
«Uzņēmēju dienas 2017» 
šogad izstiepsies divu 
nedēļu garumā un sāk-
sies ceturtdien, 19. ok-

tobrī, kad savas durvis vērs un Mārupes 
skolēniem «virtuvi» izrādīs vairāki novada 
uzņēmumi. Mārupē ir izveidojušās labas 
uzņēmēju un jauniešu sadarbības tradī-
cijas – ekskursijas uzņēmumos ik gadu 
notiek gan Uzņēmēju dienā rudenī, gan 
Karjeras nedēļas laikā pavasarī.

Biedrība «Mārupes uzņēmēji» jau četrus 
gadus gan finansiāli, gan ar padomu atbalsta 
Mārupes vidusskolas skolēnu mācību uz-
ņēmumus, savukārt Karjeras nedēļas laikā 
iespēju apmeklēt vietējos uzņēmumus ir iz-
mantojuši arī mazākie skolēni no Mārupes 
pamatskolas. 19. oktobrī mūsu uzņēmumos 
ir gaidīti visu Mārupes – un ne tikai – skolu 
audzēkņi.

Kāpēc uzņēmējiem ir svarīgi iepazīstināt 
jauniešus ar savu uzņēmumu un ko viņi vē-
las bērniem parādīt, vaicājām pašiem uzņē-
mējiem.

Iluta Grebska-Lonnberga, 
«Beweship» vadītāja

«Beweship» jau vairākus gadus uzņem 

pie sevis skolēnus un studentus. Mēs prie-
cājamies, ka varam dalīties ar jauno paau-
dzi savās zināšanās, prasmēs un pieredzē, tā 
palīdzot jauniešiem izprast, kā notiek uz-
ņēmējdarbība. Mūsdienās loģistika ir visur, 
sākot no mūsu ikdienas dzīves un beidzot 
ar preču plūsmu pa visu pasauli, kurā ir ie-
saistīts arī «Beweship». Mums pašiem patīk 
tas, ko un kā mēs darām, tāpēc esam gatavi 
dalīties, lai paplašinātu jauniešu redzesloku, 
rosinātu mācīties, domāt un darīt.

Mācību ekskursiju laikā stāstīsim par 
«Beweship» vēsturi, izaugsmi, struktūru un 
darbības jomām – sauszemes, gaisa, jūras, 
dzelzceļa un multimodāliem kravu pārvadā-
jumiem, kā arī par noliktavu un muitas dar-
bību. Iepazīstināsim ar moderno 10 000 m2 
lielo noliktavu, kā arī katrs izstāstīsim savu 
pieredzi, kā esam nokļuvuši līdz darbam 
šajā uzņēmumā.

Laura Karnīte, Starptautiskās 
lidostas «Rīga» komunikācijas 
vadītāja

Mēs skolēniem un jauniešiem vēlamies 
parādīt, cik aizraujoša un vienlaikus atbil-
dīga ir aviācijas nozare. Ir svarīgi skolēnus 
informēt, ka dinamisks darbs starptautiskā  

vidē ir pieejams tepat Mārupes novadā, 
tā rosinot viņus palikt strādāt Mārupē un 
sekmēt šī novada attīstību. Lidostā darba 
iespējas ir visdažādākajiem speciālistiem – 
aviācijas drošības inspektoriem, juristiem, 
klientu apkalpošanas speciālistiem, tehni-
ķiem, elektriķiem un citiem!

Aizraujošā ekskursijā pa lidostu iepa-
zīstināsim skolēnus ar lidostas vēsturi un 
attīstību, pastāstīsim par aviosabiedrībām 
un maršrutiem, kā arī sniegsim informāciju 
gan par lidojumiem un pasažieru apkalpo-
šanu, gan par prasmēm, kas nepieciešamas, 
lai strādātu lidostā. Ekskursijai būs četras 
daļas – termināļa apskate, drošības kontrole, 
izbrauciens ar autobusu pa lidlauku un pre-
zentācija par lidostu kā darbavietu.
Renāte Kalniņa, «Rolling»  
personāla daļas vadītāja

Lai pēc mācībām būtu vieglāk izvēlēties, 
ko darīt nākotnē, skolēniem ir svarīgi redzēt 
reālo darba dzīvi. Ikdienā ir grūti gūt prak-
tisku izpratni par dažādām profesijām un to 
veikšanai nepieciešamo izglītību, prasmēm 
un iemaņām. Uzņēmumu apmeklēšana pa-
līdz šo priekšstatu veidot.

