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fokusā

«MADARA Cosmetics» un Starptautiskā lidosta «Rīga» 
iekļūst Latvijas Uzņēmumu reputācijas TOP 10

Šogad 10 no 150 topa dalībniekiem ir no Mārupes

«Lai izveidotu labu reputāci-
ju, ir vajadzīgi divdesmit 
gadi, bet, lai to pazaudētu, 
pietiek ar piecām minū-

tēm,» reiz teicis miljardieris Vorens Bafets 
(Warren Buffet). 

Latvijas uzņēmumu reputācijas topam 
aprit 12 gadi. 2005. gadā tā iniciators bija 
sabiedrisko attiecību uzņēmums «Nords 
Porter Novelli» (toreiz «DDB Porter No-
velli»), bet metodoloģiju izstrādāja Somijas 
reputācijas pētnieki kopā ar Latvijas augst-
skolu akadēmisko personālu. Kopš pirmsā-
kumiem šo pētījumu veic tirgus un sabied-
riskās domas pētījumu centrs SKDS. Šogad 
starp atbalstītājiem ir Latvijas Investīciju 
un attīstības aģentūra (LIAA) un laikraksts 
«Dienas Bizness». 

Uzņēmumu reputācija tiek noteikta, ap-
taujājot gan uzņēmējus, gan citus Latvijas 
iedzīvotājus, un tiek mērīti septiņi faktori: 
1) vai uzņēmums piedāvā labus produktus 
un pakalpojumus; 2) vai uzņēmums ir labs 
darba devējs; 3) vai uzņēmumam ir laba sa-
ziņa ar sabiedrību; 4) vai tas rūpējas par sa-
biedrības labklājību un atbalsta sabiedriski 
nozīmīgus projektus, nodarbojas ar labdarī-
bu, ievēro uzņēmējdarbības ētikas normas; 
5) vai uzņēmums ir orientēts uz nākotni – 
tam ir skaidri nākotnes mērķi un attīstības 
vīzija; 6) vai tas ir atbildīgs pret vidi; 7) vai 
uzņēmumam ir labs eksporta potenciāls.

Visaugstāko vērtējumu šogad ir guvis 
mūsu biedrības dalībnieks «MADARA 

Cosmetics». Uzņēmums ieguvis 1. vietu 
farmācijas un ķīmijas uzņēmumu nozares 
topā, 1. vietu kā uzņēmums ar vislielāko 
eksportspēju un 2. vietu kopvērtējumā, sa-
vukārt Lotte Tīsenkopfa-Iltnere atzīta par 
vienu no trim labākajiem uzņēmumu vadī-
tājiem Latvijā. 

Augstu vērtējumu guvis vēl viens bied-
rības dalībnieks – Starptautiskā lidosta 
«Rīga». Tā ieguvusi 2. vietu transporta un 
sakaru topā, 5. vietu kā labs darba devējs, 
7. vietu kopvērtējumā un 10. vietu kā uzņē-
mums ar augstu eksportspējas potenciālu un 
kā uzņēmums, kas piedāvā labus produktus 
un pakalpojumus. Lepojamies! 

Ceru, ka Jāņu svinēšana jeb va-
saras saulgrieži visiem aizri-
tējuši mierīgi. Der atcerēties, 
ka saulgrieži ir laiks, kad no 

ikdienas skrējiena atgriezties pie dabas. 
Laiks, kad cilvēks un daba saplūst vie-
nā veselumā, kad ikviens zāles stiebriņš, 
ikviena ūdens lāse ir spēcinošas enerģi-
jas un dzīvības pilni. Saplūšana ar dabu 
cilvēkam ļauj saplūst ar sevi, ar savu dzi-
ļāko būtību, iegūstot harmoniju un dzī-
vesprieku. Tas ir laiks, kad atmodināt sevī 
labāko, enerģiskāko, arī auglīgāko, jo mēs 
esam daļa no dabas un vasaras saulgrie-
žos dzīvība raisās visspēcīgāk. Ja izdevās 
pabūt tuvāk dabai, sajust tās enerģiju un 
uzņemt to sevī, tad gada otrajai pusei līdz 
ziemas saulgriežiem vajadzētu būt ener-
ģijas pilnai un jaudīgai. Bet, ja viss nav 
gluži kā vēlaties, tad smaidiet. Smaidiet, 
jo smaids ir pieejamākais veids, kā izska-
tīties labāk! 

