
P avisam nemanot, gads ir aizsteidzies, un, atskatoties uz 
to, kas paveikts, jāatzīst – gads ir bijis ražīgs, notikumiem 
un iespaidiem bagāts.

Uzsākot darbu 2015. gada martā, jaunā valde sistematizēja visus 
projektus, kas bija iesākti, izvirzīja jaunus mērķus, noteica uzdevu-
mus un sagaidāmo rezultātu, sadalīja pienākumus.

Darbība tika plānota un organizēta divos galvenajos virzienos – 
biedru interešu realizācija un biedrības attīstība.

Tika paredzēts atbalsts esošo biedru uzņēmumiem, kopīga inte-
rešu aizstāvība, kā arī jaunu biedru piesaiste.

Svarīga bija biedrības publiskā tēla veidošana, gan pārstāvot 
biedrību dažādos pasākumos, gan ievietojot mājas lapā visu jaunā-
ko informāciju, gan izmantojot presi, sociālos tīklus utt.

Paliekoša vērtība ir biedrības dalībnieku kopējā ideja: sveicot 
Mārupi 90 gadu jubilejā, pašiem dizainēt, izgatavot un Konrādu 
skvērā uzstādīt Mārupes uzņēmēju pulksteni. Kā pulksteņa atvēr-
šanas pasākumā teica Mārupes kultūras dzīves organizatore Ira 
Dūduma: Mārupē tagad rit uzņēmēju laiks.

2015. gadā esam daudzkārt palielinājuši savu devumu labdarībā, 
sponsorēšanā, mākslas un kultūras atbalstīšanā.

Biedriem šajā gadā tika dota iespēja katrā izdevuma «Uzņēmēju 
Vēstis» numurā mārupiešus iepazīstināt ar sevi un savu uzņēmumu, 
lai mēs visi pazītu savējos.

Kā svarīgs uzdevums tika izvirzīta sadarbība ar Mārupes domi, 
LTRK, LDDK, NVA, VID, citām biedrībām, nozaru asociācijām.

Veiksmīgi ir turpināts dialogs ar Mārupes pašvaldību. Visos pa-
sākumos, kur tika aicināti, Mārupes pašvaldības vadītāji piedalījās 
un aktīvi atbalstīja uzņēmēju darbību. Ražīga ir bijusi Mārupes 
uzņēmēju biedrības sadarbība ar citām Pierīgas uzņēmēju biedrī-
bām. Kopā ir izveidota Pierīgas un Rīgas uzņēmēju kompetenču 
padome, kas darbojas pie LTRK un lobē uzņēmēju intereses. Kā 
galvenie tika izvirzīti divi mērķi: 
• panākt, lai izlīdzināšanas budžetā iemaksātā nauda kaut 

daļēji tiktu atdota pašvaldībai, lai to varētu ieguldīt uzņēmēj-
darbības infrastruktūrā, 

• atrast iespēju arī Pierīgā esošiem uzņēmumiem saņemt ES 
fondu finansējumu.

Ar pirmo uzdevumu kopīgiem spēkiem esam tikuši galā, un,  

sākot ar ar 2017. gadu, pašvaldības varēs saņemt atpakaļ no izlīdzi-
nāšanas budžetā iemaksātajiem līdzekļiem summu, par kuru būs 
tapis reāls projekts.

Visu 2015. gadu turpinājām jau iesākto tradīciju un izglītojām 
savus uzņēmējus lekciju ciklā «Par divām stundām zinošāks».  Jau 
pagājušā gada pavasarī centos apmeklēt lielāko daļu mūsu biedru, 
lai uzzinātu viņu vēlmes, kā arī to, ko katrs ir gatavs dot uzņēmēj-
darbības videi savā novadā, saviem novadniekiem.

Šajās sarunās tika atrasta interesanta pieeja mācību procesam – 
lektori tika aicināti no pašu biedru vidus.

Jāatzīst, ka tieši lekcija par grāmatvedību un IT, kuru vadīja mūsu 
biedri Vēsma Ločmele un Kristaps Beķeris, bija viena no vislabāk 
apmeklētajām.

2015. gadā ieviesām arī jaunu iespēju uzņēmējiem būt kopā un 
interesanti atpūsties neformālās tikšanās reizēs. Tas darīts ar domu, 
ka mūsu uzņēmēji ir jāiedrošina, ka viņi var, ka mēs visi esam tikai 
cilvēki, tikai katrs darām savu darbu. Kāda profesija  ir redzamāka, 
kāda ne tik redzama.

Šie pasākumi bija ļoti kupli apmeklēti. Interesantās sarunās pa-
vadījām laiku kopā ar grupas «Klaidonis» vadītāju, dzejnieku, kom-
ponistu Māri Sloku un mārupieti Iru Dūdumu, kas jau padomju 
laikos, darbojoties grupā «Modo», iepazinusi estrādes spožumu un 
postu, spēlējusi kopā ar maestro Raimondu Paulu. Tagad šo tradī-
ciju turpina Iras meita Rūta ar grupu «Framest».

Kopā ar prezidenta amata kandidātu Mārtiņu Bondaru izstai-
gājām politikas labirintus, Armands Simsons mūs iepazīstināja ar 
šovbiznesa aizkulisēm, profesors Mārcis Auziņš mums deva iespēju 
pārliecināties, cik patiesi lielie un viedie cilvēki ir vienkārši un pa-
tīkami sarunu biedri.

Ar Vitāliju Gavrilovu un Aivu Vīksnu runājām par biznesu – par 
lielo biznesu un lielām uzņēmēju organizācijām, par Briseles gaite-
ņos pieņemtiem lēmumiem.

Indra Salceviča aizveda mūs modes un stila pasaulē.
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Fokusā Mārupes uzņēmēju biedrība

Mārupes uzņēmēji savu darbu gada garumā vētī tieši pava-
sarī. Tad arī tiek noteikti jaunā gada mērķi, uzdevumi un 

tiek stādīts pasākumu kalendārs jaunajam gadam.
Februāris bija vairāku nopietnu un noderīgu pasākumu mēnesis. 