Mācību ekskursijas laikā parādīsim, kā 
norit darbs un paiet ikdiena dažādu ama-
tu veicējiem. Skolēniem būs iespēja redzēt, 
cik dažādi amati ir nepieciešami un kā tie 
savstarpēji sadarbojas, lai uzņēmuma darbs 
noritētu veiksmīgi.
Silva Jeromanova-Maura,  
SIA «SilJa» īpašniece un vadītāja

Skolēni ir mūsu nākotne, tāpēc izglītot 
skolēnus ir ļoti būtiski. Viena no Latvijas 
nozīmīgajām nozarēm ir lauksaimniecība. 
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Uzņēmēju dienas sāksies ar uzņēmumu apmeklēšanu
19. oktobrī skolēniem durvis vērs vairāki Mārupes uzņēmumi

Tikpat gleznains un ar mainīgiem laika 
apstākļiem kā rudens, oktobris pienācis 
arī Mārupes uzņēmējiem. Oktobris mūs 

sagaidīs ar Uzņēmēju dienām Mārupē un nesīs 
daudz interesantu un aizraujošu notikumu gan 
tiem mārupiešiem, kuri vēl mācās, gan tiem, kuri 
savu dzīvi ir saistījuši ar uzņēmējdarbību.

Uzņēmēju dienas 19. oktobrī sāksim ar sko-
lēnu mācību ekskursijām uz Mārupes uzņēmu-
miem. Paldies visiem tiem mūsu biedriem, kas 
gadu no gada ir gatavi par sevi stāstīt un rādīt, lai 
profesijas izvēle nākotnē skolēniem nesagādātu 
galvassāpes. 

Savukārt 27. oktobris sāksies ar izglītošanos 
par sociālo uzņēmējdarbību, kas kļūst arvien po-
pulārāka visā pasaulē. Pirmoreiz notiks skolēnu 
mācību uzņēmumu izstādes atklāšana. Mūsu 
biedrība vēlas ne tikai izvērtēt jauniešu pirmos 
mēģinājumus uzņēmējdarbībā, bet arī parādīt ci-
tiem, kādas idejas Mārupes skolēniem ir izdevies 
realizēt savos mācību uzņēmumos. Izstāde tiks 
atklāta lidostā «Rīga», un to varēs apskatīt visi, 
kas izlidos vai ielidos un ies cauri lidostas «Rīga» 
jaunajam terminālim. 

Uzņēmēju dienas beigsies 27. oktobra vakarā 
ar saviesīgo pasākumu Mārupes kultūras namā. 
Apbalvosim Mārupes novada «Gada uzņēmēju», 
uzklausīsim iedvesmas stāstu un vienkārši būsim 
kopā. Esi Mārupē – esi starp labākajiem!

Paldies lidostai «Rīga», Mārupes vidusskolai, 
Mārupes domei un visiem tiem, ar kuriem kopā 
mēs Mārupi varam padarīt par labāku vietu, kur 
dzīvot un strādāt!

Krāsainu rudeni vēlot, 

ar cieņu 
Evita Sondore

biedrības «Mārupes uzņēmēji»  
valdes priekšsēdētāja

Nāk rudens apgleznot Latviju. 
Bet nepūlies, necenties tā. 
Man viņa ir visskaistākā 
Tik un tā. 
                                          (M. Zālīte)

valdes pRIeKšsēdēTājas sleja



Lai uzlabotu biedrības «Mārupes 
uzņēmēji» spēju kvalitatīvi realizēt 
iecerētos projektus, kā arī nodroši-
nātu biedrības pārvaldes struktū-
ras pārmantojamību un darbības 

ilgtspēju, ir iecerēts izveidot jaunu struktūru –  
biedrības padomi. Padomei būs konsultatīvas 
un reprezentatīvas funkcijas. Iecerēts, ka katrs 
padomes loceklis stratēģiski pārraudzīs vienu 
vai vairākus aktuālos projektus, kuru īstenoša-
nā piedalās biedrība.

