
Uzņēmēju kompetences ienāks skolās
Uzņēmēji veido valsts asinsriti – strādājot tie ražo nodokļus, ko 

valsts un pašvaldība tālāk izmanto sabiedrības vajadzību nodrošinā-
šanai. Tātad valstij ir vajadzīgi jauni uzņēmīgi cilvēki, kas nebaidītos 
veidot savu uzņēmumu un spert drošus soļus biznesa pasaulē. Kā to 
panākt? Cik agrā jaunībā cilvēks ir jāvirza uzņēmējdarbībā? Vai uz-
ņēmējdarbība varētu būt mācību priekšmets vai tomēr tā ir dažādu 
prasmju kopums? Par šiem jautājumiem runājām sarunu festivāla 
LAMPA LTRK Pakalpojumu padomes organizētajā diskusijā «Vai 
uzņēmējdarbība jāmāca jau bērnudārzā?». To organizēja biedrības 
«Mārupes uzņēmēji» dalībnieks un LTRK Pakalpojumu padomes 
vadītāja vietnieks Silvestrs Savickis.

Diskusijā piedalījās Zane Oliņa, kas savulaik vadīja «Iespējamo 
misiju», bet tagad Valsts izglītības satura centrā (VISC) rūpējas par 
izglītības satura modernizēšanu. Viņa uzskata, ka uzņēmējdarbība ir 
daudzveidīgu prasmju kopums, tāpēc VISC veido kompetenču izglī-
tības pieeju, kas pakāpeniski tiks ieviesta Latvijas mācību iestādēs. 

Ar cerīgu skatu nākotnē raudzījās «Junior Achievement Latvia» 
( JAL) vadītājs Jānis Krievāns, kura vadītā organizācija jau ilgus ga-
dus ir viens no galvenajiem sadarbības partneriem un atbalstiem 
izglītības satura papildināšanā un topošo uzņēmēju veidošanā. JAL 
atbalstītie skolēnu mācību uzņēmumi (SMU) un organizētie sko-
lēnu gadatirgi ir pirmā vieta, kur skolēni redz, kā stundās iegūtās 
zināšanas pielietot dzīvē. SMU programmā piedalās arī Mārupes 
vidusskola, kuru jau vairākus gadus gan finansiāli, gan ar praktis-
kiem padomiem atbalsta biedrība «Mārupes uzņēmēji». 

Atbildi uz jautājumu, vai uzņēmējdarbība kā atsevišķs priekš-
mets varētu tikt iekļauta skolu programmās, diskusijas dalībnieki 
vēl neguva, tomēr visi bija vienisprātis, ka izglītības saturs ir jātuvina 

īstajai dzīvei, un uzņēmējdarbība ir visreālākais šīs dzīves atspoguļo-
jums. Tāpēc valsts pārvaldes, uzņēmēju NVO un pašu biznesa pār-
stāvju sadarbība šinī procesā ir kritiski svarīga.

Kas mainījies kopš skarbajiem  
deviņdesmitajiem?

Uz šo jautājumu LAMPĀ kompetenti atbildēja Mārupes uzņē-
mēja Silva Jeromanova-Maura, SIA «SilJa» īpašniece un vadītāja, 

kas biznesā darbojas jau 26 gadus. Diskusiju «Uzņēmumu grēk-
sūdze jeb kas lācītim vēderā» organizēja Latvijas korporatīvās un 
sociālās atbildības platforma «CSR Latvia», kuras mērķis ir veicināt 
sociālās atbildības standartu ieviešanu uzņēmējdarbībā. «SilJa» ir 
pazīstama ar savu atbildīgo pieeju biznesam gan attiecībā uz biz-
nesa procesiem, gan darbinieku politiku, gan klientu apkalpošanu. 
Silva Jeromanova-Maura ir bijusi biedrības «Mārupes uzņēmēji» 
valdes priekšsēdētāja un darbojas Mārupes novada Uzņēmējdarbī-
bas atbalsta konsultatīvajā padomē.

S. Jeromanova-Maura diskusijā stāstīja par deviņdesmitajiem ga-
diem, kad visi brauca uz Poliju un atpakaļ veda lietas, ko pārdot, par 
to, kā psihologs nonāca līdz lauksaimniecības tehnikas tirdzniecības 
biznesam, kā notika konkurentu mākslīgie bankroti, vienlaikus tiem 
nezaudējot aktīvus, un par pašreizējo plānu izveidot savu biznesa aka-
dēmiju, kur topošie uzņēmēji «varēs iegūt pirmos punus un viņiem 
par to nekas nebūs». Ar savu redzējumu par pozitīvajām pārmai-
ņām biznesa vidē dalījās arī «RBS Skals» īpašnieks Māris Saukāns,  
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Mārupes uzņēmēji LAMPĀ 2017
Mārupiešu uzmanības centrā šogad uzņēmējdarbības izglītība,  

sociālā atbildība un mediācija

Ar lielāku ātrumu nekā citi gada mē-
neši aiztraucas laiks no maija līdz 
septembrim. Un te nu mēs esam – 

jau atkal septembrī, gada pirmajā rudens mēne-
sī. Ir patīkami, ka tas mums atnes daudz skaistu, 
saulainu dienu un izkrāso dabu ar izsmalcinātu 
krāsu paleti. Baudiet un priecājieties par dabu, 
par Latvijas skaistajām un nekur citur neredzē-
tajām krāsu gammām dabā!

Vasarā mums pievienojušies divi jauni bied-
ri, un intervijas ar viņiem lasiet trešajā lappusē. 
Savukārt pa vasaru esam ne tikai atpūtušies, bet 
arī aktīvi piedalījušies sarunu festivālā LAMPA,  
kur mūsu biedri pauda viedokli par to, ka valstij 
biznesā vajadzīgi jauni uzņēmīgi cilvēki, par to, 
kas mainījies kopš deviņdesmitajiem, un to, kā 
ar mūsdienīgiem instrumentiem risināt kon-
fliktus biznesā. Par to lasiet šajā lappusē.

Apsveicam mūsu biedru «Avar Auto» ar Bal-
tijā modernākā MAN Truck & Bus autoservisa 
centra atklāšanu! Lai viss izdodas!