Saulainu un enerģijas pilnu  
vasaru!

Ar cieņu 
Evita Sondore

biedrības «Mārupes uzņēmēji»  
valdes priekšsēdētāja

Būt labam  
ir daudz svarīgāk  

nekā būt pareizam!

vaLdes prIekšsēdētāJas sLeJa

Uzņēmumu reputācijas tops 2017
Fotogrāfs: Mārtiņš Zilgalvis

Silvestrs Savickis  
Latvijas Komunikācijas asociācijas  
padomes loceklis 

«Reputācija ir nemateriāls faktors, kas mūsdie-
nās agrāk vai vēlāk vistiešākajā veidā konvertējas 
komerciālās sekmēs. Uzņēmuma atrašanās re-
putācijas topā jau pati par sevi ir apliecinājums 
tā gatavībai būt vērstam uz izaugsmi, tātad būt 
veiksmīgam un pelnošam. Liels gandarījums par 
mūsu biedrības dalībnieku izcilajiem sasniegumiem! Mēs, Mārupes uzņēmēju 
biedrība, pilnībā atbalstām reputācijas pētījumā aplūkotās vērtības.»

TOP 10 kopvērtējumā

1. «Lāči»
2. «MADARA Cosmetics»
3. «Dobeles dzirnavnieks»
4.  «Stenders»
5. «Latvijas Mobilais Telefons»
6. «Grindeks»
7. Starptautiskā lidosta «Rīga»
8. «Latvijas valsts meži»
9. «Latvijas finieris»
10. «Swedbank»

Mārupes uzņēmumi, kas iekļuvuši  
TOP 150 kopvērtējumā

24. «Air Baltic Corporation»
38. «DHL Latvia»
90. «Philips Baltic»
102. «Tez Tour»
111. «Wess Motors»
130. «Latvijas Pasts»
141. «Alfor»
148. «Re & Re»

Latvijas Uzņēmumu  
reputācijas topa rezultāti



Saredzēt iespējas un tās izmantot, nebūt pā-
rāk pašpietiekamiem un pašpārliecinātiem 
par sevi un sasniegto. Tieši krīzes parāda, 

kas tu esi un ko vari sasniegt, jo, kad visiem viss 
ir labi, tas iemidzina un var zaudēt biznesa ķē-
rienu. 

Tādas atziņas, pamatojoties uz savu pieredzi 
tirdzniecībā jau 20 gadu garumā, ir guvis Mārupes 
uzņēmēju biedrības jaunais biedrs Gastons Gale-
nieks, SIA «GTC Baltic» īpašnieks. 

Virza produktus tirgū
SIA «GTC Baltic» ir uzņēmums, kas nodar-

bojas ar produktu attīstīšanu, zīmolu pārstāvēša-
nu un stratēģijas izstrādāšanu, lai iekarotu tirgu. 
Viens no uzņēmuma lielākajiem un redzamāka-
jiem sadarbības partneriem ir «Borjomi», kas tiek 
pārstāvēts jau deviņus gadus. «GTC Baltic» pār-
stāv t. s. ātrās aprites preces jeb tādus produktus, 
ko ikviens var nopirkt veikalā un lieto ikdienā. 
Lielākā daļa ir pārtikas preces no Rietumeiro-
pas, kas vēlas ienākt Baltijas valstu vai Austrumu 
reģiona tirgū, kā arī Krievijas, Baltkrievijas, Uk-
rainas un Gruzijas produkti, kas iekaro Baltijas 
tirgu. Sadarbība ar ražotājiem norit caur lielajām 
tirdzniecības ķēdēm.

Latvijas ražotāju zīmolu «GTC Baltic» pārstā-
vēto produktu portfelī ir ļoti maz. «Mūsu lielajiem 
ražotājiem katram ir sava tirdzniecības komanda ar 
saviem mērķiem un stratēģiju, un viņiem šāds pa-
kalpojums nav nepieciešams. Savukārt mazie ražo-
tāji tam īsti nav gatavi – nespēj nodrošināt nedz ap-
jomu, nedz atbilstošu kvalitāti –, un «vecā Eiropa» 
mūs negaida atplestām rokām,» skaidro uzņēmējs.  

Gastons Galenieks ar tirdzniecību ir saistīts jau 
20 gadus, kad pieredze tika uzkrāta izplatīšanas 
firmās, bet pirms 12 gadiem viņš izlēma dibināt 
savu uzņēmumu «GTC Baltic», kura nosaukumu 
var tulkot kā «Gaston’s Trading Company». Pir-
mos klientus viņš meklēja un uzrunāja pats, vēlāk 
tie jau paši atrada «GTC Baltic». 