Mārupes uzņēmēji un pašvaldības pārstāvji viesojās pie mūsu bied-
ra – lidostas «Rīga» –, kur Sarmīte Rinmane bija noorganizējusi 
tikšanos ar lidostas valdes priekšsēdētāju J. Liepiņa kungu, kā arī  
par lidostas infrastruktūras attīstību atbildīgajiem cilvēkiem. 

Noskaidrojām, ka ikvienam ir iespēja reklamēties ikmēneša 
žurnālā ar apmēram 200 000 lasītāju «Baltic Outlook», kas ir pie-
ejams visiem «airBaltic» pasažieriem visos lidojumu maršrutos. Ja 
kādam ir interese, droši jautājiet biedrības pārstāvjiem.

Tāpat apspriedām iespējas nākotnē īrēt telpas lidostas terito-
rijā tiem uzņēmējiem, kurus tas interesē. Apspriedām sen lolotu 
ieceri izveidot skatu laukumu pie lidostas žoga no Skultes puses, 
lai lidmašīnu vērotājiem būtu ērta un sakopta vide, bet Mārupei 
vēl kāds tūrisma objekts, jo, izrādās, lidmašīnu vērotāju kustība 
ir ir starptautiska un ļoti populāra, tādēļ mūsu lidosta varētu kļūt 
par vienu no interesantiem punktiem. Noslēgumā vienojāmies, 
ka šāda veida pasākumus organizēsim regulāri – reizi gadā.

Februārī  kopā mācījāmies un uzzinājām par Uzņēmumu re-
ģistra piedāvātajiem pakalpojumiem. 

Mārupes uzņēmēju biedrības pārstāvji pēc Mārupes domes 
vadības aicinājuma tikās ar Baltkrievijas pašvaldību pārstāvju un 
uzņēmēju delegāciju, kas viesojās Mārupes pašvaldībā.

Biedrības valde tikās ar Mārupes Jauniešu domi un apsprie-
da iespējas, kā varētu sadarboties un atbalstīt svarīgas jauniešu 
iecerētās aktivitātes, piemēram, savas jauniešu avīzes izdošanu, 
saturīgu un tematisku jauniešu pasākumu rīkošanu u. tml.

Atbalstot vairāku biedrības uzņēmēju ideju par baznīcas bū-
vēšanu Mārupē, devāmies uz Igati Limbažu pusē, lai uzklausītu 
ļoti darbīgu un neatlaidīgu cilvēku pieredzi, kā to var paveikt pēc 
iespējas ātrāk un ekonomiskāk.

Sadarbībā ar biedrību «Pierīgas partnerība», esam uzzināju-
ši par jaunā plānošanas perioda LEADER projektiem, kas būs 
pieejami mārupiešiem. Kopsapulces sākumā uzņēmējus ar jau-
numiem iepazīstināsim.

Esam saņēmuši informāciju, ka ar 2017. gadu pašvaldībām 
būs iespēja atgūt daļu no izlīdzināšanas budžetā iemaksātās 
naudas, ja būs konkrēts projekts līdzekļu izlietošanai, tādēļ esam 
priecīgi, ka vairāku mēnešu darbs kopā ar citām Pierīgas uzņē-
mēju biedrībām ir nesis augļus. 

Lai gaišs, saulains, prieka un veselības pilns jums visiem šis 
pavasaris!

vAldes pRiekšsēdēTājAs slejA

Patiesā cieņā, Silva Jeromanova-Maura 
biedrības «Mārupes uzņēmēji» valdes priekšsēdētāja

Mārupieši,
Uzņēmēju pulkstenis 
Konrādu skvērā jau ie-
griež pavasara laiku un 
prieka ir vairāk, ideju 
un darbu arī.

Biedrības valdes priekšsēdētaja Silva Jeromanova-Maura sniedz 
inteviju Pirmā Vislatvijas Reģonālo uzņēmēju biedrību kongresā

Paliekoša vērtība ir biedrības dalībnieku kopējā ideja –  
sveicot Mārupi 90 gadu jubilejā, pašiem dizainēt, izgatavot  
un Konrāda skvērā uzstādīt Mārupes uzņēmēju pulksteni.

Turpinājums 4.lpp.
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Starptautiskajā lidostā «Rīga» realizēts ES 
Kohēzijas fonda (KF) projekts infrastruk-
tūras attīstībai, kura ietvaros pēdējos divos 

gados paveikti nozīmīgi rekonstrukcijas darbi. Tā 
rezultātā paaugstināta lidojumu drošība, uzlaboti 
vides apstākļi un palielināta lidlauka kapacitāte.

Lidosta «Rīga» ir lielākais starptautiskās aviā-
cijas uzņēmums Baltijā un trešais lielākais darba 
devējs Mārupes novadā. Realizētais projekts ļauj 
nostiprināt pozīcijas: «Lidlauka infrastruktūras 
rekonstrukcijas rezultātā varam piedāvāt drošākus 
un kvalitatīvākus pakalpojumus aviokompānijām 
un pasažieriem, tādējādi palielinot lidostas kon-
kurētspēju reģionā,» uzsver starptautiskās lidostas 
«Rīga» valdes priekšsēdētājs Andris Liepiņš.

Vērienīgākie darbi kopš lidostas 
uzbūvēšanas

Realizētais Kohēzijas fonda projekts ir vērie-
nīgākais lidlauka infrastruktūras rekonstrukcijas 
projekts kopš 1974. gada, kad lidosta «Rīga» tika 
nodota ekspluatācijā. Projekta kopējās izmaksas 
bija nedaudz vairāk kā 93 miljoni eiro, no kuriem 
57,7 miljoni bija no Kohēzijas fonda, 11,5 miljoni –  
no valsts budžeta un gandrīz 24 miljoni eiro – pa-
šas lidostas finansējums.

