
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Sākums 1. lpp.

Biedrība turpināja aktīvi pārstāvēt Mārupes 
uzņēmējus pašvaldības konsultatīvajās pa-
domēs, izvirzot mērķus, kuri varētu intere-
sēt plašāku uzņēmēju loku.  Turpināta veik-
smīgā sadarbība ar Mārupes ģimnāziju, palī-
dzot topošajiem uzņēmējiem ar mācību uz-
ņēmumu veidošanu. Šogad biedrības biedri 
šajā pasākumā piedalījušies jo īpaši aktīvi, 
tai skaitā piedāvājot mentora palīdzību sko-
lēniem. „Domājam fokusēties uz šo sadarbī-
bu, to akcentējot vēl vairāk,” saka Kristaps. 
Ko varētu novēlēt jaunajai valdei? „Vajadzē-
tu izvirzīt jaunus mērķus un sasniegt katra 
biedra iesaisti biedrībā, lai izveidotos sav-
starpēji ciešāka komunikācija. Varbūt tie va-
rētu būt kādi projekti vai kaut kāds kopējs 
mērķis, kuros var iesaistīties gan biedrība, 
gan pašvaldība? Tā – kopā - mēs varētu ra-
dīt draudzīgāku vidi biznesam Mārupē, un 
šajos procesos iesaistīt arī iedzīvotājus. Nā-
kamai valdei ieteiktu labāk izmantot mūsu 
komunikācijas kanālus, iesaistīt biedrus, kā 
arī pašiem biedriem censties aktīvāk sadar-
boties. Zinot visu aizņemtību, tā varētu būt 
kāda interaktīva pulcēšanās, izmantojot mo-
dernos sakaru līdzekļus, piemēram, organi-
zējot videokonferences. Varu novēlēt atrast 
vēl labāku identitāti mūsu kopējai lietai, lai 
potenciālajiem biedriem būtu vēlme piepul-
cēties mūsu daudzskaitlīgajām rindām, un 
tas varētu būt šis kopējais mērķis, uz kuru 
visi kopā varētu virzīties,” saka Kristaps.

BiedrīBA – Biedru koPuMs, 
Ne tikAi vAlde

Laura Karnīte, valdes priekšsēdētāja 
vietniece, stājoties šajā amatā, bija izvirzīju-
si savas atbildības kompetences: biedrības 
avīzes jautājuma sakārtošana un izglītības 
jomā - skolēnu mācību uzņēmumu turpmā-
kā virzība. Tās bija galvenās lietas, neskaitot 
biedrības valdes ikdienas pienākumus, uz 
kurām viņa koncentrējās. 

„Manuprāt, skolēnu uzņēmumu atbalsta 
programmas attīstībā esam sasnieguši ļoti 
labu progresu un nākamajai valdei atstāsim 
labas iestrādes. Esam izveidojuši valstī uni-
kālu mentoru programmu skolēnu mācību 
uzņēmumu atbalstam un šajā mācību gadā 
to pilotprojekta veidā īstenojam sadarbībā 
ar Mārupes ģimnāziju. Programmas ietva-
ros īsti uzņēmēji – biedrības biedri - jaunos, 
topošos uzņēmējus atbalsta ar saviem pa-
domiem, ieteikumiem visa gada garumā. Tā 
veidojas daudz ciešāka sasaiste starp skolā 
apgūstamo teoriju un reālo uzņēmējdarbī-
bas vidi, kas ļauj bērniem sajust īsto biznesa 
„garšu”. Lai gan šis projekts pašlaik vēl ir ti-
kai procesā, bet rezultāti ir ļoti daudzsološi. 
Jaunajai valdei atstāsim vadlīnijas, kurā būs 
apkopota pilotprojekta pieredze,” saka Lau-
ra, paužot cerību, ka projekts tiks turpināts 
un attīstīts. 