«Padome biedrības valdes locekļiem būs kā 
trešā roka; tā būs svarīgs instruments, kas ļaus 
nodot tālāk uzkrāto pieredzi un palīdzēs realizēt 

tās idejas, kuru saknes stiepjas senākā pagātnē,» 
saka Silvestrs Savickis, viens no padomes idejas 
autoriem. Pretendentiem uz padomes locekļa 
statusu jāatbilst trim kritērijiem: pretendents 
vai tā pārstāvētais uzņēmums biedrībā ir vismaz 
trīs gadus, pretendents vismaz vienu pilnu ter-
miņu ir strādājis par biedrības valdes locekli un 
konkrētajā brīdī aktīvi piedalās biedrības dzīves 
organizēšanā.

Juridiski padomes locekļa amats būs goda 
amats, un tam nebūs vairāk privilēģiju kā biedrī-
bas ierindas dalībniekiem. Lēmumu par padomes 
locekļa statusa piešķiršanu un atcelšanu pieņems 
biedrības valde. 
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Ja ir sava ideja un pārliecība par to, nevajag 
klausīties citos, kas sēj bažas un nedro-
šību. Un ir jābūt mazliet stūrgalvīgiem, 

ejot uz mērķi, – tad viss izdosies!
Tā saka Sanita un Nauris Strujeviči, kas sep-

tembra sākumā Mārupes centrā – sporta centra 
otrajā stāvā – atvēruši savu pirmo vīriešu frizētavu 
«The Beard Barbershop». «Pēc pirmajām darba 
nedēļām esam ļoti apmierināti. Izskatās, ka pie-
prasījums ir tik liels, ka būs jāsāk domāt par pa-
plašināšanos. Viss liecina par to, ka esam izdarījuši 
pareizi un viss notiks!» saka Nauris. Viņš priecājas, 
ka viņi nav klausījušies skeptiķos, kuri teikuši, ka 
Mārupē jau tā esot daudz frizētavu – kāpēc gan 
būtu jāatver vēl viena? Tomēr šaurā specializācija –  
vieta, kur vīrieši, īpaši tie, kam ir ūsas un bārda, var 
sevi sakopt, – ir attaisnojusies. 

Kā vīru klubiņš
Sanita un Nauris pašu spēkiem izveidojuši in-

terjeru, radot retro salona sajūtu. «Paši krāsojām 
sienas, paši likām līstes, arī draugi palīdzēja. Inter-
jerā iekļāvām mūsu ģimenes relikvijas. Vīriešu fri-
zētavai klasiskais stils piederas, jo filmās ir redzēts, 
kā senāk izskatījās šādas frizētavas, kurās kungi 
nāca sakopt bārdu un nesteidzīgi pavadīt laiku,» 
stāsta Sanita. Nauris piebalso, ka mērķis ir ne tikai 
apkalpot bārdainus vīrus, bet arī izveidot tādu kā 
socializācijas klubu – vietu, kur vīrieši var nestei-
dzīgi pavadīt laiku, līdztekus friziera un bārddziņa 
pakalpojumu izmantošanai patērzēt, iedzert kafiju 
vai iemalkot konjaciņu vai viskiju.

Redzams, ka bārda pašlaik ir modes kliedziens, 
bet vai arī, modei aizejot, šī pieeja būs dzīvotspē-
jīga? Nauris atbild: «Daudzi varbūt iedomājas: ja 
man nav bārdas, ko es tur darīšu? Šī ir klasiska vī-
riešu frizētava, kur var arī matus apgriezt, bet mūsu 
stiprā puse ir tā, ka varam gan noskūt, gan izvei-
dot bārdas formu. Tā ir skūšana ar bārdas nazi –  
sens, gandrīz izzudis paņēmiens. Citviet pasaulē 
tā sauktajos barbershops jeb vīriešu frizētavās un 
pamazām arī pie mums tas tagad atkal ir kļuvis 
pieejams, tāpat arī aukstās un siltās kompreses se-
jai u. c. piederīgi pakalpojumi.» «Parastajās frizē-
tavās bieži vien baidās apkalpot vīriešus ar bārdu, 
jo tas ir specifisks pakalpojums,» saka Sanita.

Par šādu izvēli – frizētavu tieši vīriešiem – 
Strujeviči domājuši jau pāris gadu. «Sievietēm ir 
tik daudz vietu, kur lutināt savu ķermeni un pucē-
ties, – dažādi SPA saloni, frizētavas u. c. –, bet vī-
rieši šai jomā ir bijuši mazliet apdalīti,» savu izvēli 

pamato Sanita. «Arī večiem vajag sevi palutināt!» 
piebilst Nauris.