Un pats galvenais: oktobris mūs sagaidīs ar 
Uzņēmēju dienu Mārupē! Nebijušas tikšanās, 
iedvesmojoši stāsti, interesantas sarunas un 
kontaktu veidošanas pasākums visiem Mārupes 
uzņēmējiem. Seko līdzi informācijai, jo tev tur 
ir jābūt! 

Sveicu visus ar jaunā  
mācību gada sākumu! 

Veiksmīgi!
Ar cieņu 

Evita Sondore
biedrības «Mārupes uzņēmēji»  

valdes priekšsēdētāja

Mācies, kamēr gudrs tiec,
Visu labi vērā liec.

Dzīve gudra, viltīga – 
Gudrība tur derīga!

valdES PRIEkšSēdēTājaS SlEja

Trīs festivāla dienās Cēsu pils parkā pulcējās vairāk nekā  
10 000 apmeklētāju.
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Normunds Čiževskis un mediatoru komanda
Foto: biedrība «Mediācija un ADR»



MĀRUPES UZŅĒMĒJU DIENAS 2017
Ceturtdien, 19. oktobrī 9.00 – 13.00  

sKolēNU māCībU eKsKUrsijas Uz UzņēmUmiem 

Piektdien, 27. oktobrī
Mazcenas bibliotēka, Mazcenu aleja 33/3, Jaunmārupe

9.00 «Sociālā uzņēmējdarbība – iespējas un izaicinājumi!» –  
seminārs un tikšanās ar sociālajiem uzņēmējiem

Mārupes kultūras nams, Daugavas iela 29, Mārupe

18.00 Mārupes novada GADA UZŅĒMĒJU apbalvošana

Iedvesmas stāsts – «X-INFOTECH» vadītājs Aleksandrs Popovs

Kontaktu veidošana  ar uzņēmējiem un neformālā daļa

NĀC UN SATIEC SAVU MĀRUPES UZŅĒMĒJU!!!
ReģistRēšanās: http://ej.uz/uznemejudiena2017 

JautāJuMieM:
ilze Bembere, biedrība «Mārupes uzņēmēji», info@marupesuznemeji.lv, t. 22516333
Liena ādamsone, Mārupes novada dome, liena.adamsone@marupe.lv, t. 29330721

ORganizatORi:

25.augusta pēcpusdienā Jaunmārupē 
vācu koncerna MAN Truck & Bus 
AG oficiālais pārstāvis Latvijā SIA 

«Avar Auto» atzīmēja jaunā MAN klientu un 
servisa centra atvēršanu. Atklāšanas ceremonijā 

piedalījās ap 500 aicinātu viesu. Starp tiem bija 
gan klienti, gan sadarbības partneri, gan rūpnīcas 
un Mārupes pašvaldības pārstāvji. 

Savukārt 26. augustā – atvērto durvju dienā –  
jau no agra rīta jauno centru varēja izstaigāt 
un apskatīt ikviens interesents. Bija arī iespēja  

piedalīties loterijā un radošās aktivitātēs, nobau-
dīt Bavārijas virtuves labumus un tikt pie vērtī-
gām balvām. Gan mārupieši, gan apmeklētāji no 
blakus novadiem varēja iepazīties ar piedāvātajām 
vakancēm. 

modernākais autoserviss baltijā
Ēkas kopējā platība ir 3100 m2, un pusi no tās 

aizņem servisa telpas. Centrā ir izveidotas septi-
ņas darba līnijas; viena no tām ir diagnostikas un 
viena – mazgāšanas līnija. Kompleksa materiālu 
un komunikāciju izvēlē īpaša uzmanība tika pie-
vērsta tam, lai ēkai būtu augsta energoefektivitāte. 
Būvniecības procesā tika izmantoti tikai labā-
kās kvalitātes celtniecības materiāli. Aprīkots ar 
modernākajām specializētajām tehnoloģijām, šis 
komplekss ir pirmā šāda veida celtne Baltijā. 

Izstrādājot vairāk nekā 4 miljonus eiro vērto 
investīciju projektu, īpaša uzmanība tika pievēr-
sta tam, lai komplekss atbilstu inovatīvas smago 
automašīnu servisa centra ēkas prasībām un būtu 
ērti lietojams gan darbiniekiem, gan klientiem. 
Rūpējoties par darbinieku ērtībām, servisa centrā 
tika izveidotas mūsdienīgas ģērbtuves un sanitārie 
mezgli; ērtus darba apstākļus nodrošina modernas 
kesona tipa servisa metāla bedres. Savukārt klientu 
ērtībai kompleksā ir izveidots plašs stāvlaukums, 
pilnībā aprīkots dzīvoklis šoferiem, kurā pārnak-
šņot ilgāka automašīnas remonta gadījumā, kā arī 
mūsdienīga demo automašīnu ekspozīcijas halle. 
Palielinoties servisa jaudai, ir plānots palielināt arī 
servisa darbinieku skaitu. 

Pasniedz zaļu dāvanu
Svinīgajā atklāšanas pasākumā uzņēmums 

«Avar Auto» Mārupes pašvaldībai uzdāvināja kok- 
augus parka veidošanai kā simbolu izaugsmei un 
attīstībai plaukstošajā Mārupes novadā.

SIA «Avar Auto» tirgvedības speciāliste Mada-
ra Matroze stāsta: «Būvējot šo «urbānisko» celtni, 
sapratām, ka atņemam daļu no zaļā Mārupes no-
vada, tāpēc mums bija jāpadomā arī par to, kā dabai 
atdot atpakaļ kaut daļu atņemtā zaļuma. Esam zaļi 
domājošs uzņēmums un vēlamies arī turpmāk strā-
dāt un dzīvot zaļā, tīrā, ar skābekli bagātā vidē.» 

maN latvijā 
MAN zīmols Latvijā ienāca pirms 14 gadiem, 

kad SIA «Avar Auto» kļuva par vienīgo oficiā-
lo MAN automašīnu importētāju Latvijā. Kopš 
2015. gada SIA «Avar Auto» ir arī MAN un  
NEOPLAN autobusu oficiālais izplatītājs Latvijā.