Darbs pie projekta sākās jau 2010. gadā, kad 
tika noslēgts līgums ar Satiksmes ministriju par 
projekta īstenošanu un sākta veicamo darbu plā-
nošana. Ņemot vērā nolietojumu, bija nepiecie-
šama skrejceļa seguma virskārtas renovācija, trīs 
lidostas peronu rekonstrukcija, manevrēšanas ceļu 
rekonstrukcija, kā arī bija jāveic lidlauka gaismu 
sistēmas rekonstrukcija atbilstoši II kategorijas 

prasībām. Tāpat bija jāpastiprina skrejceļa lidjos-
la, jāizbūvē jauns manevrēšanas ceļš un ātrā no-
brauktuve, kā arī bija nepieciešams uzlabot darba 
apstākļus lidostas ugunsdzēsējiem un sakārtot 
daudzus ar vidi saistītus jautājumus. 

Būtiski, ka būvdarbi tika veikti strādājošā lid-
laukā un norisinājās visu diennakti.

Uzlaboti vides apstākļi
Pēdējo gadu laikā lidosta ieguldījusi daudz 

darba vides problēmu risināšanā. Izveidota gan 

vides trokšņa laboratorija, gan trokšņa stratēģis-
kā karte un trokšņa samazināšanas rīcības plāns; 
KF projekta ietvaros veiktas daudzas aktivitātes. 
Izbūvēti divi laukumi gaisa kuģu pretapledošanas 
apstrādei, novēršot apstrādes šķidruma nokļūšanu 
notekūdeņos. Iepriekš lidostai nebija arī speciālas 
vietas, kur veikt vides prasībām atbilstošu lidlau-
ka tehnikas mazgāšanu, kas īpaši svarīgi ir ziemas 
sezonā, kad tiek veikta teritorijas tīrīšana un ap-
strāde ar pretslīdes vielām, tāpēc tika uzbūvēts an-
gārs lidlauka tehnikas un citu lidostas transporta 
līdzekļu mazgāšanai, nodrošinot to, ka no trans-
portlīdzekļiem notecējušie netīrumi, ķīmiskās 
vielas un naftas produkti tiek savākti.

Par projekta līdzekļiem uzbūvēts arī slēgts an-
gārs lidostas teritorijā visu kategoriju atkritumu 
savākšanai, nodrošinot to sašķirošanu – papīrs, 
kartons, elektropreces, metāls, stikls, bīstamie at-
kritumi u. c.

Savukārt, ierīkojot lietus ūdens atvades un dre-
nāžas sistēmu, pazemināts gruntsūdens līmenis 
lidlaukā, kā arī veicināta ātrāka lietus ūdens at-
vade stipru lietusgāžu laikā, tā nodrošinot netrau-
cētu lidlauka darbību. Tāpat novērsts izskalojumu 
un iegruvumu risks lidlaukā, ko radīja nolietotā 
lietus ūdens sistēma.

Ugunsdzēsēju depo –  
modernākais Baltijas lidostās

Lidostai bija nepieciešamība pēc jaunām tel-
pām ugunsdzēsēju komandai, jo vecās ugunsdzē-
sēju depo ēkas bija būvētas septiņdesmito gadu 
beigās, astoņdesmito gadu sākumā un bija fiziski 
nolietotas. Projekta rezultātā tika uzbūvēts jauns 

ugunsdzēsēju depo, kas aizstāj divus līdzšinējos. 
Tas uzlabo lidlauka drošību un samazina uguns-
dzēsēju komandas nokļūšanas laiku līdz uguns-
nelaimes vai aviācijas negadījuma vietai. Projekta 
ietvaros papildināts arī ugunsdzēsēju autoparks –  
iegādāta aviācijas glābšanas un ugunsdzēšanas 
specializētā automašīna.

Patlaban lidostas «Rīga» ugunsdzēsēju depo 
ir modernākais starp Baltijas valstu lidostām. Tas 
ir iecienīts skolēnu un studentu apskates objekts 
lidostā dažādu pasākumu laikā. 

Jāpiebilst, ka projekta ietvaros iegādātas arī 
iekārtas drošības pasākumiem – šķidro sprāgst-
vielu detektori, sprāgstvielu detektori, rentgena 
iekārtas rokas bagāžas pārbaudei, arkveida metāla 
detektors un portatīvais rentgens.

Šogad lidosta turpinās pakalpojumu kvalitātes 
uzlabošanu – plānots ierīkot bagāžas nodošanas 
pašapkalpošanās līnijas, papildu reģistrācijas gal-
dus, kā arī tiks pabeigta jaunās piestātnes ēkas 
būvniecība un veikti citi uzlabojumi. 

Lidosta «Rīga» realizējusi apjomīgu projektu  
infrastruktūras attīstībai

Starptautiskās lidostas «Rīga» valdes  
priekšsēdētājs Andris Liepiņš

Fo
to

 n
o 

lid
os

ta
s 

«R
īg

a»
 a

rh
īv

a

Kad 1999. gada agrā pēcpusdienā Lon-
donas Nottingham Place 45. namā, kas 
bija Latvijas vēstniecība Lielbritānijas 

un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē, iezvanī-
jās vēstniecības pirmā sekretāra Silvestra Savic-
ka telefons, viņš vēl nenojauta, ka šis zvans pēc 
dažiem gadiem kardināli izmainīs viņa dzīvi. 
Zvanītājs bija «The Times» korespondents Ra-
sels Kempsons, kurš vēlējās noskaidrot, kāds ir 
Latvijas valsts oficiālais viedoklis jautājumā par 
mazpazīstama latvju zemes futbolista Mariana 
Pahara likstām, cenšoties iegūt darba atļauju 
Lielbritānijā. Toreiz M. Pahars kļuva par pirmo 
latvieti, kas spēlēja futbolu visaugstākajā līme-
nī un ilgu laiku bija starp vadošajiem «South- 
ampton» uzbrucējiem. Savukārt Silvestrs pēc 
publiskām un kuluāru cīņam britu varas gaiteņos 
saprata sabiedrisko un sociāli politisko attiecību 
jeb komunikācijas nozīmi panākumu kalšanā.