Ilgstoši „sasāpējis” jautājums ir bijis par 
to, kā un kādā saturā turpmāk izdot bied-
rības avīzi “Uzņēmēju Vēstis”. „Šis jautā-
jums, pie kura darbu esam sākuši, paliks 
nākamajai valdei turpmākiem lēmumiem. 
No vienas puses, ir labi, ja biedrībai ir savs 
izdevums, bet no otras - tā regulāra izdo-

“Mârupes uzòçmçju”gads: iedvesma un stabilitâte
šana un kvalitatīva, interesanta satura nod-
rošināšana prasa ievērojamus resursus, 
ko biedrībai, kas ir brīvprātīga, nevalstiska 
organizācija bez algotiem darbiniekiem, 
nodrošināt nav viegli. Tāpat jāņem vērā 
finanšu aspekts: katra numura izdošana 
maksā naudu. Nevar cerēt, ka šāds izde-
vums nesīs peļņu, labākajā gadījumā tam 
būtu jābūt „pa nullēm”, tātad – jādotē no ci-
tiem ieņēmumiem. Šīs valdes pilnvaru laikā 
mēs avīzes saturam izveidojām jaunu star-
tēģisku vīziju, ņemot vērā lasītāju – Māru-
pes iedzīvotāju un mūsu biedru - intereses, 
samazinājām izdošanas regularitāti līdz 
reizei ceturksnī. Uzskatu, ka tas bija pareizs 
solis, jo ļāva samazināt izdevumus un deva 
iespēju izdevumu piepildīt ar kvalitatīvāku, 
analītiskāku saturu, tādejādi padarot to in-
teresantāku ne tikai lasītājiem, bet arī rek-
lāmdevējiem. Tika izveidota redkolēģija un 
sistēma, kā notiek sadarbība ar valdi satura 
gatavošanā un reklāmdevēju piesaistē. Šis 
darbs būtu jāturpina jaunajai valdei, attīs-
tot un pilnveidojot izdevuma saturu atbil-
stoši stratēģiskajai koncepcijai. Manuprāt, 
izdevums nākotnē būtu jāattīsta žurnāla 
formātā: biezāks, ar vairāk analītiskiem ma-
teriāliem, padomiem, ekspertu viedokļiem. 
Nepieciešams arī veidot izdevuma sasaisti 
ar biedrības sociālajiem tīkliem. Šim dar-
bam viens gads bija par maz,” saka Laura.  
Jaunajai valdei viņa vēl spēku un izturību, jo 
darbs nevalstiskā sektorā nav viegls, un cil-
vēkiem, kas ir šādu organizāciju vadībā, tā 
ir papildus slodze ikdienas darbam.  Tāpēc 
ir jāspēj sabalansēt līdzsvarā laiks gan pa-
matdarbam, gan biedrībai. „Jaunajai valdei 
būtu jāturpina iesāktais, lai vairāk izman-
totu modernos komunikācijas līdzekļus 
biedrības mērķu popularizēšanai, biedru 
informēšanai un iesaistei, iegūtu atpakaļ-
saiti par biedru vajadzībām un interesēm. 
No biedriem gribētos sagaidīt lielāku līdz-
dalību, aktivitāti un atsaucību, jo biedrība ir 
ne tikai valde, bet gan mūsu visu kopums. 
Ja no biedru puses nenāk iniciatīva, valdei 
vien ir sarežģīti izvēlēties, kurā virzienā la-
bāk doties. Tāpēc visiem kopā būtu jādomā 
par jaunām lietām, projektiem, attīstības 
virzieniem,” novēl Laura.

lielākAis gANdArīJuMs - 
dAlīties Pieredzē

„Mārupes uzņēmēju” valdes loceklis 
Jurijs Baibakovs ir vispieredzējušākais 
vadības grupā, jo valdē darbojies jau pie-
cus gadus. Jautāts, ko viņš 2019. gada lai-
kā izceltu kā labi paveiktus darbus, Jurijs 
atzina, ka tāds bijis avīzes jautājuma sa-
kārtošana, kas gan, viņaprāt, “ir vairāk tāds 
iekšējais sasniegums”. Vēl viņu priecē tas, 
ka biedrībai pievienojušies jauni biedri. 
„Pagājušā gada laikā esam vairākkārt aici-
nāti dalīties ar savu pieredzi citos novados, 
kur veidojas līdzīgas uzņēmēju iniciatīvas. 
Viena reize bija, kad devāmies uz Saldu, 
kur pasākumu organizēja LTRK, un šī orga-
nizācija bija atzinusi „Mārupes uzņēmējus” 
kā vienu no labākajiem piemēriem valstī. 
Tas bija ļoti patīkami, arī pasākums bija 
ļoti labs. Kopā ar mums piedalījās līdzīga 
organizācija no Ādažiem. Prieks redzēt, 