Vidēji gada laikā uzņēmums iegūst vienu di-
vus jaunus zīmolus, kas it kā nav daudz, bet jāņem 
vērā: lai zīmolu ieviestu jaunā tirgū, paiet no trim 
mēnešiem līdz pat pusgadam, līdz tas parādās vei-
kalu plauktos. 

Produkts pats netirgojas
Pieredze, konkrēto valstu īpatnību pārzinā-

šana, spēja būt elastīgam un operatīvi reaģēt uz 
pārmaiņām – šādas prasmes nepieciešamas šai 
darbā. «Ir jābūt gatavam uz visu: gan nestabilu 
valūtu, kas var zaudēt vērtību, gan to, ka Austru-
mu puses valstis ļoti aizsargā savu iekšējo tirgu un 
jebkurā brīdī var ieviest ierobežojumus, sankcijas 
un licencēšanu,» saka Gastons. Kā piemēru viņš 
min gadījumu ar kādu saldumu zīmolu, ko viņš 
virzīja Baltkrievijas tirgū, bet pēkšņi tika piepra-
sīta papildu licence, kas produkta ieviešanu tirgū 
aizkavēja par apmēram pusgadu.

Kā uzskata Gastons, galvenais šajā darbā ir labs 
produkts un attiecības. «Ja šo divu lietu nav, sa-
sniegt mērķi un veiksmīgi ievirzīt produktu tirgū 
ir grūti. Nav tā, kā daži iedomājas: paņemšu pro-
duktu, atvedīšu uz Latviju vai Baltkrieviju un tas 
pats tirgosies. Ir jāzina, kā zīmolu vēlies pasniegt 
un kādu rezultātu panākt, turklāt gan manam, gan 
ražotāja skatījumam par mērķu sasniegšanu ir jā-
sakrīt,» viņš skaidro. 

Kā piemēru tam, ka produkta virzība ir nepār-
traukts darbs, Gastons min vienu no viņa praksē 
veiksmīgākajiem piemēriem – «Badagoni» vīnu 
no Gruzijas. Šis zīmols Baltijas tirgū tika ieviests 
trīs gadu laikā, un tika sasniegti labi tirdzniecības 
rezultāti. Vēlāk šo biznesa daļu Gastons pārdeva 
citiem, kas to diemžēl nespēja tik veiksmīgi at-
tīstīt, un nu šis zīmols no tirgus ir pazudis. Vis-
lielākais gandarījums Gastonam ir par to, kas sa-
sniegts ar minerālūdeni «Borjomi». «Deviņu gadu 
laikā, kopš pārstāvu šo zīmolu, ir panākti ļoti labi 
rezultāti: tā apgrozījums Latvijā ir kļuvis astoņas 
reizes lielāks un ir sasniegta pirmā vieta – lielākā 
tirgus daļa – starp visiem dzeramajiem ūdeņiem 
Latvijas tirgū, kur ir ļoti sīva konkurence un ļoti 
daudz produktu,» lepojas uzņēmējs. 

Ar ko «GTC Baltic» atšķiras no citiem izpla-
tītājiem vai uzņēmumu tirdzniecības komandām? 
Gastons min izmaksu atšķirības, jo, lai nodroši-
nātu profesionālu tirdzniecības komandu, ir jāie-
gulda līdzekļi, jaunajā tirgū ir jāiegūst ļoti daudz 
informācijas, jāsaprot konkrētās valsts īpatnības, 

jādibina kontakti utt., kas prasa daudz laika – 
vismaz pusgadu. Visa šī pieredze «GTC Baltic»  
jau ir. 

Jāpiemērojas pārmaiņām
«12 gadu laikā tirgus šajā biznesa jomā ir mai-

nījies,» atzīst Gastons. Lielās tirdzniecības ķēdes 
ir gatavas iegādāties produktus «pa tiešo», viņiem 
ir savas noliktavas, kur ražotāji tās nogādā, un 
šāds vidusposms nav nepieciešams. Tas gan neno-
zīmē, ka «GTC Baltic» būtu mazāk darba. «Man 
ir vieglāk koncentrēties uz noteiktām lietām,  

piemēram, uz paša produkta izvēli, uz tā pārdoša-
nu. Manu darbu var nosaukt par aģenta darbu, jo 
es veidoju attiecības starp gala patērētāju un ražo-
tāju,» stāsta Gastons. 