Diplomāta vektors komunikācijā
Divi postulāti deva ceļamaizi Silvestra turp-

mākajai karjerai: «Laba slava der vairāk nekā liela 
bagātība» un «Tu esi tas, ko tu saki». Sapratis, ka 
pieprasījums pēc kvalitatīvas komunikācijas būs 
svarīgs it visās dzīves jomās, Silvestrs par savu 
profesiju izvēlējās sabiedriskās attiecības. «Gri-
bam vai negribam, bet komunikācija ir neatņe-
mama mūsu dzīves sastāvdaļa. Jebkuras sadar-
bības rezultāts būs vislielākajā mērā atkarīgs no 
komunikācijas kvalitātes,» secina Silvestrs.

Komunikācijas jomas garoziņu Silvestrs pa 
īstam nogaršoja gadsimtu mijā, kad knapi 10 ne-
atkarības gadus pārdzīvojušajai Latvijai bija jāsāk 
veidot jauna veselības aprūpes sistēma. Pēc teju 
astoņiem gadiem Latvijas diplomātiskajā dienes-
tā Silvestru darbā par veselības reformas komu-
nikācijas koordinatoru uzaicināja Pasaules Banka. 
Toreiz tika veidots ģimenes ārsta profesijas jē-

dziens, izstrādāta sekundārā veselības aprūpe jeb 
slimnīcu sistēmas optimizācijas plāns un veidots 
pirmais ilgtspējīgais medicīnas finansēšanas mo-
delis. «Lai arī daudzi tālaika jautājumi joprojām 
nav pazuduši no avīžu virsrakstiem, tieši toreiz 
tika ielikts fundaments cilvēku domāšanas veida 
maiņā no «kā ārstēties» uz «kā nesaslimt», atceras 
Silvestrs. «Tagad, ik vakaru atgriežoties mājās un 
redzot pretim skrienošus vai nūjojošus mārupie-
šus, kaut kur atmiņu dzīlēs pavīd sajūta, ka toreiz, 
pirms vairāk nekā 15 gadiem, cilvēkos tika audzēti 
pirmie apziņas asni par katra personisko atbildību 
savas dzīves kvalitātes veidošanā,» saka Silvestrs.

Gandarījums par ilgtermiņa  
projektiem

«LEAD. Korporatīvā komunikācija» ir uzņē-
mums, kam Silvestrs tagad velta lielāko daļu sava  
darba laika. «Pērn atskatījāmies uz 20 nostrādā-
tiem gadiem,» stāsta Silvestrs. Tālajā 1995. gadā 
Silvestra tagadējās uzņēmuma partneres Ingas 
Latkovskas dibinātā sabiedrisko attiecību aģen-
tūra bija viens no pirmajiem uzņēmumiem PR 
nozarē. Kas ir sabiedriskās attiecības, toreiz zināja 
gavenokārt lielās ārzemju firmas, kas ienāca Lat-
vijā, tāpēc arī pirmie klienti bija «Motorola» un 
«Audi». Savukārt uzņēmuma pirmā darbiniece 
bija Silvestra dzīvesbiedre Vineta, ar kuru viņš vēl 
nemaz nebija pazīstams.

«Varam lepoties, ka jau gadiem esam starp 
Top 10 nozares spēlētājiem. Esam savu klientu 
reputācijas arhitekti,» tā Silvestrs. Vaicāts par re-
dzamākajiem aģentūras projektiem, Silvestrs teic: 
«Spektrs ir ļoti plašs. Šobrīd pēc Eiropas Komi-
sijas pasūtījuma strādājam pie Eiropas Investīciju 
plāna jeb tā sauktā Junkera plāna komunikācijas.
Vakar palīdzējām somu «Fazer» piesaistīt darbi-
niekus paplašinātajai ražotnei Ogrē, Aizvadītajā 

rudenī organizējām pasaules būvniecības līdera 
«Saint-Gobain» 350 gadu jubilejas svinības Lat-
viešu biedrības namā. Sirdij tuvākie ir tie klienti 
un projekti, kam ir ietekme uz sabiedrību ilgter-
miņā.» 

Ar basām kājām pa Mārupes 
pļavām

«Mārupi par savu ilgtermiņa mājvietu izvēlē-
jāmies pirms 10 gadiem, jo sapratām, ka tieši šeit 
būs iespējams apvienot kvalitatīvu dzīvi ārpus pil-
sētas mūriem ar iespēju veidot attiecības ar jau-
niem un progresīvi domājošiem cilvēkiem, kuru 
dzīves vērtības sakrīt ar mūsu ģimenē esošajām,» 
atzīmē Silvestrs. Tāpēc pirms 4 gadiem, izlasot 
biedrības sludinājumu «Mārupes Vēstīs», tika 
pieņemts lēmums iesaistīties biedrībā «Mārupes 

uzņēmēji», un nu darbs tajā ir kļuvis par Silves-
tra ikdienu. «Mārupei un mārupiešiem ir milzīgs 
potenciāls, jo viņiem ir laba izglītība, labi atal-
gots darbs un vairumā gadījumu viņu vajadzību 
spektrs ir meklējams Maslova piramīdas augšējā 
daļā,» saka Silvestrs.

Vaicāts, kādu Silvestrs redz savu novadu des-
mitgades perspektīvā, saka: «Svarīgi ir saglabāt 
intīmu un tīru vidi, lai joprojām varētu skriet ba-
sām kājām pa Mārupes pļavām, lai šeit būtu droši 
mūsu bērniem. Gribētos veidot ciešākas saites ar 
kaimiņiem, pazīt citam citu un rast prieku no tā. 
Mēs nealkstam nedz milzīgu rūpnīcu, nedz loģis-
tikas centru, nevēlamies kļūt par Latvijas tranzīt-
mezgla kontrolpunktu, bet vēlamies vidi, kas ir 
kā veldze mūsu vēlmei pēc harmonijas – veselīga 
dzīvesveida, ilgtspējīga biznesa un dzīves kvalitā-
tes saspēles». 