kā uzņēmēji Ādažos tagad darbojas, jo arī 
šai organizācijai esam bijuši sava veida 
„krustvecāki”: pēc viņu pašu teiktā, viņi ir 
iedvesmojušies no mums. Šajā pasākumā 
piedalījās arī Talsu uzņēmēji – viņi ir terito-
riāli tuvu Saldum, un arī Talsos notiek akti-
vitātes, tāpēc ceram, ka gan saldeniekiem, 
gan talseniekiem viss izdosies, un uzņēmēji 
turpinās apvienoties! Vēl viens pasākums, 
uz kuru mūs aicināja kā sava veida guru 
(smejas), bija Jelgavas novada pašvaldības 
iniciēta tikšanās. Šis ir viens no lielākajiem 
novadiem valstī. Tas, ka uzņēmēju apvie-
nošanā impulsu dod pašvaldība, ir labs 
rādītājs, jo pašvaldība uzskata: ir nepiecie-
šama komunikācija un sadarbība ar lielāku 
uzņēmēju kopu. Uzņēmēju pašorganizēti 
nevalstiski veidojumi ir vajadzīgi, jo mazina 
korupcijas riskus: viena lieta ir runāt ar vie-
nu uzņēmēju, pavisam cita lieta - ar lielāku 
pārstāvniecību, kas var sniegt uzņēmēju 
kopēju viedokli un nostāju. Mums arī līdz 
šim ir nācies dalīties ar savu pieredzi, bet 
šie divi gadījumi, kad mūs uzmeklēja, jo uz-
ņēmēji grib biedroties, bija liels pagodinā-
jums un sniedza gandarījumu. Pats piedalī-
jos šajos pasākumos, un no aizvadītā gada 
tā bija visspilgtākā pieredze,” saka Jurijs. 
Šajā darba gadā viņu iepriecinājis arī tas, 
ka ir paplašināta sadarbība izglītības jomā, 
Mārupes uzņēmējiem iesaistoties skolēnu 
uzņēmumu atbalstā kā mentoriem. „Līdz 
šim mēs šajā Junior Achievement prog-
rammā piedalījāmies žūrijā, vērtējot jau 
paveikto, bet tagad esam klāt no paša sā-
kuma – biznesa idejas rašanās,” saka viņš. 
Jaunajai valdei Jurijs novēl izturību un būt 
atvērtiem jaunām idejām, kā arī turpināt 
attīstīt jau esošās iestrādes. „Tas aktivitāšu 
kopums, kas mums pašlaik ir: uzņēmēju 
brokastis, gada balle, izglītojošie semināri 
„Par 2h zinošāks”, avīze, sadarbība ar paš-
valdību, iesaiste citās NVO - ir optimāls un 
nepieciešams, nav nekā lieka, līdz ar to tas 
viss būtu saglabājams. Tai pašā laikā vien-
mēr ir vajadzīgs kaut kas jauns. Mūsdienās 
pasaule tik ātri attīstās, dinamika un pār-
maiņas ir momentānas: pavērojiet paši, kā 
viss ir mainījies, kad atgriežaties no atvaļi-
nājuma! Tāpēc jāseko līdzi aktuālajam un 
jāattīsta jaunas idejas,” uzskata Jurijs.

ideJAs – Bez roBeŽāM

Andrejs Petrovs, valdes loceklis, domā, 
ka jaunajai valdei nepieciešams saglabāt 
uzsākto kursu. „Es valdē tiku ievēlēts pir-
mo reizi, un teju pusgads pagāja, saprotot, 
ko un kā darīt - „iešūpojoties”. Viens no tā-
diem grūtiem jautājumiem, kas nodarbinā-
ja, bija: kas tieši nepieciešams mūsu bied-
riem. Tāpēc arī lēmums par avīzes statusa 
izmaiņām mums bija grūts. Tomēr kopumā 
šis bija ļoti foršs laiks. Nevar noliegt, ka šis 
ir ļoti grūts darbs, kas prasa daudz laika. 
Biedrība savas ilgās pastāvēšanas laikā ir jū-
tami izaugusi, un pašlaik apvienojam ap 80 
biedru. Skaidrs, ka nevaram visus vienlaikus, 
vienkopus sapulcināt, un ikkatra intereses 
apmierināt. Jādomā plašāk - kā par lielā-
ku kopumu un vajadzībām,” saka Andrejs. 
Viņš uzskata, ka pēdējais pusgads bijis īpa-
ši spraigs un efektīvs darbu ziņā, un labi, 