Inovācijas, izturība, efektivitāte – atslēg- 
vārdi, kas raksturo vācu smago automašīnu zī-
molu MAN! 

Annu Kobzaru, pilna servisa tūrisma aģen-
tūras «CV Travel» īpašnieci, ikdienā mo-
tivē kaisle uz savu darbu un vēlme mainīt 

klientiem ierasto servisa vidi, lai pierādītu, ka 
Latvijā apkalpošanas līmenis ir pat augstāks nekā 
citviet Eiropā.

Anna ir Mārupes uzņēmēju biedrības jaunās 
biedres – SIA «CV Centrum» pilna servisa tūris-
ma aģentūras «CV Travel» – īpašniece. Lai gan 
šis uzņēmums aizvada vien sesto gadu, tūrisma 
joma Annai nav sveša. Viņas ģimene (mārupieši 
jau otrajā paaudzē, kam rūp vietējā novadā notie-
košais) ir saistīta ar tūrismu: kopš pagājušā gad-
simta 90. gadiem Anna kopā ar vecākiem ir dar-
bojusies tūrisma firmā «Kamill Plus». Kādu laiku 
esot prom no tūrisma jomas un strādājot par liela 
uzņēmuma vadītāja personisko asistenti, Anna  
tūrisma nozari iepazina no otras puses – kā klien- 
te –, jo bieži bija jāpasūta aviobiļetes un jāorgani-
zē braucieni. Tas ļāva saprast, kā vajadzētu veidot 
savu biznesu, «jo nelika mieru doma, ka tik daudz 
ko varētu uzlabot». Tas bija stimuls pašai sākt un 
darīt labāk, tāpēc 2011. gadā tika izveidota SIA 
«CV Centrum», kuras vadīšanā padomu neliedz 
arī Annas dzīvesbiedrs Ruslans Vlasjuks. 

Nefokusējas uz masu tūrismu
«Mūsu filozofija jau no pirmsākumiem ir in-

dividualitāte. Esam izvirzījuši mērķi: nebūsim 
masu tūrisma pakalpojumu sniedzējs. Kā jebkurā 
biznesā, kur ir liela konkurence, pastāv vilinā-
jums ātri nopelnīt, bet cilvēkiem, kas pie mums ir 
atnākuši, godīgi stāstām gan par cenu, gan piedā-
vājumu. Var jau, protams, pārdot ceļojumu, ne-
iedziļinoties, ko katram vajag, un pat nezinot, kā 
klientu sauc, bet klients, atgriezies mājās, stāstīs, 
cik ir neapmierināts. Ir arī otrs variants – mēģi-
nāt klientu apčubināt. Tam gan vajadzīgs vairāk 
laika, bet cilvēciskais faktors ir svarīgs un klienti 

to novērtē,» saka Anna.
«Mūsu kompānijas princips: cenšamies nevis 

no tirgus paņemt visu, kas pieejams, bet atrast zel-
ta vidusceļu – savu īpašo nišu un savu klientu, kas 
vēlas ar mums sadarboties ilgstoši. Mūsu interneta 
vietnē www.cvtravel.lv neredzēsiet ne pēdējā brīža 
piedāvājumus, ne citas cenas. Saprotam, ka katrs 
klients ir individuāls, un tā arī pret viņiem attie-
camies: kādam 1000 eiro ceļojumam ir bijis jākrāj 
visu gadu, bet citam summa nav tik svarīga, tāpēc 
katram piemeklējam atbilstošāko ceļojumu. Tas 
attiecas gan uz izejošo, gan ienākošo tūrismu,» ar 
uzņēmuma darbības principiem iepazīstina Anna. 

Viņa atzīst, ka izpratne, kā darīt un kas 
klientam derēs, nākusi caur pašu pieredzi: «Mēs 
pārdodam to, ko paši esam izmēģinājuši un kas 
pašiem patīk.» Anna nosmej, ka patiesībā viņi ir 
nevis ceļojumu uzņēmums, bet drīzāk konsjerža 
pakalpojumu sniedzējs, jo bieži gadās, ka ārvalstu 
viesiem ir jāatrod ārsts, jāpalīdz iztīrīt dārga zī-
mola tērps, jāsameklē jurists, kas palīdzēs nofor-
mēt dokumentus, utt. «Tā ir aģentūras pievienotā 
vērtība: gādāt, lai klienti ceļojumā varētu baudīt 
jaukās sajūtas, ne par ko nelauzot galvu, un tas 
nozīmē, ka mēs nodrošinām 360 grādu servisu: 
pilnu spektru,» saka vadītāja. Tēlaini sakot, tas 
nozīmē būt par klienta stipro aizmuguri vai vest 
viņu pie rokas nepazīstamā vidē.

Trīs vaļi
Šīs ceļojumu aģentūras darbs balstās uz trim 

galvenajiem pīlāriem vai vaļiem. Pirmais un no-
zīmīgākais, ar kuru arī aizsākās šī uzņēmuma 
vēsture, ir korporatīvais tūrisms – aģentūra uzņē-
mumiem palīdz noorganizēt darījumu braucienus, 
uzņem starptautisku uzņēmumu pārstāvjus Lat-
vijā, palīdz šeit noorganizēt konferences, tikšanās 
reizes, atrod tulku un, ja nepieciešams, arī pasāku-
ma vadītāju. Skandināvijas uzņēmumi ir iecienī-

juši ne tikai produktu prezentācijas un konferen-
ces, bet organizē šeit arī komandu motivējošus un 
saliedējošus izbraukumus, jo viņi novērtē Latvijā 
sniegto servisu, ērto aviosatiksmi, gardos ēdienus 
un izklaides iespējas.

Bieži uzņēmēji, kas bija iepazinuši «CV Tra-
vel» darbu, vēlējās ar viņu palīdzību doties arī at-
pūtas braucienā kopā ar ģimeni. Tā parādījās otrs 
novirziens – atpūtas ceļojumi, kurus aģentūra var 
noorganizēt uz jebkuru pasaules vietu, bet visie-
cienītākais virziens ir Grieķija. Uz šo saulaino Ei-
ropas zemi «CV Travel» organizē čarterlidojumus 

un ir pilnvarotā aģentūra Grieķijas tūroperatoram 
«Mouzenidis travel». 