Pirms 12 gadiem, veidojot savu uzņēmumu, 
Gastons bija domājis, ka attīstība būs straujāka. 
«Iemesls varētu būt mūsu lokālās veikalu ķēdes, 
kas ir samērā inertas, un mūsu tirgus, kas ir diez-
gan sadrumstalots. Igaunijā tas ir daudz koncen-
trētāks: tur 85 % tirgus aizņem septiņi lielākie 
spēlētāji; mums ir tikai trīs ķēdes: Rimi, Maxima 
un nesen tiem pievienojās TOP, kas pēdējo gadu 
laikā nopietni domā par loģistikas, noliktavu un 
tiešo piegāžu attīstīšanu. Šādi uzņēmumi ir gata-
vi investēt savā infrastruktūrā, un man ar viņiem 
ir vieglāk strādāt, jo tie spēj nodrošināt produktu 
piegādi pa visu Latviju,» darba specifiku skaidro 
Gastons. 

krīze kā iespēja
Pēdējos gados novērotās tirgus tendences sa-

glabāsies: lokālās ķēdes slēgs tiešos līgumus ar 
ražotājiem un mēģinās izskaust vidusposmu –  
izplatītājus jeb vairumtirgotājus. «Tas gan ne-
nozīmē, ka manam darbam vairs nebūs jēgas, jo 
kaut kādi starpposmi noteikti paliks. Ir pietie-
kami daudz produktu, kam šādi pakalpojumi ir 
nepieciešami,» secina uzņēmējs. Viņš piebilst, ka 
pārmaiņas Latvijas tirgū noteikti pamanīsim pēc 
vācu ķēdes «Lidl» ienākšanas tirgū, kura piedāvā 
savu koncepciju un zinātību. Lietuvas tirgotāji to 
jau ir sajutuši: īsā laikā «Lidl» ieņēmis pietiekami 
lielu tirgus daļu, atņemot to līdzšinējiem tirgus 
dalībniekiem.

Tomēr optimismu par nākotni Gastons ne-
zaudē. «Es pat teiktu: jo lielāka krīze, jo lielākas 
iespējas! To pieredzēju pēdējās krīzes laikā, kad 
manam uzņēmumam klājās vislabāk. Tad arī lie-
lie uzņēmumi, kas bija iemiguši pašpietiekamī-
bā, sāka pārskatīt savu stratēģiju un tirgū notika 
rosība,» viņš saka. «Vai būtu jānovēl piedzīvot 
krīzi?» smejot jautājam. «Nē, to nu gan ne! Drī-
zāk būtu jānovēl ieraudzīt un izmantot tās ie-
spējas, kas mums visu laiku ir visapkārt,» saka  
uzņēmējs. 
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«GtC Baltic»: nenoreibt no veiksmes un saredzēt iespējas

K ļūt par lielu, starptautisku būvniecības 
uzņēmumu ar perfekti sakārtotiem pro-
cesiem, kur vienlīdz svarīga loma ir gan 

tā vadītājam, gan kolēģu cilvēciskajām attiecī-
bām. Šādus plānus, ko varētu realizēt piecu gadu 
laikā, kaļ nule kā Mārupes uzņēmēju biedrības 
rindas papildinājušais SIA «Baltic visam».

No ziediem pie būvniecības
«Uzņēmums «Baltic visam», kas darbojas būv-

niecības nozarē un specializējas ceļu, laukumu un 
tramvaju sliežu ceļu būvē, šādi strādā tikai trešo 
gadu, lai gan «Baltic visam» vēsture ir krietni 
garāka,» iepazīstina Roberts Kuiva, SIA «Baltic 
visam» īpašnieks. Viņam kopā ar sievu Santu jau 
ilgus gadus pieder uzņēmums «Latvijas roze» – 
viens no Latvijas vadošajiem ziedu mazumtirdz-
niecības uzņēmumiem, kam ir vairāk nekā desmit 
ziedu veikalu visā valstī. Pirms apmēram pieciem 
gadiem Roberts iegādājās vienu no lielākajām zie-
du vairumtirdzniecības bāzēm – SIA «Baltic vi-
sam». Līdztekus ziedu vairumtirdzniecībai šis uz-
ņēmums nodarbojās arī ar būvniecību, un pirms 
diviem gadiem Roberts ar kolēģi šo uzņēmumu 
sadalīja: Roberts viņam pārdeva vairumtirdznie-
cības biznesa daļu, bet SIA «Baltic visam» turpi-
nāja specializēties būvniecībā.