ka gada laikā turpinātas iepriekšējās, labās 
pasākumu iestrādes. „Gads bija par maz, lai 
uzsāktu kādu jaunu, lielu iniciatīvu. Cerams, 
jaunā valde nāks ar jaunām idejām. Tāpēc 
varu novēlēt, lai izdodas laba komunikācija 
ar biedriem, izzinot, kas nepieciešams, jo 
patiesībā mums idejām un iniciatīvām nav 
robežu. Galvenais ir vēlme darīt, ieviest kaut 
ko jaunu, mēģināt uzsākt, kaut ko mainīt,” 
saka viņš.

lABs stABilizāciJAs gAds

Ingrīda Bondare, valdes locekle, vērtē-
jot paveikto gada laikā, saka; „Valde ir ko-
manda, un mūsu padarītie darbi ir koman-
das darbs. Šajā sasaukumā pozitīvi ir tas, 
ka mēs katrs pārstāvam savu jomu un līdz 
ar to varam sekmīgi sabiedriski darboties 
biedrībā. Biedrības vilcējspēks, manuprāt, 
ir komunikācija visplašākajā nozīmē, tas ir 
- uzturēt kontaktus, pārstāvēt, tikties, infor-
mēt un, protams, darīt darbus, kas iesākti 
jau iepriekš. Domāju, ka šis gads bija labs 
stabilizācijas gads, jo iepriekš tika izveidoti 
un atjaunoti vairāki virzieni, kuros turpinā-
jām darbību: darbs konsultatīvajās pado-
mēs, uzņēmēju brokastis, lekciju cikls „Par 
2 h zinošāks”, sporta spēles, kontaktu pēc-
pusdienas, aktīva sadarbība ar Jaunmāru-
pes pamatskolu (skolēnu mācību uzņēmu-
mi) un Biznesa pasaku vērtēšana, sadarbī-
ba ar Mārupes ģimnāziju – skolēnu mācību 
uzņēmumu mentorings un citi.”

Kas pašai ir sniedzis lielāko gandarījumu? 
„Es pārstāvu radošo industriju, un man jau 
pirms diviem gadiem izdevās aktīvāk iesākt 
un iekārtot biedrības komunikāciju sociā-
lajos kontos, kā arī fiksēt notikumus, pasā-
kumus un ar pašas spēkiem izveidot dažas 
stila lietas. Tas ir svarīgi ikvienam uzņēmu-
mam, tas ir veids, kā darīt zināmu par biedrī-
bas darbību mūsu biedriem un sabiedrībai. 
Gandarījums ir par cilvēkiem. Par tiem, ar 
kuriem divus gadus esmu strādājusi, kurus 
esmu iepazinusi, un tiem biedriem un uzņē-
mumiem, kurus esmu uzrunājusi biedrības 
darbiem, un saņēmusi lielu atsaucību. Par 
to liels paldies! Ieguvums ir cilvēki, kontakti 
un tas, ka, ikvienu satiekot, ir pozitīva saru-
na. Man ir paveicies ar valdēm, esam biju-
šas labas komandas.   Esmu pati ieguvusi 
lielu pieredzi šādā komandas darbā,” atzīst 
Ingrīda.

Viņa novēl biedriem kopsapulcē izveidot 
valdi, kurai ir vairāk brīvā laika, kura pārstā-
vētu pakalpojumu jomu, un cer, ka jaunā 
valde turpinās iesāktos darbus un iniciatī-
vas. „Te es saredzu biedrības vecbiedrus, 
kuri ir stabili savos biznesos, un kuriem 
būtu vairāk laika aktīvāk iesaistīties biedrī-
bas darbā un mērķu sasniegšanā. Es zinu, 
ka dažiem ir daudz vairāk laika risināt prob-
lēmas, tādēļ - lai nāk biedrībā un strādā uz 
pilnu jaudu! Pēctecība ir svarīga. Jaunajā 
valdē tomēr būtu jādarbojas kādam cilvē-
kam no iepriekšējiem diviem sasaukumiem. 
Te vajadzīga pieredze. Tas ir tieši tāpat kā 
biznesā, jo ieskriešanās laiks ir īss un valde 
strādā tikai vienu gadu. Jaunajai valdei no-
vēlu turpināt darbus, un izveidot uzņēmēju 
pieredzes apmaiņas braucienus pāris reizes 
gadā!” novēl Ingrīda.
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Novada budþetâ divas 
treðdaïas investîciju - izglîtîbai