Tas, ka bārda pašlaik ir modē, rada pieprasīju-
mu pēc vietām, kur to kopt. Izvēle par labu Mār-
upes centram kritusi tāpēc, ka pašlaik vīriešu fri-
zētavas ir koncentrējušās Rīgas centrā, bet šaipus 
Daugavai – Pārdaugavā un tuvējā Pierīgā – nebija 
nevienas. Klientiem uz Rīgas centru braukt ir ap-
grūtinoši, turklāt te ir laba iespēja novietot auto un 
arī pakalpojuma cena ir zemāka nekā galvaspilsē-
tas centrā. «Pirmās nedēļas ir bijušas pārsteidzoši 
labas. Sākam jau apsvērt, vai nebūtu jāpieliek vēl 
viens klientu krēsls,» saka īpašnieki.

«Daudzi ir sapratuši, ka nevar vienkārši «at-
laist» bārdu, jo, lai bārda būtu skaista, tā ir jākopj. 

Ikdienā bārdu var pieskūt pats, bet, lai tā nezaudē-
tu formu un daili, vismaz reizi mēnesī ir vajadzī-
ga speciālista palīdzība,» saka Nauris. «Matus ar 
bārdas rugājiem nevar salīdzināt: tie ir sprogaini, 
cirtaini, nevar visus nogriezt vienādi. Jāskatās arī, 

kāda bārdas forma klientam piestāv un kā bārdas 
mati ieņem šo formu,» pieredzē dalās Sanita.

Ražo bārdas kosmētiku
Sanita un Nauris atzīst: «Pirms diviem gadiem 

ar mums kaut kas notika – abi sapratām, ka gribam 
kaut ko darīt paši.» Pēc iegūtās specialitātes abi ir 
sabiedrisko attiecību speciālisti; šai jomā abi sati-
kās un apprecējās, taču tagad Nauris strādā algotu 
darbu saistībā ar tehnoloģijām un palīdz ar pado-
mu sievai, kura nu ik dienu strādā par frizieri un 
bārddzini. Sanita atklāj, ka frizieres un bārddzines 
arods ir viņas sirdslieta: «Man ļoti patīk tas, ko es 
daru. Es nenāku uz darbu – es nāku izbaudīt katru 
dienu, un katra diena ir atšķirīga. Varu piedzīvot 

dažādas emocijas, varu palīdzēt klientam izdomāt, 
kādu rezultātu vajadzētu panākt... Ja darbs ir sirdij 
tuvs, tad visam ir jāizdodas!»

Pirms diviem gadiem Sanita un Nauris sāka 
meklēt telpas frizētavai un līdztekus paši sāka 
ražot bārdas kosmētiku: «Kāpēc gan kosmētikas 
līdzekļus pirkt no citiem, ja varam tos izgatavot 
paši?» Mājas apstākļos abi lika kopā un maisīja 
dažādas dabiskas izejvielas un testēja uz Naura 
kuplās bārdas. Tika radīta trīs veidu eļļa bārdai, 
kā arī bārdas balzams. «Bārdai ir vajadzīgi īpaši 
līdzekļi, kas kopj ne tikai bārdas matus, bet arī 
ādu zem tās – tā ir jāmitrina, lai nesausinātos un 
nerastos blaugznas; par to vīri bieži vien piemirst,» 
stāsta Sanita. Tagad jaunās frizētavas telpas ir pie-
tiekami plašas, lai atsevišķā istabā varētu gatavot 
bārdas kopšanas līdzekļus. Strujeviču radītā kos-
mētika tiek izmantota pašu frizētavā – to var ie-
gādāties arī klienti –, un tā tiek tirgota sešās vietās  
Latvijā – Rīgā un Ventspilī –, kā arī eksportēta 
uz Norvēģiju, kur kāds pastāvīgais klients to pērk 
izmantošanai savā frizētavā.