Trešais aģentūras darba novirziens, kas pa-
mazām iegūst popularitāti, ir medicīnas tūrisms. 
Anna uzskata, ka Baltijas valstu medicīnas un re-
habilitācijas pakalpojumiem ir ne tikai laba kva-
litāte, bet arī konkurētspējīga cena, turklāt šajā 
jomā nav rutīnas un ir iespēja pievērsties katram 
indivīdam atšķirībā, piemēram, no Krievijas vai 
Izraēlas, kur, apkalpojot lielas klientu grupas, jau 
veidojas konveijera princips.
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«CV Travel»: atrast zelta vidusceļu

SIA «Ehrle EU», kuras vislabāk redzamā 
biznesa daļa ir t. s. bezkontakta automaz-
gātavas, kļūstot par tirgus līderi Baltijas 

valstīs, ir sākusi aktīvu ekspansiju Skandināvijā 
un drīzākajā laikā cer īstenot ES fondu atbalstītu 
projektu – ražošanas telpu būvniecību Mārupē, 
Zeltiņu ielā.

Ar Mārupes uzņēmēju biedrības jauno bied-
ru iepazīstina Mārcis Zirdziņš, SIA «Ehrle EU» 
direktors. Viņš stāsta, ka Mārupē, Zeltiņu ielā, 
bāzētais uzņēmums, kas Latvijā darbojas kopš 
2008. gada, ir Vācijas Ērlu (Ehrle) ģimenes uzņē-
muma, kura vēsture iesniedzas tālajā 1927. gadā, 
meitas uzņēmums Baltijā.

Profesionālas iekārtas
 Pagājušā gadsimta piecdesmito gadu nogalē 

pēc kompānijas «Wap Guido Oberdorfer» pasū-
tījuma tika izstrādāts pirmais augstspiediena tī-
rītājs un Bavārijā tika sākta šo iekārtu ražošana. 
«Augstspiediena tīrītāji, ko tautā mēdz saukt cita 
zīmola vārdā – par karčeriem –, ir mūsu uzņē-
muma pamatprodukts; tas veido lielāko daļu no 
mūsu tirgoto preču apjoma. Gribu uzsvērt, ka 
«Ehrle» ražo tikai profesionālo tehniku un iekār-
tas, kas vairāk domātas profesionālo darbību veik-
šanai,» stāsta uzņēmuma direktors. «Mūsdienās 
augstspiediena mazgāšanas un tīrīšanas iekārtas 
ir kļuvušas daudz modernākas – ar saviem iekš-
dedzes dzinējiem, spēju iekārtās uzsildīt ūdeni, 
dozēt mazgāšanas līdzekli u. tml. –, tāpēc tās 
lieti noder komercdarbībā. Mūsu produktu gro-
zā ietilpst arī citas profesionālās tīrīšanas ierīces, 
piemēram, dažādu veidu putekļu sūcēji, kuros 
var iesūkt gan sausus, gan šķidrus netīrumus, tā-
pēc tos novērtē gan celtniecības, gan autoservisu, 
gan arī viesmīlības nozarē. Tāpat «Ehrle» ražo un 
klientiem piedāvā dažādas tīrīšanas mašīnas, kas 
var noderēt, piemēram, plašu namīpašumu vai ko-
merciālu teritoriju uzkopšanai,» šķirstot produktu 
katalogu, ar sava uzņēmuma piedāvājumu iepazīs-
tina M. Zirdziņš. 

Tomēr publiski vislabāk redzamā «Ehrle» 
biznesa daļa, kas pēdējā laikā iemantojusi lielu 
popularitāti Baltijā, saistās ar t. s. bezkontakta 
automazgātavām, no kurām jaunākā un mo-
dernākā top tepat netālu – Mārupē, Daugavas 
ielā 28; tā tiks atklāta tuvāko mēnešu laikā. Šīm 
automazgātavām, kam katrai ir savs īpašnieks, 
«Ehrle» piegādā iekārtas un, tāpat kā citiem sa-
viem produktiem, nodrošina apkopi un rūpnīcas 
garantiju piecu gadu garumā. Uzņēmums lepo-
jas, ka «Ehrle» produkcijai ir kvalitātes sertifikāts 
VDA (Quality Certificate VDA); tas tiek piešķirts 
tikai tiem ražotājiem, kuri atbilst Vācijas Au-
toražotāju asociācijas (Verband der Automobi-

lindustrie) noteiktajām stingrajām prasībām un 
kvalitātes standartiem. 

Tirgus līderis
Kā uzsver M. Zirdziņš, automātisko mazgā-

tavu jomā «Ehrle» Baltijā ir nenoliedzams tirgus 
līderis. Pirmo šādu automazgātavu viņi atklāja jau 

uzņēmuma darbības sākumā, 2009. gadā, Lietu-
vā; arī otrā mazgātava bija leišu zemē, un tikai 
tad – Latvijā. Pašlaik Baltijā kopā jau ir atvērts 
ap 80 šādu automazgātavu. Pirmās manuālās 
automazgātavas pirms kāda laika tika aizstātas 
ar automazgātavām, kurās mašīnas tiek mazgā-
tas ar birstēm, savukārt tās tagad pamazām tiek 
aizstātas ar bezkontakta automazgātavām, kam 
autovadītāji dod priekšroku.

M. Zirdziņš secina, ka teju desmit gadu lai-
kā, kopš uzņēmums darbojas Baltijā, daudz kas ir 
kardināli mainījies: «Tagad ar «Ehrle» iekārtām 
aprīkotas mazgātavas atradīsit gandrīz visās Lat-
vijas pilsētās, bet sākotnēji daudzi uz mums rau-
dzījās ar neizpratni: kurš tad pats savām rokām 

mazgās automašīnu? Citam tas likās pat augstāk 
par savu lepnumu: pašam mazgāt auto. Visi, kas 
kādreiz tā teica, tagad mašīnu mazgā pie mums, 
jo ir sapratuši: tas ir ne vien ātri un lēti, bet ir arī 
forši pašam izkustēties. Tā tikai pie mums ir jauna 
mode, Eiropā šādas mazgātavas ir jau sen,» saka 
uzņēmuma vadītājs.