Kopā ar Latvijas Sabiedrisko attiecību kompāniju asociācijas padomes kolēģēm «Baltic PR Awards 2016» 
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sDzīve kā attiecības Šis ir rekomendāciju bizness, jo pakalpojuma 

reklāma iet no mutes mutē, tāpēc kvalitā-
tes latiņu nevar nolaist ne mirkli. Tas ir arī 

raksturojams R. Paula dziesmas vārdiem «..par 
prieku sev, par prieku tev..», jo pēc paveiktā liels 
gandarījums ir gan pašiem, gan klientam. 

Tā savu biznesu – telpu uzkopšanu un terito-
rijas labiekārtošanu – raksturo SIA «Rev.eko uz-
kopšanas serviss» īpašniece Ilona Ignatenko.

Ar personiskāku attieksmi
Pirms gandrīz desmit gadiem, kad Ilonai bija 

jāatgriežas darbā (ilgus gadus viņa nostrādāja lielā 
mediju uzņēmumā – red.) pēc dekrēta atvaļināju-
ma, «bija lielais jautājums, ko dzīvē turpmāk darīt. 
Sapratu, ka pašai jāuzņemas atbildība un jaunas 
ambīcijas, jāsper solis tālāk». Vīrs Andris piespē-
lējis uzkopšanas pakalpojumu biznesa ideju. «Sa-
jutām, ka šāds pakalpojums tirgū ir nepieciešams. 
Iepriekš bijām redzējuši, kā strādā citi, lielāki, 
uzņēmumi, bet mēs vēlējāmies izveidot uzņēmu-
mu ar personiskāku attieksmi pret klientu,» stāsta 
Ilona. Tas, ka neesam liels koncerns, ir mūsu pluss, 
jo varam būt daudz elastīgāki, ātrāki un mobilā-
ki,» viņa piebilst. 

Pašlaik vairāk spēka tiek atvēlēts juridiskajiem 
klientiem un to telpu uzkopšanai: gan ikdienas tī-
rīšanai, gan ģenerāltīrīšanām, gan arī uzkopšanai 
pēc celtniecības darbiem. Mājsaimniecību uzkop-
šana palikusi otrajā plānā, kas gan tā nepalikšot 
ilgu laiku, sola Ilona. Pagājušajā gadā tika papil-
dināts uzņēmuma pakalpojumu klāsts, proti tika 
sākta jahtu tīrīšana un kajīšu uzkopšana.

Bieži gadās, ka klients izvēlas vienu pakalpo-
jumu, piemēram, nomazgāt logus. Ja tas apmie-
rina, sākas plaša, ilgtermiņa sadarbība: sākot no 
biroja uzkopšanas līdz pat dobju iekārtošanai, 
teritorijas uzturēšanai. Uzņēmums vajadzības ga-
dījumā piesaista daiļdārzniekus, ainavu arhitek-
tus, kas veido ainavu skices, pēc kurām tiek vei-
dotas tagad tik pieprasītās funkcionālās, viegli un  
ērti kopjamās dobes, ar nelieliem augu akcentiem.

Šai biznesā ir jūtama sezonalitāte: tagad klien-
ti sāk rezervēt pavasara spodrības mēneša darbus 
– logu mazgāšanu; vasarā vairāk darba ir ārpus 
telpām, tiek veikta arī ģenerāltīrīšana; uz rudens 
pusi – telpu tīrīšana pēc remonta. Tāpēc ir svarīgi 
gatavoties laikus un plānot resursus, stāsta Ilona.

Eko – ne tikai uz papīra
Uzņēmuma nosaukumā likts vārds «eko», 

tāpēc tiek domāts, kā nākotnē vairāk koncen-
trēties uz tādu uzkopšanas pakalpojumu, kurā 
tiktu izmantoti ekoloģiski, bioloģiski materiāli. 
«Tā ir nākotnes cilvēka atbildība – videi drau-
dzīgu līdzekļu izmantošana un pielietošana. Cil-
vēki arvien lielāku uzmanību pievērš veselīgam 
dzīvesveidam: ne tikai sporto un veselīgi ēd, bet 
arī aizdomājas par vidi, kurā dzīvo. Darbā paiet 
dienas lielākā daļa, daudzi sūdzas par dažādām 
alerģijām, saslimšanām, un, manuprāt, nav līdz 
galam izvērtēta ķīmisko tīrīšanas līdzekļu ietek-
me. Latvijā tiek ražoti kvalitatīvi ekoloģiskie tīrī-
šanas līdzekļi, kurus pašlaik testējam un domājam 
izmantot savos pakalpojumos,» stāsta Ilona. Viņa 
nākotnē lūkojas ar pozitīvu skatu un domā, ka šis 
pakalpojums varētu būt interesants atbildīgiem 
uzņēmumiem, kuri rūpējas par savu darbinieku 
labsajūtu un veselību. 

Lai gan ikdienā «Rev.eko uzkopšanas serviss» 
neizmanto «smagos» ķīmiskos līdzekļus, dažkārt 
talkā jāņem īpaši tīrīšanas līdzekļi un speciālā 
tehnika, bez kuras nevar nodrošināt labu pakal-
pojumu izpildi. 

Biznesa mācības
Klients palīdz transformēt biznesu, novērojusi 

Ilona. «Mūs māca klients un viņa vajadzības. Tā 
radās teritorijas labiekārtošanas, apzaļumošanas 
darbi, kas mums ir jauna biznesa niša, jo arvien 
biežāk klienti vaicāja: «Vai jūs varētu arī zālie-
nu nopļaut un dzīvžogu apgriezt?» Atbildējām: 
«Kāpēc ne? Varam!» Tā jau biznesā notiek, ka ne-
kad nezini, pa kādu taciņu tas tevi aizvedīs. Vari  

domāt, ko klientiem vajag, bet reālajā dzīvē, iesā-
cis ar vienu lietu, nonāc pie vēl kādas citas,» atzīst 
Ilona.