Uzņēmuma īpašnieks stāsta, ka būvniecības 
joma viņam ir tuva jau kopš vidusskolas beigšanas. 
Kopš 2000. gada Roberts strādā ar būvprojektiem 
arī uzņēmumā «Rīgas tilti». Viņš ir pabeidzis Rī-
gas Tehnisko universitāti un ieguvis būvinženiera 
diplomu. 

uzlikt uz sliedēm uzņēmumu
SIA «Baltic visam» var saukt par vidēji lielu 

uzņēmumu. Tajā strādā ap 40 cilvēku; pērn uzņē-
muma apgrozījums sasniedza 2 miljonus eiro, bet 
šogad tas tiek plānots vairāk nekā uz pusi lielāks –  
5 miljoni. «Šāds apgrozījums – 2 miljoni – uzņē-
mumam, kas darbojas pirmos gadus, ir diezgan 
solīds,» vērtē Roberts. Tam par iemeslu bijuši 
Latvijas mērogā salīdzinoši lieli pasūtījumi, kas 
Eiropas izpratnē gan nemaz neliktos tik lieli.

Sarunā ar «Uzņēmēju Vēstīm» Roberts at-
zīst, ka pašlaik svarīgākais ir uzņēmumā izveidot 
stabilu sistēmu: ieviest principus, pēc kuriem tas 
darbosies turpmāk. «Mēs pārejam no personāla 
vadības uz procedūru vadību, izveidojot stabilu 

sistēmu, lai ikkatrs zinātu, kas un kā viņam jāda-
ra,» par būtiskākajiem darbiem stāsta SIA «Baltic 
visam» īpašnieks. 

Bet ziedu tirdzniecība un būvniecība ir di-
vas dažādas biznesa jomas? «Tā ir! Liekas, ka 
tās ir pilnīgi pretējas. Tomēr es uzskatu, ka 
biznesā tikai 20 procentus veido tā specifika, 
bet, ja nokomplektē labu komandu un izveido 
savu darbības sistēmu, var darīt praktiski jebko,  

pielāgojoties jebkurai biznesa sfērai,» ir pārlieci-
nāts Roberts. To, ka viņš spēj strādāt dažādās jo-
mās, apliecina ne vien kopdarbība ar sievu, bet arī 
tas, ka Robertam pieder daļas uzņēmumā «Arcā-
ne», kas ražo dzelzsbetona konstrukcijas plātnes 
tramvaju sliežu ceļiem, turklāt viņš joprojām strā-
dā ar projektiem uzņēmumā «Rīgas tilti». 

Kā to visu var apvienot, turklāt, ja pašlaik ir 
svarīgs darbs ar jauno uzņēmumu, kurš, tēlaini sa-
kot, ir jāuzliek uz sliedēm? «Lai to paveiktu, vajag 
labu komandu un perfektu darbības sistēmu. Tad 
pašam atliek tikai pārbaudīt atskaites un izvēlēties 
stratēģiskos virzienus,» apgalvo Roberts.

Vai «Baltic visam» ir izdevies nokomplektēt 
savu «sapņu komandu»? «Komanda nekad nebūs 
pilnīgi nokomplektēta, jo tā tiek veidota pastā-
vīgi, bet komandas spēcīgais kodols, protams, ir 
izveidojies,» saka Roberts. 