Vācijas uzņēmuma lielais trumpis tirgū ir tas, 
ka visa produkcija tiek saražota uz vietas, Bavāri-
jā, līdz ar to ir iespējams garantēt kvalitāti. Ik pa 
laikam tirgū tiek laisti jauni produkti, ar kuriem 
var iepazīties interneta vietnē www.ehrle.lv. Tā 
kā klienti novērtē profesionālo iekārtu priekš-
rocības, uzņēmums ir sācis izstrādāt arī mazākus 
augstspiediena mazgātājus, kas būs noderīgi māj-
saimniecībām. Tāpat tiek radītas mazākas uzkop-
šanas mašīnas nelieliem laukumiem. Firmu auto-
parkiem, kuros nav daudz mašīnu, tiek piedāvāts 
uzstādīt savu mazgāšanas iekārtu, lai darbinieks 
pie klientiem no rīta jau dotos ar spodru auto.

M. Zirdziņš aicina sazināties tos korporatī-
vos klientus, kam interesē automazgātavu elek-
tronisko norēķinu sistēma. Viņš skaidro: «Katrai 
mazgātavai ir sava norēķinu kase. Klients maksā 
skaidrā naudā un nopērk noteiktu laika posmu, 
kurā var izmantot visas mazgāšanas programmas. 
Uzņēmumiem šāda sistēma neder, jo ir nepie-
ciešams iegrāmatot izdevumus, bet par skaidras 
naudas maksāšanu čeks netiek dots, jo mazgā-
tavas vide ir ļoti agresīva: iekārtas visu laiku ir 
slapjas un čeku nav iespējams izdrukāt. Tādēļ ir 
iespēja naudas maiņas aparātā iegādāties īpašu 
elektronisko atslēdziņu un iemaksāt tajā konkrē-
tu naudas summu – tā darbojas kā datu nesējs. 
Šādas e-atslēdziņas katrai mazgātavai ir indivi-
duālas.» 

ideju noskatījis ceļojot
Interesanti, ka šī Baltijas uzņēmuma pirmsāku-

mi ir tieši saistīti ar automazgātavu. M. Zirdziņš 
atminas, ka pirms vairāk nekā desmit gadiem, 
dodoties slēpot uz Livinjo (Itālija), pa ceļam viņš 
piestājis degvielas uzpildes stacijā. «Tur ieraudzī-
jām interesantu celtni un piegājām paskatīties, 
kas tā ir. Sākumā nesapratām, ka tā ir automaz-
gātava, jo pie mums nekas tāds vēl nebija redzēts. 
Sabildēju to un, atgriezies Latvijā, sāku domāt, ka 
varētu darboties šajā virzienā,» atceras uzņēmuma 
direktors. Tajā laikā bija īsts celtniecības bums, 
tomēr M. Zirdziņš pārdeva sev piederošo būv-
materiālu bāzi, lai sāktu šo biznesu. «Sāku braukt 
uz Vācijas rūpnīcu, interesēties par sadarbības ie-
spējām, pierādīt sevi, jo tas ir ģimenes uzņēmums 
un, ja esi ārpus ģimenes loka, tev sevi ir jāpierāda 
un jānopelna uzticība, ka esi cienīgs to pārstāvēt,» 
viņš stāsta. Tā pagāja vismaz divi gadi, kamēr 

M. Zirdziņš visu apguva un izveidoja uzņēmumu 
Latvijā, kurā strādā ap 20 cilvēku un kuru viņš 
pieticīgi sauc par mazu – «lai vienmēr būtu lielāks 
mērķis, uz ko tiekties».

izvirza jaunus mērķus
M. Zirdziņš sarunā vairākkārt uzsver «Ehrle»  

līdera pozīcijas globālajā tirgū. Tā kā Baltijas 
valstīs šīs pozīcijas iekarotas, nesen uzņēmums 
sācis ekspansiju Skandināvijas virzienā ar mērķi 
atkārtot līdzīgu veiksmes stāstu visās pārstāvē-
tajās produktu grupās. Zviedrijas galvaspilsētā 
Stokholmā jau ir atvērtas astoņas automazgāta-
vas. Tās ir plānotas arī Norvēģijā ap metropoli 
Oslo, jo «citviet Norvēģijā, piemēram, fjordos, 
nebūtu prātīgi atvērt mazgātavas, turklāt pie 
viņiem ziemā ceļi netiek tik agresīvi apstrādā-
ti kā pie mums, kad automašīna ir jāmazgā teju 
ik dienu». Lai labāk varētu komunicēt ar jauna-
jiem sadarbības partneriem, gan pats uzņēmuma 
direktors, gan viņa kolēģi pašlaik aktīvi apgūst 
zviedru valodu.

Nākamie lielie SIA «Ehrle EU» plāni saistās 
ar jaunu ražošanas telpu izbūvi līdzās birojam 
Zeltiņu ielā. Uzņēmums šim mērķim piesaistījis 
ES fondu līdzekļus atbalsta pasākuma «Atbalsts 
ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras 
izveidei vai rekonstrukcijai» ietvaros, ko līdzfinan-
sē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. M. Zir-
dziņš gan pauž neapmierinātību, ka šai vietai, ar 
kuru attīstības plānus saista arī kaimiņos esošais 
kosmētikas ražotājs «MADARA Cosmetics» 
un Latvijas tērauda konstrukciju ražotājs SIA 
«S.B.C.», no pašvaldības joprojām nav sagaidīts 
lokālplānojums. Uzņēmējs cer, ka dome sasparo-
sies un beidzot to izveidos, jo «skaidrs taču, ka te, 
starp rūpnīcām, netiks celtas privātmājas, šī vieta 
ir domāta industriālām vajadzībām». Viņš cer, ka 
domes vilcināšanās dēļ uzņēmumam nebūs jāzau-
dē piešķirtie ES līdzekļi. «Ehrle EU» bija plāno-
jis, ka ražošanas telpas tiks uzceltas jau šogad, taču 
kavēkļu dēļ tagad domā, ka tajās varēs ievākties 
nākamgad.