Plāni šai jomā Strujevičiem ir lieli: paplašināt 
ražošanu un arī palielināt kosmētikas līdzekļu 
klāstu – iespējams, ražot arī matu šampūnu un 
matu veidošanas līdzekļus. Tomēr, lai šo jomu 
paplašinātu, būs jāiegulda liels darbs. Sanita un 
Nauris vērtē, ka konkurence šai jomā Latvijā nav 
pārlieku liela, turklāt viņu piedāvājums ir atšķi-
rīgs. «Mēs ražojam to, ko paši esam radījuši un 
pārbaudījuši. Citi kosmētikas līdzekļus pasūta no 
ražotājiem un tikai uzliek savu zīmolu,» saka Nau-
ris. Jaunajā frizētavā var nopirkt ne vien Strujeviču 
radīto kosmētiku, bet arī citus produktus vīriešiem 
(gan ar bārdu, gan bez tās): skūšanās piederumus, 
piemēram, bārddziņa nažus un bārdas putu otas, 
kā arī odekolonus, losjonus un šampūnus.

Sanitas un Naura vadītais uzņēmums «The 
Beard Cosmetics» tikko pievienojies Mārupes 
uzņēmēju biedrībai, kurā cer satikt domubiedrus 
un gūt kādu labu atziņu. Viņi arī paši ir gatavi da-
līties pieredzē, kas uzkrāta, darbojoties Jūrmalas 
biznesa inkubatorā un izmantojot programmas 
«Altum» finansējumu; tas varētu būt noderīgi arī 
citiem biedrības biedriem. 

Ar mazliet stūrgalvības tiek pie savas bārdu frizētavas

Uzņēmēju dienas 
sāksies ar uzņēmumu 
apmeklēšanu

      Turpinājums no 1. lpp.

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

VAS Starptautiskā lidosta «Rīga»
13.00  Skolēnu mācību uzņēmumu izstādes atklāšana 

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:

StRAuJāk AugOšAiS uzņēMuMS

nOVADA MeiStARS

nOVADA MecenātS

nOVADA ekSpORtētāJS un inOVāciJA

nOVADA SADARBīBAS pARtneRiS

LieLākAiS nODOkļu MAkSātāJS

Biedrības padome cels kapacitāti  
un veicinās ilgtspēju

«Sievietēm ir tik daudz vietu, kur lutināt savu ķermeni un pucēties, – SPA saloni, frizētavas u. c. –, 
bet vīrieši šai jomā ir bijuši mazliet apdalīti. Arī večiem vajag sevi palutināt!» – tā, atverot Mārupē 
savu pirmo vīriešu frizētavu «The Beard Barbershop», saka Sanita un nauris Strujeviči.
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Arī mēs, SIA «SilJa», esam neliela daļa no tās. 
Mēs sadarbojamies ar skolām, tehnikumiem un 
augstskolām, kā arī maksājam stipendiju talan-
tīgajiem studentiem. Mūsu uzņēmums ir sociāli 
aktīvs, un mēs skolēniem varam piedāvāt darbu 
vasarā un prakses vietu visa gada garumā. Lai 
cilvēki pie mums varētu vieglāk nokļūt, ir izvei-
dotas filiāles. Esam saņēmuši ģimenei draudzīga 
komersanta nosaukumu. Viss minētais mums pa-
līdz komunicēt ar skolēniem un palīdzēt viņiem 
labāk izprast lauksaimniecību, īpaši dārzkopības 
nozari.

Mācību ekskursijas laikā stāstīsim par mūsu 
uzņēmumu un tā piedāvātajām iespējām, jo esam 
Latvijas Ilgtspējas indeksa sudraba kategorijas 
nominanti. Noteikti pastāstīsim par lauksaimnie-
cības tehnikas aktualitāti mūsdienās. Skolēniem 
būs iespēja aplūkot lauksaimniecībā izmanto-
jamo tehniku, apskatīt servisa telpas un uzdot 
jautājumus profesionāļiem. Lielajā stādu ekspo-
zīcijā ekskursijas dalībnieki varēs iepazīt skaistus 
un interesantus augus. Skolēni redzēs darba vidi 
lauksaimniecības tehnikas un dārzkopības tirdz-
niecības nozarē.
Rūta Skujeniece, AS «MADARA  
Cosmetics» tirdzniecības vadītāja

Ir svarīgi parādīt jauniešiem piemēru tam, ka 
arī Latvijas uzņēmums var nodrošināt labu dar-
bavietu ar patīkamu atmosfēru un jau ilgstoši būt 
konkurētspējīgs pasaules eksporta tirgū.

Mācību ekskursijas laikā parādīsim, cik mūsu 
uzņēmums ir atvērts. Izstāstīsim par visiem ra-
žošanas procesiem, sākot no idejas par produktu 
laboratorijā un beidzot ar to, kā iepildīts un sa-
pakots tas nonāk veikala plauktā. Parādīsim, cik 
dažādu profesiju pārstāvji strādā kosmētikas uz-
ņēmumā. 