Piecgades plāns izaugsmei
ES finansējums būvniecības nozarē bija apsīcis, 

bet pašlaik tas sāk ieplūst straujāk, tāpēc Roberts 
uzskata, ka trīs tuvākie gadi darba ziņā būs ļoti 
spraigi. «Jau tagad mums no dažiem projektiem ir 
jāatsakās, jo ir pieaudzis darba apjoms un, līdzīgi 
kā citi Latvijas uzņēmēji, izjūtam labu, profesio-
nālu darbinieku trūkumu,» viņš stāsta. Pašlaik 
uzņēmums «Baltic visam» strādā visā Latvijā kā 
apakšuzņēmējs būvniecības projektos. Laba sa-
darbība izveidojusies ar «Rīgas tiltiem», ar kuriem 
kopā «Baltic visam» pašlaik veic tramvaja sliežu 
ceļu rekonstrukciju Rīgā, Jūrmalas gatvē; kā cita 
būvuzņēmuma «apakšnieks» tas ir iesaistīts sporta 
stadiona celtniecībā Rīgā, K. Barona un A. Čaka 
ielas rajonā, – ar pašlaik lielākajiem projektiem 
iepazīstina Roberts. Turpmāko izaugsmi jeb, kā 
uzņēmuma īpašnieks saka, piecgades plānu viņš 
saista ar vēlmi izveidot lielu, starptautiski orien-
tētu uzņēmumu. «Mans mērķis ir strādāt arī ār-
pus Latvijas. Šajos trīs gados, kamēr būs pieejama 
ES nauda, apgūsim finansējumu tepat. Izveidošu 
un nostiprināšu uzņēmumu, bet pēc tam noteikti 
lūkosimies Eiropas virzienā, jo Latvijas tirgus ir 
tik liels, cik tas ir, tāpēc ir jāiet ārpus tā,» stāsta 
Roberts.

uzņēmēju biedrība: vieta  
domubiedriem

Roberts jau otro gadu par savu dzīvesvietu ir 
izvēlējies Mārupi. Mārupes uzņēmēju biedrībā 
viņš iestājās, jo uzskata, ka tā sniedz unikālu ie-
spēju vienuviet sastapt kolēģus un domubiedrus, 
kā arī apmainīties ar vērtīgu pieredzi. «Lēmums 
iestāties biedrībā noteikti nebija pašlabuma mek-
lēšana. Tā ir iespēja iepazīties ar jauniem kolē-
ģiem, redzēt, kā viņi rīkojas; tā ir iespēja satik-
ties, parunāties, kā arī kopā saprast, ko varam 
izdarīt Mārupes labā,» viņš saka. Roberts uzska-
ta, ka Mārupe ir ļoti laba vieta gan dzīvošanai, 
gan biznesam. «Mūsu novads ir viens no tiem, 
kas Latvijā attīstās visstraujāk, un būtu grēks sū-
dzēties gan par cilvēku, gan ideju trūkumu,» viņš 
piebilst.

Desmitgades atziņas
Kādas atziņas ir iegūtas desmit gadu laikā, 

strādājot vairākās biznesa jomās? «Pirmkārt, ir 
jādara tas, kas pašam patīk. Tas ir pats galvenais! 
Lai no rīta vari celties priecīgs par to, ko darīsi, 
nevis doties uz darbu ar mokām un piespiešanos,» 
uzskata Roberts. Viņš nekad nav izvirzījis mērķi 
izveidot mazu uzņēmumu tikai paša priekam. «Es 
sev izvirzu lielus mērķus, tāpēc gribu, lai mans 
uzņēmums būtu liels un veiksmīgs, ar savu redzē-
jumu. Esmu secinājis, ka daudzi Latvijas uzņē-
mumi balstās uz vienu cilvēku – īpašnieku vai va-
dītāju –, un tāds uzņēmums var darboties pat bez 
īpašas sistēmas. Ir arī otrs variants: uzņēmumā ir 
izveidota perfekta darbības sistēma, bet cilvēki 
vairs nenāk ar savām idejām un ar savu prieku. 
Manuprāt, neder ne viens, ne otrs variants, tāpēc 
es vēlos iet vidusceļu, kad līdztekus būtiskajam 
vadītāja faktoram ir laba sistēma un arī komanda 
nezaudē cilvēciskas savstarpējās attiecības,» – tā 
sava ideālā uzņēmuma portretu ieskicē Roberts. 

Viņš atzīst, ka nemēdz ilgi gulēt uz lauriem: 
«Ja kaut ko sasniedz, tad vienu dienu nosvini un 
noteikti dodies tālāk! Kamēr vēl esi jauns un spē-
ka pilns, tikmēr ir jādarbojas!» 