Noteikti jāieklausās arī savā iekšējā balsī, viņa 
iesaka. «Dažkārt intuitīvi jūtu: sadarbība neizdo-
sies, – tāpēc nekad par visām varītēm nemēģinu 
uzsākt sadarbību. Iespējams, tā zaudēju poten-
ciālo klientu, bet esmu no tiem, kam svarīgs 
ir harmonisks, mierīgs darbs. Allaž padomāju, 
kādā vidē manām darbiniecēm būs ērti, patīkami 
strādāt, kā viņas jutīsies, objektu tīrot, jo, godīgi 
sakot, šis nav vieglākais un psiholoģiski komfor-
tablākais darbs.» Ilona uzsver: lai ar klientu labi 
sastrādātos, ir nepieciešama savstarpēja uzticēša-
nās un abpusēji cieņpilnas attiecības. «Noteikti 
nav mazsvarīgi, kādi cilvēki tiek pieņemti darbā, 
jo mums ir jānodrošina, lai konfidenciāla infor-
mācija nenoplūstu un klients justos droši,» saka 
Ilona un piebilst, ka viss, kas šajos gados sasniegts, 

ir pateicoties lieliskajai komandai.
Šai laikā ir iegūti arī «puni», bet šīs biznesa mā-

cības ir bijušas ļoti svētīgas un noderīgas. «Iesaku 
tiem, kas domā sākt savu biznesu, nebaidīties! 
Galvenais – visam pieiet pozitīvi,» viņa novēl.

Par savējiem!
Ilona sarunas laikā bieži ar lepnumu piemin 

mārupiešus un novadu. Vai tas ir lokālpatrio-
tisms? «Tas nav tikai patriotisms, bet gan izdzīvo-
šanas likums,» viņa saka. «Būtu ideāli, ja mēs būtu 
tik pašpietiekami, ka varētu izmantot cits cita 
pakalpojumus; tad mums vienmēr būtu klienti 
un visiem būtu labi. Tas virzītu tikai uz attīstību 
un apjomu audzēšanu. Man tas liekas ļoti būtiski, 
lai būtu šāda abpusēja mijiedarbība. Tā mūsu no-
vads kļūtu tikai lielāks, stiprāks un tas ir galvenais 
priekšnoteikums lepnai un laimīgai nācijai,» pār-
liecināta ir Ilona. 

Sev un citiem par prieku
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«Jādara tas, kas saskan ar manu iekšējo būtību: prieka radīšana ne tikai sev, bet arī citiem,» 
saka Ilona Ignatenko, SIA «Rev.eko uzkopšanas serviss» īpašniece

Mediācijai, kas Latvijā ir pavisam jauns 
konfliktu risināšanas veids, paredzama 
plaša attīstība, tomēr, šo pakalpojumu 

izvēloties, strīdus pusēm ir jābūt drosmei sēsties 
pie sarunu galda un ļaut aizrakties līdz konflikta 
saknei un to atrisināt.

Tā saka Normunds Čiževskis, viens no 38 Lat- 
vijā sertificētajiem mediatoriem.  

Efektīvs pakalpojums
«Daudzi, izlasot vārdu «mediācija», varbūt 

domā, ka tai ir sakars ar meditēšanu vai gariem, 
bet patiesībā mediācija ir brīvprātīga strīdus risi-
nāšana pārrunu veidā, pieaicinot sarunu vadīšanai 
neitrālu personu – mediatoru –, kas palīdz abām 
strīdus pusēm nonākt pie abpusēji pieņemama 
risinājuma. Ir ļoti plaši izplatīta t. s. sadzīves me-
diācija, kad tiek risināti konflikti ģimenē (šķirša-
nās jautājumi, mantas dalīšana, bērnu aizbildnība  
u. c.), bet tikpat veiksmīgi to var pielietot bizne-
sa vidē, kad ir jārod risinājums konfliktam starp 
uzņēmuma īpašniekiem, partneriem, klientiem, 
piegādātājiem vai starp darba devēju un darba ņē-
mēju,» skaidro Normunds. «Viena no šī procesa 
stiprajām pusēm ir tas, ka pie sarunu galda sēžas 
cilvēki, kas patiešām vēlas to darīt, tātad – brīv-
prātīgi, jo uzskata, ka ar mediācijas palīdzību spēs 
atrisināt radušos konfliktu,» saka Normunds. Me-
diācijas uzdevums ir panākt vienošanos, kurai pie-
krīt abas puses. Tas ir liels pluss salīdzinājumā ar 
arbitrāžu vai tiesu, kurā vienmēr kāds būs uzvarē-
tājs, bet kāds – zaudētājs. Turklāt tiesas ierosināts 
mediācijas process saskaņā ar Civillikumu nedrīkst 
ilgt vairāk kā 6 mēnešus, bet, kā stāsta Normunds, 
parasti tas ir dažu dienu jautājums pretstatā tie-
sām, kur procesi visās instancēs ilgst gadiem un 
izmaksā dārgi (mediācija nav bezmaksas pakalpo-
jums, tomēr tā izmaksā lētāk nekā tiesāšanās).