dzirkstoðâ uzòçmçju gada ballç atrod u-faktoru

Avots: Mārupes novada dome

Novada ieņēmumi šim gadam plānoti 
36,1 miljonu eiro apmērā, ko veidos iedzī-
votāju ienākumu nodoklis 26,7 miljonu eiro 
apmērā, kas ir 74% no visiem ieņēmumiem, 
valsts budžeta transferti 5 miljonu eiro ap-
mērā jeb 14% un īpašuma nodokļa ieņēmu-
mi 3 miljonu eiro apmērā jeb 9% no visiem 
ieņēmumiem. Savukārt budžeta līdzekļu 
atlikuma prognoze uz 2020.gada sākumu 
ir 7,97 miljonu eiro. Valsts kases aizdevumu 
ieņēmumi plānoti 8,9 miljoni eiro.

Pamatbudžeta izdevumi 2020.gadā pare-
dzēti 50,77 miljonu eiro apmērā, neieskaitot 
Valsts kasei paredzētās aizņēmumu pamat-
summas 1,9 miljonus eiro apmērā atmaksu.

Ņemot vērā iedzīvotāju skaita pieaugu-
mu, pašvaldība par prioritāti ir izvirzījusi iz-
glītības pieejamības nodrošināšanu, tostarp 
izglītības iestāžu paplašināšanu un jaunas 
pirmsskolas iestādes būvniecību. Nozīmīgas 
investīcijas atvēlētas vidusskolas un pamat-
skolu darbības nodrošināšanai un pilnvei-
došanai, tajā skaitā Mārupes pamatskolas 
piebūves un sporta laukuma būvniecībai, 
kam paredzēti 10,1 miljons eiro, Mārupes 
Valsts ģimnāzijas siltināšanai, zaļās klases 
un vecās katlu mājas koncepta projekta iz-
strādei un Skultes sākumskolas piebūves 
projektēšanai un būvniecībai. 

4,8 miljonus eiro pašvaldība paredzējusi 
novirzīt pašvaldības pirmsskolas izglītības 
programmas īstenošanai un 6,8 miljonus 

Jaunais gads biedrībai “Mārupes Uzņēmēji” iesākās radoši un 
krāsaini - 24.janvārī notika ikgadējā Uzņēmēju gada balle, kurā, 
pulcinot uzņēmējus no Mārupes, Ropažiem, Ogres un Rīgas, ko-
pīgi tika meklēts “Uzņēmēja Faktors”. 

Vakara vadītājs Markus Riva ar radošiem uzdevumiem, eru-
dīcijas jautājumiem un muzikāliem priekšnesumiem palīdzēja 
noskaidrot un ieraudzīt, cik daudz vērtīgu īpašību piemīt mūsu 
uzņēmējiem. Vakara gaitā uzņēmēji demonstrēja savus talan-
tus, izpildot populāras un iemīļotas dziesmas. Krāsainus deju 
priekšnesumus izdejoja Elzas Kronbergas deju grupa “Vibe”. 

Jau ierasta tradīcija ir kuplākā darba kolektīva galdiņa nomi-
nēšana, kur šoreiz suminājām divus uzņēmumus -  pludmales 
centru “Brazīlija” un “Beweship Latvia”.

Biedrība "Mārupes uzņēmēji" izsaka lielu pateicību visiem 
tiem cilvēkiem un uzņēmumiem, kas iesaistījās balles rīkošanā! 
Īpaši liels paldies ģimenes restorānam "Hercogs" un Andrim Rū-
mītim, kas parūpējās par balles vieus garšas kārpiņām! Paldies 
SIA "EDS" par skaisto un gardo torti un stādu audzētavai "Blīde-
ne" par vides noskaņas radīšanu! Paldies “IB Media Productions” 
par rekvizītiem un pasākuma scenārija izveidi. Liels paldies par 
atbalstu  “Prike Latvija” un Babai Misai – Ramanei personīgi!

Paldies visiem par plašo dāvanu klāstu un atbalstu – par tām 
parūpējās “Avis”, “Mārlapiņi”, “Ehrle”, “Prolux”, “Alteh Building”, 
“Madara Cosmetics”, lidosta “Rīga”, “Biznesa Vēstniecība” un 
“Barton&Guestier”.