«Baltic visam» piecgades plāns: izaugt par lielu,  
starptautisku uzņēmumu

Būvniecības uzņēmumam «Baltic visam»  
pamati likti, Robertam kuivam darbojoties 
ziedu tirdzniecības biznesā kopā ar sievu  
santu Eikerti-kuivu. 
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««GtC Baltic» nodarbojas ar produktu attīs-
tīšanu, zīmolu pārstāvēšanu un stratēģijas 
izstrādāšanu, lai iekarotu tirgu. Viens no 
lielākajiem un redzamākajiem sadarbības 
partneriem ir «Borjomi», ko pārstāvam jau 
deviņus gadus,» ar savu uzņēmumu  
iepazīstina Gastons Galenieks.
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Mārupes uzņēmēji sacenšas piektajās  
uzņēmēju sporta spēlēs

Šogad – labākie rezultāti strītbolā, volejbolā un individuālajās disciplīnās

Jūnija otro nedēļas nogali biedrības sporta 
komanda aizvadīja sportiskās noskaņās, jau 
piekto reizi piedaloties Latvijas Tirdznie-
cības un rūpniecības kameras (LTRK) un 

Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) 
organizētajās Uzņēmēju sporta spēlēs. Tās ri-
sinājās no 9. līdz 11. jūnijam Tukuma novada 
kinopilsētā «Cinevilla».

Šogad spēļu norise bija atšķirīga nekā ie-
priekšējās reizēs – no tradicionālajām sporta 
disciplīnām bija vien futbols, volejbols un strīt-
bols. Organizatori bija akcentējuši dažādas in-
dividuālās un nelielu grupu aktivitātes, kas tika 
veidotas pēc nesen kinopilsētā uzņemtās filmas 
«Nameja gredzens» motīviem. Dalībnieki varēja 
izmēģināt spēkus tādās disciplīnās kā «Zemga-
ļu nobrauciens» (šļūkšana pa trosi, vienlaikus  

savācot kontrollapiņas), «Stiprākais bruņinieks» 
(a la bruņinieku cīņa ar zobeniem), «Dunča me-
šana» (mērķi) u. c.

Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem sportis-
kajā sadaļā jauninājums bija apakšgrupu priekš- 
sacīkstes 9. jūnijā. Tās katras sporta spēles cienī-
tājiem deva iespēju piedalīties vairākās izspēlēs,  
t. sk. gandarījuma izspēlēs tiem, kas bija zaudē-
juši play-off kārtā. 

Mārupes uzņēmējiem šogad vislabāk veicās 
strītbolā, kur apakšgrupā izdevās iegūt 2. vietu, 
zaudējot vien «Sakret» komandai, un turpināt 
spēlēt play-off kārtā. Labi panākumi bija arī vo-
lejbolā un vairākās individuālajās disciplīnās, kas 
kopumā nodrošināja 11. vietu 42 komandu kon-
kurencē (pēc sākotnējās rezultātu saskaitīšanas 
Mārupes uzņēmējiem pienācās pat 10. vieta, bet 

tiesnešu korpusa veiktās korekcijas ieviesa savu).
Mārupes uzņēmēju komandā šogad bija 

dalībnieki no 11 uzņēmumiem – «Termex»,  
«Excellent Partner», «Borjomi», «Bizpro», «RG 
Hotels», «LEAD. Korporatīvā komunikāci-
ja», «EDAT», «Elgust», «Energy Windows»,  
«SA Avia» – un biedrības dalībnieks zvērināts 

advokāts Jurijs Baibakovs.
Ar atsevišķām komandām piektajās Uzņē-

mēju sporta spēlēs piedalījās Mārupes uzņēmu-
mi «BEWESHIP» (36. vieta kopvērtējumā), 
«Kreiss» (31. vieta) un «X Infotech» (4. vieta).

Īpašs paldies komandas «Mārupes uzņēmēji» 
sponsoram «Borjomi»! 

kopā starp startiem

Balvas, kas motivēja cīņai līdzjutēji un gardēži

kinopilsētas baznīca – «Cinevillas» simbolsuzmanības centrā volejbols strītbola momenti

Mārupes uzņēmēju futbola komanda (nepilnā sastāvā jau pēc starta)

Foto: Evita Sondore

Foto: Raivis Struncens

strītbola spēles karstumā

Organizatoru publicitātes foto

Organizatoru publicitātes foto Organizatoru publicitātes foto

Foto: Evita Sondore

Foto: Evita SondoreOrganizatoru publicitātes foto



Paldies  
SIA «Beweship Latvia»  

par viesmīlību  
valdes sēdes laikā!

• 
Paldies visiem dalībniekiem  

un līdzjutējiem,  
kas piedalījās Uzņēmēju  

sporta spēlēs 2017!

Biedrība «Mārupes uzņēmēji»

laBIE DaRBI

«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!