Pašiem atrast izeju
Normunds skaidro tipisku procesu: pie media-

tora ierodas konfliktējošās puses: parasti tie ir kon-
flikta «vaininieki», t. i., personas, kuras tieši iegūst 
no konflikta atrisinājuma un kurām ir vislielākās 
pilnvaras to atrisināt. Uzsākot mediācijas proce-
su, mediators izstāsta par «spēles noteikumiem»: 
brīvprātīgumu, pušu vienlīdzību, konfidencialitāti 
un abpusēju cieņu. Nākamajās sesijās tiek izzināta 
abu pušu nostāja, konflikta rašanās vēsture, pušu 
vēlmes un intereses, kā arī iespējamie risinājumi. 
Ja nepieciešams, mediators notur arī privātās se-
sijas ar katru pusi atsevišķi, jo dažkārt ir lietas, ko 
vieglāk ir pateikt neitrālam cilvēkam, nevis otram 
acīs. «Mediators nedrīkst uzspiest savu redzējumu 
konflikta risināšanā. Pusēm pašām pie tā jānonāk, 
pat ja tas nav ideāls, jo citādi var tikt pieņemts 

risinājums, kuru puses neizprot un vēlāk arī ne-
respektē. Jebkurā gadījumā risinājums būs labāks 
nekā esošā situācija,» skaidro Normunds. Risinā-
jumu var noformēt arī juridiski; to var iesniegt 
tiesā, tā izbeidzot procesu. 

Gluži kā terapija
Mediatoram jābūt bezkaislīgam, pat ja cilvē-

ciski gribas nostāties kāda pusē? «Jā, man ir jābūt 
neatkarīgam ne tikai tai ziņā, ka es neesmu perso-
niski saistīts ar konfliktā iesaistītajiem cilvēkiem, 
bet arī sarunu gaitā, palīdzot nonākt līdz atrisinā-
jumam, nenostājoties neviena pusē. Jātur sevi gro-
žos un jāpatur prātā, ka es neesmu tiesnesis. Man 
ir jādod iespēja izgāzt emocijas, vienlaikus vadot 

sarunu procesu konstruktīvā gultnē. Tā ir kā tāda 
terapija. Mediācijā, atšķirībā no tiesas, kuru nein-
teresē emocionālie apsvērumi, bet tikai notikuma 
atbilstība likumam, var izzināt konflikta vēsturi. 
Tieši no emocijām var redzēt, kur ir problēma. 
Gadās, ka konflikts radies gluži nevainīgi: kāds 
sen ir pateicis kaut ko tādu, kas aizvainojis otru, un 
situācija attīstījusies tiktāl, ka kādreizējie labākie 
draugi un biznesa partneri vairs pat nevar viens 
ar otru parunāt, jo strīds sen vairs nav par fak-
tiem, bet ir pāraudzis personiskos apvainojumos 
un dažkārt pat fiziskos draudos,» pieredzē dalās 
Normunds. «Šīs iemaņas – sarunu vešanas prasme, 
spēja pamanīt konflikta iespēju un to novērst – ir 
derīgas ikvienam vadītājam,» viņš piebilst. 

Mediatora trīs prasmes
Normunds uzskaita trīs galvenās prasmes, 

kādām jāpiemīt labam mediatoram. «Pirmkārt, 
ir jāspēj radīt uzticamības un drošuma sajūtu cil-
vēkos, kas atnākuši uz mediāciju. Otrkārt, tas ir 
radošums. Ir jāspēj domāt «ārpus kastes»: situāci-
jās, kad puses nonāk strupceļā un neredz risināju-
mus, jāspēj «salīmēt kopbildi», radoši paskatīties 
uz situāciju no malas un piedāvāt iespējamos ri-
sinājumus. Treškārt, tā ir pacietība. Procesi mēdz 
būt skaļi, emocijas iet pāri malām, un ir liels kār-
dinājums procesu paātrināt, jo šķiet, ka no malas 
redzi, kuram ir taisnība, un pārņem domas: «Ko 
var ņemties kā mazi bērni?» Ir jāsaprot, ka miers 
nav panākams, tikai sasveicinoties un vienojoties. 
Ir svarīgi iziet cauri visām emocijām, argumen-
tiem, vēsturei, šaubām un bailēm, un atrast iemes-
lus, kas cilvēkus noveduši tik tālu. Tas dod iespē-
ju, ka risinājums būs izsvērtāks, ka tas būs īstais, 
kas pusēm palīdzēs, pat ja nebūs tas, ko viņi paši 
atnākot bija iedomājušies. Lai arī Latvijā media-
toriem vairāk darba būs ar sadzīves jautājumiem, 
arī biznesā mediācija tiks arvien vairāk novērtēta. 
«Šis process ir jāpopularizē un sabiedrība par to ir 
jāizglīto,» saka Normunds. 

Mediācija: aizrakties līdz konflikta saknei un to atrisināt

Normunds Čiževskis saņem mediatora sertifikātu no Tieslietu ministra Dzintara Rasnača 

Foto: Veronika Vilhelma

•	 projektā	realizēto	aktivitāšu	
rezultātā pērn no lidostas «Rīga» 
nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ 
netika novirzīts neviens reiss,

•	 pēc	lidostas	aprēķiniem,	ielidojošo	
gaisa kuģu siltumnīcas efekta gāzu 
emisijas pērn samazinātas par  
vairāk nekā 700 tonnām (salīdzinā-
jumam – 2014. gadā emisiju apmērs 
bija 5114 tonnas),

•	 par	46%	samazināts	nešķiroto	at-
kritumu apjoms uz vienu pasažieri.

FAKTI:
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SeMinārS «UzņēMēj, 
Sakārto papīrUS!» 
17. februārī Mārupes novada kultūras namā 

notika seminārs uzņēmējiem par uzņēmumu 
pamatkapitāla pārreģistrāciju uz eiro valūtu. 
Sadarbības un uzņēmējdarbības veicināšanas 
pasākumu ietvaros semināru kopīgi organizēja 
Mārupes novada dome, biedrība «Mārupes uz-
ņēmēji» un Uzņēmumu reģistrs. Informācija vi-
siem uzņēmējiem Komerclikuma grozījumi, kas 
stājās spēkā 2013. gada 1. jūlijā, (uzņēmēju ap-
rindās zināmi arī kā «antireiderisma grozījumi»), 
paredz izmaiņas dalībnieku reģistrā, savukārt 
Komerclikuma grozījumi no 2014. gada 1. jan-
vāra, kad Latvija kļuva par eirozonas dalībvalsti, 
paredz, ka SIA un AS jāveic pamatkapitāla pār-
reģistrācija uz eiro.