Topošajās telpās 2500 m² platībā iecerēts iz-
veidot ražotni (M. Zirdziņš nekonkretizē, kas 
tieši tiks ražots, bet nozare noteikti būšot tā pati) 
un brīvās platības iznomāt citiem komersantiem, 
kam vajadzīgas ražošanas un biroja telpas. 

Jautāts, kā direktors redz sava uzņēmuma nā-
kamos desmit attīstības gadus, M. Zirdziņš nosa-
ka: «Domāju, ka mūsu kolektīvs būs izaudzis trīs, 
ja ne četras, reizes lielāks. Būs apgūtas papildu 
ražošanas un biroja telpas, bet uzņēmuma apgro-
zījumu noteikti varēs reizināt ar trīs iepretim tam, 
kāds tas ir šobrīd.» 

«ehrle eU»: kad baltija apgūta, jādodas uz skandināviju

«esam Vācijas ērlu ģimenes uzņēmuma meitas 
uzņēmums baltijā. ilgs laiks pagāja, kamēr es 
iekaroju šīs ģimenes uzticību un pārliecināju, 
ka spēsim godam pārstāvēt šī globālā tirgus 
līdera pozīcijas arī šeit,» saka mārcis zirdziņš, 
sia «ehrle eU» direktors.
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Ne tikai pārdot jaukas sajūtas un siltas atmiņas par ceļojumiem, bet arī būt par atbalstu  
klientiem, – ar šādu moto strādā tūrisma aģentūras «CV Travel» komanda: (no labās) aģentūras 
īpašniece anna Kobzara, viņas dzīvesbiedrs un aģentūras konsultants ruslans Vlasjuks un  
korporatīvo klientu konsultante Tatjana serkova.
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«Aerodium» dibinātājs un vadītājs Ivars Beitāns un 
SIA «Alīna» īpašniece Solvita Kostjukova.

Konfliktu risināšana ar mediācijas 
palīdzību

Mārupes uzņēmējs Normunds Čiževskis, SIA 
«Bizpro» īpašnieks un sertificēts mediators, šī 
gada LAMPĀ kopā ar citiem mediatoriem vadīja 
divus pasākumus – darbnīcu «Kā sauc, tā atsaucas. 
Apzinies savus sarunu un konfliktu ieradumus» 
un darbnīcu «Tavs spēks un iespējas konfliktu ri-
sināšanā jeb iespēja necepties».

ASV labs vadītājs 10–20 % laika pavada, risinot 
konfliktus darba kolektīvā. Slikts vadītājs to neda-
ra un ir patiesā neizpratnē par lielo kadru mainību 
uzņēmumā. Ir aplēsts, ka darbavietas konfliktu dēļ 
ASV uzņēmumi ik gadu zaudē aptuveni 360 mil-
jardus dolāru. Stāsts par diviem draugiem, kas 
kopā uztaisīja biznesu un kopš tā laika vairs nesa-
runājas, ir hrestomātisks arī Latvijā.

Katru reizi, kad satiekas divi cilvēki ar atšķirī-
gu viedokli, rodas potenciāls konflikts. Atkarībā 
no cilvēku sarunāšanās ieradumiem un prasmēm 
konflikts var būt progresa dzinējspēks un iesū-
nojušā status quo lauzējs vai destruktīvs attiecību 
un labu ideju bende. Pirmajā darbnīcā LAMPAs 
apmeklētāji praksē pārliecinājās par saviem kon-
fliktēšanas ieradumiem un mācījās atpazīt izplatī-
tākās stratēģijas, ko cilvēki izmanto savu interešu 
aizstāvēšanai konflikta laikā. Otrajā darbnīcā ap-
meklētājiem tika dota reta iespēja ielūkoties medi-
ācijas procesa aizkulisēs, lomu spēlēs iejūtoties gan 
konfliktējošo pušu, gan mediatora lomā. Galvenā 
atziņa, ko, cerams, paņēma sev līdzi darbnīcu da-
lībnieki, ir tā, ka mediatora būtiskākās prasmes –  

rūpīgi klausīties, censties izprast cilvēku vajadzī-
bas un viņus netiesāt – noder katram no mums.

lamPas trīs gadi
Sarunu festivālu LAMPA var uzskatīt par gal-

veno pilsoniskās sabiedrības pārstāvju tikšanās un 
rosīšanās vietu Latvijā. Ik gadu tas notiek jūnija 
beigās Cēsīs un pulcē nozīmīgu Latvijas neval-
stisko organizāciju sektora daļu, uzņēmējus, poli-
tiķus un aktīvākos Latvijas sabiedrības pārstāvjus. 
Šogad festivālu apmeklēja vairāk nekā 10 000 inte- 
resentu. 

Kā par šo notikumu saka tā organizatori: 
«LAMPA ir vide un impulss nemitīgai sevis piln-
veidošanai mūžīgi mainīgajā pasaulē. Festivāla 
saturs neatstāj vienaldzīgu – tās ir divas dzīves-
prieka pilnas dienas, kurās asināt prātu, paplašināt 
redzesloku un izaicināt savus priekšstatus. Tā ir 
iedvesmojoša un aizraujoša platforma visiem, kam 
ir, ko teikt. Visiem, kas vēlas uzzināt un sarunāties 
par Latvijai, Eiropai un pasaulei būtiskiem jautā-
jumiem.» LAMPAs priekšgājēji ir sarunu festivāli 
«Folkemodet» Dānijā un «Almedalsveckan» Vis-
bijā, Zviedrijā. Jau vairākus gadus notiek festivāls 
«Arvamus» Paidē, Igaunijā; šogad pirmo reizi sa-
runu festivāls notiek arī Lietuvā. 

Mārupes uzņēmēji ir piedalījušies visos saru-
nu festivālos LAMPA kopš to pirmsākumiem 
2015. gadā. Pirmajā festivālā Normunds Čižev-
skis un Silvestrs Savickis LTRK teltī diskutēja 
par tēmu «Uzņēmējs vai darba ņēmējs», savu-
kārt pagājušajā gadā Silvestrs Savickis organizēja 
LTRK Pakalpojumu padomes diskusiju «Latvijas 
ekonomikas izaugsmes scenāriji», kurā piedalījās 
teju visu Latvijas ekonomikas virziena domnīcu 
vadītāji. 