Par reklāmas un sludinājumu
ievietošanu rakstiet vai zvaniet

biedrības administratīvajai vadītājai 
Ilzei Bemberei:

info@marupesuznemeji.lv
22516333

Nopirkšu zemi vai apbūves gabalu Mārupē. 
Izskatīšu visus piedāvājumus.  
Tel. 29233193
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M ārtiņš Kazāks, «Swedbank Latvija» 
galvenais ekonomists: «Neraugoties 
uz globālās nenoteiktības un negatī-

vo risku plīvuru, nudien nav tik slikti, kā izska-
tās. Pērn Eiropas ekonomika ir augusi spējāk, 
nekā gaidīts. Pašlaik noskaņojums ir diezgan 
labs un liek domāt, ka arī nākamgad izaugsme 
varētu būt diezgan solīda.»

Latvijā ekonomikas izaugsmes zemākais 
punkts jau ir aiz muguras, un šajā un nākama-
jā gadā ekonomikas izaugsme būs ap 3 %, kas ir 
gandrīz divreiz vairāk nekā pērn. Bet arī riski sa-
glabājas – neziņa par Donalda Trampa īstenoto 
politiku, vēlēšanas Eiropā, Brexit ietekme, ģeo-
politiskā situācija. Ko pašreizējā makroekono-
miskajā situācijā var ieteikt uzņēmējiem?

Izmantot pasaules ekonomikas 
izaugsmi

Lai gan publiskajā retorikā vairāk tiek dzir-
dēts par ekonomikas izaugsmes riskiem, it sevišķi  
politiskajiem, patiesībā pasaules ekonomikas iz-
augsme nemaz nav slikta. Ir svarīgi neaizmirst, 

ka ekonomika aug un dažkārt pat straujāk, nekā 
gaidīts.

Ko tas nozīmē Latvijas uzņēmējiem? Ekspor-
ta pieprasījums pasaulē ir, un ir īstais laiks inves-
tēt attīstībā un eksporta tirgu apgūšanā, domāt 
par to, kā pārdot tirgos ārpus Latvijas. Ja nein-
vestēsim šobrīd, varam palaist šo iespēju garām.

Paspēt iekāpt zemo likmju vilcienā
Joprojām dzīvojam zemo procentlikmju ap-

stākļos, bet jāņem vērā, ka tas neturpināsies mū-
žīgi. Patlaban aizņemties vēl joprojām ir diezgan 
lēti. ASV procentlikmes ir sākušas kāpt, Eiropā 
EURIBOR process norit vēlāk, jo ekonomikas 
atšķiras, tomēr atbilstoši prognozēm 2018. gada 
otrajā pusē EURIBOR varētu pietuvoties nullei 
un pēc tam pāraugt plusos.

Nedusēt uz iekšējā patēriņa  
atgūšanās lauriem

2017. gadā Latvijas ekonomika augs divreiz 
straujāk nekā pagājušajā gadā – sāks ieplūst ES 
struktūrfondi, atsāksies investīcijas, atkopsies 
būvniecība. Līdz ar to augs arī nodarbinātība un 
iedzīvotāji varēs tērēt vairāk. Šogad atgriežas arī 
inflācija, kas tiek prognozēta 2,5 % apmērā.

Iekšzemes patēriņš augs, taču jāatceras, ka 
Latvijas iedzīvotāju skaits sarūk un Latvija var 
saražot vairāk nekā apēst (gan tiešā, gan pārnestā 
nozīmē). Tāpēc mazajiem ražotājiem jādomā, kā 
kooperēties, lai varētu iziet eksporta tirgos.

lielākas algas – lielāks ražīgums
Līdz ar ekonomikas atkopšanos augs nodar-

binātība un cīņa par darbiniekiem saasināsies. 
Arī reģionos līdz ar būvniecības atgūšanos darba 
tirgus kļūs aktīvāks. Tas nozīmē, ka uzņēmēji būs 

spiesti celt algas, kas savukārt nozīmēs nepiecie-
šamību celt ražīgumu un veikt investīcijas.

sekot līdzi valūtu kursa izmaiņām  
stratēģijas veidošanā

Domājot par eksporta tirgu izvēles stratēģiju, 
ir vērts paturēt prātā valūtu vērtības prognozes. 
Paredzams, ka eiro būs relatīvi lēts, taču stiprinā-
sies Zviedrijas krona, Norvēģijas krona un Krie-
vijas rublis. Tas nozīmē, ka pārdot preces tirgos 
ārpus Eiropas Savienības būs vieglāk. 

5 padomi uzņēmējiem mainīgajā makroekonomikas vidē
sadarbībā ar swedbank Business Network
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