Paldies Mārupes Kultūras namam, Mārupes domei un biedrī-
bas "Mārupes uzņēmēji" valdei! 

Paldies ikvienam, kas šajā vakarā ļāvās izaicinājumiem, par 
jauko kopābūšanu!

eiro izglītības pakalpojumu nodrošināšanai, 
tajā skaitā privāto izglītības iestāžu līdzfi-
nansēšanai un aukļu pakalpojumu snieg-
šanai novadā deklarētiem bērniem, kā arī 
paredzēts finansējums 25% apmērā jaunās 
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes 
būvniecībai Jaunmārupē.

3,9 miljonus eiro jeb 8 % no plānotajiem 
kopējiem 2020.gada pamatbudžeta izdevu-
miem plānots izlietot teritorijas un mājokļu 
apsaimniekošanai, kas ietver Jaunmārupes 
dabas parka rekreācijas teritorijas labiekārto-
šanu 1,1 miljona eiro apmērā, tai skaitā bēr-
nu rotaļu laukuma izbūve vecākiem bērniem 
izbūve. 5% jeb 2,5 miljoni eiro atvēlēti kultū-
rai un sportam, bet sociālajai aizsardzībai at-
vēlēti 1,5 milj. eiro, tostarp 590,7 tūkstoši eiro 
paredzēti dažādu veidu pabalstiem.

Savukārt ekonomiskās darbības nodroši-
nāšanai budžetā atvēlēti 4% jeb 2,1 miljoni 
eiro, kas tiks izlietoti autoceļu un ielu uztu-
rēšanai un būvniecībai novadā, tūrisma at-
tīstībai un Būvvaldes darba nodrošināšanai. 

Lai nodrošinātu pašvaldības funkciju izpil-
di, pašvaldība 2020.gadā plāno ņemt jaunus 
aizņēmumus Kohēzijas fonda projektu īste-
nošanai “Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
attīstība Mārupē 4. kārta” 2,8 miljonu eiro 
apmērā un sniegt galvojumu ūdensapgādes 
tīklu izbūvei 2, 6 miljonu eiro apmērā, kā arī 
jaunas pirmsskolas izglītības iestādes  būv-
niecībai 8,2 miljonu eiro apmērā.

Mārupes novada 
budžets 2020: https://ej.uz/marupesbudzets2020 

Mārupes novada dome pērn 
gada nogalē apstiprināja 
2020.gada budžetu, kurā 62% 
budžeta investīciju plānots 
novirzīt izglītības nozarei. otru 
lielāko izdevumu pozīciju veido 
iemaksas pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas fondā, kas šogad 
ir sasniegušas 5,95 miljonus eiro.  
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Aptiekas, kurâs ikviens ir gaidîts!

Medikamenti:
Lojalitâtes programma
Izskatam un labsajûtai:

Individuâlie lîgumi:

îpaði atbalsta projekti:

MāruPē – JAu trīs!

Tieši tādas ir SIA Latvijas aptieka visas 
gandrīz septiņdesmit aptiekas, kas atrodas 
visos Latvijas novados. Strauji augošajā 
Mārupes novadā, kur piecos ciemos dzīvo 
80 procentu iedzīvotāju, un tā pierobežā, 
jau drīz būs trīs farmācijas iestādes. Katra 
no tām ir ar kaut ko īpašu. 

Vecākā aptieka atrodas ceļā uz Mārupi – 
Tēriņu ielā 56. Kopš šī aptieka iekļāvusies 
Latvijas aptiekas draudzīgajā farmācijas ies-
tāžu saimē un pēc rekonstrukcijas ieguvusi 
otro elpu, šajā ziņā nekas nav mainījies – 
klienti tur labprāt iegriežas (daudzi mēro 
pat tālu ceļu!), jo no iejūtīgajām, zinošajām 
aptieķniecēm vienmēr var saņemt lietpratī-
gas konsultācijas. 