Mārupes uzņēmēji LAMPĀ 2017
      Turpinājums no 1. lpp. Vācu koncerna maN Truck & bus aG oficiālais  

pārstāvis latvijā sia «avar auto» ir vēris  
jaunā klientu servisa centra durvis!

Turpinājums 4. lpp.

stRauJāk augOšais uzņēMuMs

nOvaDa MeistaRs

nOvaDa Mecenāts

nOvaDa ekspORtētāJs un inOvāciJa

nOvaDa saDaRBīBas paRtneRis

LieLākais nODOkļu MaksātāJs
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biedrības «mārupes uzņēmēji» konts ziedojumiem:
Biedrības (reģ. nr. 50008177971) bankas konts as «swedbank»: Lv03HaBa0551030739748.  

kā maksājuma mērķi norādīt: «ziedojums sMu».

Profesionāļu priekšrocības
Kāpēc jānodarbojas ar korporatīvo braucienu 

organizēšanu – vai tad uzņēmumi paši tos neor-
ganizē? Anna atbild, ka pašas pieredze asistentes 
darbā likusi saprast: komandējumu noorganizēša-
na aizņem daudz laika, kuru nevar veltīt saviem 
tiešajiem pienākumiem. «Protams, ir cilvēki, kas 
domā, ka paši var atrast lētākos piedāvājumus un 
visu paši noorganizēt, tomēr viņiem nav pieejamas 
profesionālās sistēmas, ko izmanto starptautiskie 
servisi. Tās mums ļauj ne tikai tiešsaistē redzēt lē-
tākos piedāvājumus, bet arī pārzināt īpašos knifus, 
par kuriem cilvēks, kas nedarbojas tūrisma jomā, 
nemaz nenojauš. Vai katrs zina, piemēram, ka 
Parīzes lidostā starp reisiem ir jābūt vismaz divu 
stundu intervālam? Mēs šo darbu esam darījuši 
gadiem un zinām visas nianses, no kurām mūsu 
klientus varam pasargāt,» viņa saka. 

Brauciena laikā aģentūra ar klientiem regulāri 
sazinās. Ja uzņēmējam ir svarīgi ātri nokļūt darī-
jumu sarunās un tikpat ātri atgriezties mājās pie 
ģimenes, var, piemēram, izplānot mazliet dārgā-
ku, bet ātrāku pārlidojumu. Aģentūra tiešsaistē 
var redzēt, vai nenotiek kādas pārmaiņas lidoju-
ma grafikā (atcelts lidojums, tehniskas problēmas, 
streiks u. tml.). «Reiz, piemēram, pamanījām, ka 
klientam, kurš lido ar pārsēšanos, ir atcelts nāka-
mais reiss, un, kamēr viņš vēl bija gaisā, noorga-
nizējām citu lidojumu. Kamēr citi lidmašīnas pa-
sažieri pēc nolaišanās drūzmējās pie informācijas 
lodziņa, organizējot savu braucienu, mūsu klients 
jau devās uz nākamo lidojumu,» ar piemēru ilus-
trē Anna. Ir arī tādi uzņēmēji, kas līdztekus darba 
darīšanām grib izbaudīt kādas izpriecas: aiziet uz 
labu restorānu, apmeklēt koncertu vai muzeju. 
To zinot, aģentūra var gan iegādāties biļetes, gan 
izmitināt klientu tuvāk vajadzīgajai vietai. Tāpat 
daudzi nezina, ka, piesakot naktsmītnes populārās 
naktsmītņu rezervācijas sistēmās, var gadīties, ka, 
nokļūstot galamērķī, viesnīca ir pārpildīta un jā-
paliek teju uz ielas. Tūrisma aģentūra līdz pēdējai 
minūtei ir informēta par šādām iespējamām situā-
cijām un garantē, ka tā nenotiks.

Ceļotājiem ir svarīga arī norēķinu drošība, jo 
ārvalstīs (ko liegties, arī pašu mājās), norēķinoties 
ar karti, mums ir bažas, vai tajā pietiks līdzekļu, 

vai drošības nolūkos netiks iesaldēta nauda utt. Ar 
tūrisma jomu nesaistīts cilvēks var arī nezināt, ka 
bez viesnīcas numuriņa cenas var tikt paprasīta arī 
papildu maksa, piemēram, kā pilsētas nodoklis vai 
cita nodeva, kas var radīt nepatīkamu pārsteigu-
mu. «Mēs to visu zinām, un viss jau ir samaksāts. 
Mēs nepieļaujam gadījumus, ka jums ārvalstīs 
būtu jāievada savas kredītkartes dati, jo visi no-
rēķini notiek te, uz vietas, un ārvalstīs klientam 
nekas papildus nav jāmaksā. Ja tomēr kādi papildu 
izdevumi radušies, klients par tiem var samaksāt, 
atgriezies mājās,» stāsta Anna.

Korporatīvajā tūrismā klienti novērtē arī kon-
fidencialitāti, ko sniedz sadarbība ar aģentūru. Var 
gadīties: ja vadītājs savu braucienu plāno ar pļāpī-
gas sekretāres palīdzību, jau pēc dažām stundām 
par to zina viss uzņēmums, bet publisku personu 
gadījumā – arī dzeltenā prese.

Anna atzīst, ka korporatīvā tūrisma pakalpo-
jumi kļūst arvien populārāki, turklāt mūsdienās, 
kad ir pieejamas visas modernās tehnoloģijas, 
aģentūras atrašanās vieta nav svarīga. Bieži no 
«CV Travel» biroja tiek izplānoti ne vien Baltijas, 
bet arī Skandināvijas valstu uzņēmumu darījumu 
braucieni, jo izvēlēties sadarbības partneri Latvijā 
ir pat finansiāli izdevīgāk nekā savā zemē.