VieSošanāS VaS 
«lidoSta «rīga»»
11. februārī biedrības dalībnieki un Mārupes 

novada domes darbinieki viesojās pie biedrības 
dalībnieka – «Starptautiskās lidostas «Rīga»» –,  
lai uzzinātu par infrastruktūras attīstības  

plāniem. Lidostā visus viesmīlīgi uzņēma Sarmī-
te Rinmane, kura bija noorganizējusi tikšanos ar 
lidostas valdes priekšsēdētāju J. Liepiņa kungu, 
kā arī par lidostas infrastruktūras attīstību atbil-
dīgajiem cilvēkiem. Paldies par interesanto pre-
zentāciju un viesmīlību! Turpmāk katru gadu.

SeMinārS «kā Uzņē- 
MUMaM Strādāt 
eFektīVāk»
2. martā Mārupes uzņēmēji pulcējās SIA 

«SilJa» telpās, lai iepazītos ar Mārupes novada 
budžetu un investīciju plāniem, kurus prezen-
tēja Mārupes novada domes priekšsēdētājs un 
attīstības daļas vadītāja Ilze Krēmere. Pēc šīs 
prezentācijas notika seminārs sadarbībā ar «Lur-
soft». «Lursoft» korporatīvo klientu konsultants 
Artūrs Doveiks stāstīja par iespējām uzlabot sava 
uzņēmuma darbu un padarīt efektīvākus ikdie-
nas procesus. Savukārt biedrības dalībnieks ju-
rists Jurijs Baibakovs par reiderisma problēmām 
Latvijā. Prieks, ka biedrības organizētos seminā-
rus apmeklē ne tikai biedrības dalībnieki, bet arī 
citi interesenti!

 Paldies ģimenes restorānam  
«Hercogs» par viesmīlību  

uzņēmēju brokastīs! 
•

Paldies uzņēmumam SIA «SilJa» par 
viesmīlību, organizējot  semināru,  

kā arī paldies  
Jurijam Baibakovam un  

Artūram Doveikam («Lursoft») par 
lielisko stāstījumu seminārā!

•
 Paldies SIA «Kreiss» un  

SIA «Prolux» par viesmīlību,  
organizējot valdes sēdes!

•
 Paldies VAS «lidosta «Rīga»» par 

tikšanās organizēšanu un infrastruk-
tūras plānu demonstrēšanu!

•
 Paldies Mārupes novada domei, 

 Mārtiņam Bojāram un  
Ilzei Krēmerei personiski, par  

2016. gada budžeta prezentāciju!

Biedrība «Mārupes uzņēmēji»

LABIE DARBI Par reklāmas un sludinājumu
ievietošanu rakstiet vai zvaniet

biedrības koordinatorei Elīnai Grāvei:
info@marupesuznemeji.lv

22516333

«Uzņēmēju Vēstis»
Izdevējs: biedrība «Mārupes uzņēmēji»

www.marupesuznemeji.lv
Daugavas iela 29, Mārupe, LV-2167

Metiens: 7200 eksemplāru
Izplatīšana: kopā ar Mārupes novada

pašvaldības laikrakstu «Mārupes Vēstis»

Šis izdevums iespiests ar biedrības dalībnieka 
tipogrāfijas

                                                            atbalstu. 

PaLDIEs!

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

Rezumējot visu gada laikā  
aveikto, ir jāuzsver biedrības  
«lielās uzvaras»:
•  «Rail Baltica» jautājuma atrisināšana  

uzņēmējiem pozitīvi,
• NĪN atvieglojumi uzņēmējiem,
• Mārupes novada domes, uzņēmēju un lidostas 

dialogs, jaunie projekti. Projekts par skatu 
laukuma izveidi pie lidostas žoga.

• Pierīgas reģiona uzņēmēju kompetenču  
padomes izveide.

• Mārupes uzņēmēju dāvana Mārupei 90 gadu 
jubilejā – pulkstenis Konrādu skvērā.

• Atbalstot dažu biedru ideju, ir uzsākts  
projekts par baznīcas būvi Mārupē.

«Mazās uzvaras»:
• biedrības grāmatvedība pašu biedru pārziņā,
• jauna tradīcija – neformālās tikšanās reizes,
• UV – veiksmes stāsti par savējiem,
• viskuplāk apmeklētais uzņēmēju  

pasākums – Jaungada balle «Dzīve kā kino».
• Gadu noslēdzot, lielajā pasākumā tika apbal-

voti aktīvie un darbīgie biedrības uzņēmēji,  
ne tikai lielie un vidējie uzņēmumi.

• Visu biedru uzņēmumu sveikšana dzimšanas 
dienā, kas daudziem bija pārsteigums, jo  
sava uzņēmuma dibināšanas datums  
bija piemirsts.

• Veiksmīgi uzsākta sadarbība ar Mārupes 
Jauniešu domi.

Vislielākais paldies mūsu biedrības koordina-
torei Elīnai Grāvei, kura visus plānotos pasāku-
mus ir koordinējusi.

Šajā gadā lielākā daļa iesākto projektu tiks  
turpināti.

Cerams, ka biedrības rindas papildinās jauni 
uzņēmumi, taču, manuprāt, daudz svarīgāk ir, 
lai esošie biedri aktīvi darbotos un piedalītos pēc  
iespējas daudzos biedrības pasākumos. Kā re-
dzat, kopā ir iespējams paveikt ļoti daudz svarīgu  
darbu.

Laipni lūgti mūsu pulkā!

Silva Jeromanova-Maura
biedrības «Mārupes uzņēmēji» valdes priekšsēdētāja

      Turpinājums no 1.lpp.

Biedrības «Mārupes uzņēmēji» kopbilde.
Foto: Lauris Galsons