Otra mārupiešu iecienītā 
aptieka atrodas Jaunmā-
rupē, Mazcenu alejā 6. To 
pārņemot, Latvijas aptieka 
uzreiz, 2015. gadā, veica 
renovāciju, taču bija vaja-
dzīgas kardinālas izmaiņas 
arī sortimentā, jo apkārtnē 
atrodas bērnudārzi, sākum-
skola, mūzikas un mākslas 
skola, tenisa skola, tur dzīvo 
gan jaunās māmiņas, gan 
seniori, gan aktīvā vecuma 
cilvēki, no kuriem daudzi ik-
dienā strādā Rīgā. Klienti ir apmierināti gan 
ar daudzveidīgo sortimentu, gan apkalpo-
šanas kultūru. 

Abām šīm farmācijas iestādēm pievieno-
sies vēl viena – tur, kur Mārupe robežojas 
ar Rīgu: Tēriņu ielā 79. Ēkā atrodas arī 
ģimenes ārstu prakse, klīnika Vesels bērns 
un citas medicīnas iestādes, tāpēc Latvi-
jas aptiekas tīkla jaunā aptieka galvenokārt 
orientēsies uz bērniem un viņu māmiņām 
vajadzīgām precēm, tostarp kosmētiku. Arī 
šīs farmācijas iestādes politika būs Latvijas 
aptiekai ierastā – par veselību jārūpējas re-
gulāri, līdz ar to aptiekas apmeklējums būs 
vairāk profilaktisks, vērsts uz veselības stip-
rināšanu.

Aptieka jau izsenis ir vieta, kurp cilvēki dodas, ja viņiem gadījusies 
kāda veselības liga. Mūsdienās klienti jo īpaši novērtē, ka šajā 
farmācijas iestādē var ne tikai iegādāties vajadzīgo, bet arī patīkamā, 
modernā vidē, mierīgā atmosfērā saņemt profesionālu un iejūtīgu 
palīdzību un noderīgu informāciju.

sAvēJie stArP sAvēJieM

Latvijas aptieka Mārupē jūtas kā savē-
jie – labprāt iesaistās pašvaldības, vietējo 
uzņēmēju biedrības, mācību iestāžu un 
kultūras pasākumos. Par tradīciju kļuvusi 
jauno ģimeņu apsveikšana ar bērniņa pie-
dzimšanu, senioru sumināšana, sportistu 
atbalstīšana utt.

NeMAiNīgs virzieNs

Latvijas aptiekas farmācijas iestāžu uzti-
camie klienti zina, ka jebkurā šī tīkla aptiekā 
iespējams ne tikai iegādāties nepieciešamo, 
bet arī saņemt farmaceitu padomus, lietpra-
tīgas konsultācijas. Tāda ir arī Latvijas aptie-
kas konsekventa nostāja: farmaceits ir viens 

no sabiedrībai visplašāk pieejamajiem vese-
lības aprūpes speciālistiem, viņam jāzina ne 
tikai par medikamentiem un slimību simpto-
miem, bet, noskaidrojot aptiekas apmeklētā-
ja vajadzības, jāpiemeklē tieši viņam vislabā-
kais risinājums. Tāpēc farmaceitiem regulāri 
tiek rīkotas apmācības, sniegta informācija 
par nozares novitātēm. Tas notiek kopā ar 
augstas raudzes ārstiem un mācībspēkiem 
– Latvijas aptiekas uzticamiem partneriem. 
Piemēram, Sāpju pacientu programmas ie-
tvaros konsultē profesori Ināra Logina un 
Antons Skutelis, docente Irina Evansa, nei-
roloģe un algoloģe Linda Zvaune. Izsenis 
zināms, ka trīspusējā sadarbība starp ārstu, 
farmaceitu un pacientu ir rezultatīva.

• recepšu un bezrecepšu, valsts 
kompensējamie medikamenti

• vakcīnas
• M saraksta medikamenti 

grūtniecēm un bērniem līdz  
2 gadu vecumam

• valstī nereģistrēto 
medikamentu pasūtīšana un 
piegāde

• zāļu gatavošana

• paplašināts kosmētikas klāsts;
• unikāls piedāvājums aktīvā 

dzīvesveida piekritējiem.

• ar pacientu;
• ar Nacionālo veselības dienestu.

• Hronisko pacientu atbalsta 
programma;

• senioriem;
• cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;
• klīnisko farmaceitu iesaiste 

pacientu aprūpē.
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info@marupesuznemeji.lv 
22 51 63 33

Par reklāmas un sludinājumu
ievietošanu rakstiet vai zvaniet:

"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» 

Reklāmas
ievietošana

info@marupeslogi.lv