Darīt labāk, nekā klients gaida
«Mums kā nelielam uzņēmumam ir viegli 

būt elastīgam. Mēs visu laiku varam pielāgoties, 
mainīties un tādējādi neierūsēt. Lielajās aģentū-
rās, kur viss ir pierasts un izmantotais darba stils 
un metodes apmierina, tas nav tik viegli,» uzskata 
Anna. «Varbūt tas skaļi skan, bet mūsu mērķis ir 
mainīt ierasto servisa vidi. Atcerieties, kas notika, 
kad tirgū ienāca iPhone telefoni: tā bija sava veida 
revolūcija, kaut kas pavisam jauns! Palūkojieties, 
kā strādā luksusauto Lexus pārdevēji: karstā vasa-
ras dienā kopā ar auto tu saņem atvēsinošu saldē-
jumu vai dzērienu! Tas ir negaidīti un patīkami. 
Arī mēs gribam darīt labāk, nekā no mums gaida 
klients, lai viņam būtu tie labie, patīkamie pārstei-
gumi. Gribam arī pierādīt, ka Latvijā var nodro-
šināt augstāku servisa līmeni nekā citviet Eiropā. 
Tā esam sākuši savu biznesu un tā arī turpināsim,» 
nobeigumā saka Anna. 

VeiDo zieDošaNas TraDīCijas
jūnijā beidzās ziedojumu akcija mārupes vidusskolas  

skolēnu mācību uzņēmumu atbalstam

Jau biedrības pirmsākumos 2011. gadā par 
vienu no šīs organizācijas darba virzieniem 
«Mārupes uzņēmēji» nosauca labdarību. 

Pirmajos darbības gados tika īstenota akcija 
«Ziemassvētku rūķi» – ar gadumijas dāvanām 
tika atbalstīti novada trūcīgie iedzīvotāji. Vēlāk 
labdarības fokuss novirzījās uz novada talantīgo 
jauniešu atbalstīšanu – par saziedotajiem līdzek-
ļiem tika iegādāts inventārs sporta, mākslas un 
mūzikas talanta pilnveidošanai vai dalībai kon-
kursos un sacensībās. 2014. gadā par Mārupes 
uzņēmēju sociālās atbildības aktivitāšu partneri 
kļuva Mārupes vidusskola, ar kuru tika noslēgts 
sadarbības memorands. Un tā jau ceturto gadu 
biedrības dalībnieki ziedo skolēniem, kuri sper 
pirmos soļus uzņēmējdarbības laukā.

«Mūsu – uzņēmēju – uzdevums ir rūpēties, 
lai uzņēmēju kļūtu vairāk,» saka Evita Sondore, 
biedrības valdes priekšsēdētāja. «Liels paldies jā-
saka skolotājai Līgai Lagzdkalnei un vidusskolas 
vadībai, kas savulaik izlēma iesaistīties skolēnu 
mācību uzņēmumu (SMU) kustībā. Uzskatu, ka 
tas ir gluži kā pienākums veicināt uzņēmējdarbī-
bas gēna veidošanos jauniešos, jo, ja ne uzņēmēji, 
tad kas gan cits radīs darbavietas un ražos no-
dokļus Latvijai,» par biedrības dalībnieku ziedo-
šanas motivāciju papildina E. Sondore. Mārupes 
vidusskolas SMU ar labiem panākumiem startē 
gan vietējos, gan starptautiskos skolu uzņēmēju 
konkursos un tirdziņos.

Starp biedrības dalībniekiem ir gan tādi uzņē-

mumi, kas labdarībai, ziedošanai un mecenātismam  
(kas ir sinonīmi jēdzieni un tiek izmantoti atkarī-
bā no līdzekļu piešķiršanas veida) daļu nopelnītā 
novirza regulāri, gan tādi, kas to dara ik pa laikam. 
Labā ziņā ir tā, ka ziedojošo uzņēmēju kļūst vairāk. 
Lai ziedošanas tradīciju veicinātu un stiprinātu, 
sākot no šī gada, visi ziedotāji saņems godazīmes –  
gan attēla formātā, ko ziedotājs varēs ievietot inter-
netā (sava uzņēmuma vietnē un sociālajos tīklos), 
gan kā fizisku uzlīmi, ko novietot klientiem un 
apmeklētājiem redzamā vietā. Biedrībai arī ir pie-
šķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, kas 
ziedotājiem dod iespēju saņemt nodokļu atvieglo-
jumus LR likumos noteiktajā kārtībā.

Biedrība aicina uzņēmējus turpināt ziedot. 
Nākamie ziedojumi tiks izmantoti Mārupes vi-
dusskolas SMU atbalstam visa 2017./18. mācību 
gada laikā. Par iepriekšējo ziedojumu izlietoju-
mu varat lasīt «Uzņēmēju Vēstu» jūnija numurā 
(32/2017). 
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Paldies SIA «Prolux»  
par viesmīlību  

valdes sēdes laikā!
• 

Paldies JIP «Mārupīte»,  
personiski Ilmāram Jasinskim,  

un Mārupes disku golfa parkam, 
personiski Ingrīdai Bondarei,  

par vasaras pasākuma  
organizēšanu!

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!

Nopirkšu zemi vai apbūves gabalu Mārupē. 
Izskatīšu visus piedāvājumus.  
Tel. 29233193

slUDiNājUms

par reklāmas un sludinājumu
ievietošanu rakstiet vai zvaniet  

biedrības administratīvajai vadītājai 
Ilzei Bemberei:

info@marupesuznemeji.lv

22516333

      Turpinājums no 3. lpp.

«CV Travel»: atrast zelta vidusceļu

mārupes vidusskolas smU ziedojumu akcijas 2017. gada pavasara rezultāti

Starptautiskās lidostas «Rīga» – speciālbalva: 
sMu 2017. gada finālistu darbu izstāde lidosta «Rīga» terminālī.

Platīna godazīmi saņem:
•	 SIA	«BeweRix»
•	 SIA	«Prolux»
•	 SIA	«SilJa»

Zelta godazīmi saņem:
•	 SIA	«Bizpro»
•	 SIA	«EDS»
•	 SIA	«Excellent	Partner»

PlATīNA godazīme  
vairāk par 100 euR

ZElTA godazīme
50–100 euR

SUDRAbA godazīme
30–50 euR

bRONZAS godazīme
10–30 euR