10.septembrī Mārupes novadā 
notika velo-foto orientē-
šanās. Šī pasākuma nolūks 
bija uzlabot Mārupes novada 

iedzīvotāju fizisko veselību, mainīt viņu para-
dumus par labu aktīvam dzīvesveidam, uzlabot 
iedzīvotāju sportiskos sasniegumus, padarīt 
kvalitatīvāku bērnu un jauniešu brīvā laika pa-
vadīšanu, kā arī sniegt iespēju aizraujošā veidā 
apskatīt interesantus objektus. Pasākumā varēja 
piedalīties ikviens Mārupes novada iedzīvotājs 
un viesis. 

Pasākumā piedalījās arī fizioterapijas centra 

«Medsport» pārstāvji – fizioterapeite Elīna Er-
mansone un centra vadītājs Uģis Viļums. Fiziote-
rapeite sniedza padomus par to, kā labāk un ve-
selībai saudzīgāk sagatavoties startam sacensībās, 
kā arī ierādīja iesildīšanās un muskuļu stiepšanas 
vingrinājumus. Tiem dalībniekiem, kas bija guvuši 
nelielu traumu, tika sniegta palīdzība, veicot kine-
zioloģisko teipošanu. Sacensību dalībnieki izrādīja 
lielu interesi par ķermeņa sastāva analizatoru «Ta-
nita», ar kura palīdzību var noteikt gan ķermeņa 
svaru, gan tauku, iekšējo tauku un ūdens saturu or-
ganismā, gan arī muskuļu un kaulu masu, ķermeņa 
bioloģisko vecumu un ikdienas kaloriju normu. 

Velo-foto orientēšanās Mārupē

Foto: Ilze Žunde

Foto: Ilze Žunde



«Dokai» pilngaDība
Betonēšanas veidņu nomas uzņēmums «Doka 

Latvia» ir dibināts 1999. gadā un šogad svin 
18 gadu jubileju. Sākotnēji uzņēmuma nolikta-
va atradās Rīgā, Ganību dambī. Apzinoties, ka 
pilsētas centrā uzņēmuma attīstības iespējas būs 
ierobežotas, «Doka» pārcēlās uz speciāli uzņē-
muma vajadzībām uzceltu noliktavas kompleksu  
Mārupē. «Doka Latvia» ir Austrijas uzņēmuma 

«Doka» centrālā noliktava un birojs Baltijas val-
stīs. No šejienes ar veidņiem tiek apgādātas arī 
Lietuvas un Igaunijas filiāles un būvniecības uz-
ņēmumi. Kopš 2008. gada «Doka Latvia» strādā 
Vētras ciemā, Mārupē, un nodarbina galvenokārt 
Mārupes un Jaunmārupes iedzīvotājus.

Ikdienā ar «Dokas» veidņiem tiek būvēti gan 
tilti un ceļu pārvadi, gan dzīvojamās mājas un bi-
roji. «Dokas» veidņiem priekšroku dod tās celt-
niecības firmas, kam ir svarīga materiālu kvalitāte, 
drošība un lietošanas ērtums, kā arī tās, kas novēr-
tē uzņēmuma «Doka Latvia» sniegtos inženieru 
pakalpojumus. Ar «Dokas» veidņiem ir uzceltas 
tādas ievērojamas būves kā Dienvidu tilts, Na-
cionālā bibliotēka, Liepājas koncertzāle «Lielais 
dzintars» un daudzas citas.

«Hercogs» Ķīpsalas 
«Fabrikas restorānā»
Kopš septembra vidus savulaik iecienītā 

Ķīpsalas «Fabrikas restorāna» telpās saimnieko 
«Hercogs». Restorāna īpašnieks Andris Rūmītis 
apgalvo, ka tieši mārupieši ir devuši ticību, ka ģi-
menes restorāna koncepts ir dzīvotspējīgs un ne-
pieciešams. Turklāt hercogieši neplāno apstāties 
Daugavas kreisajā krastā, bet jau lūkojas arī pāri 
upei. Savukārt sava biznesa šūpuli Jelgavā Rūmīša 
kungs ir nodevis bijušo kolēģu ziņā.

«prolUx» iekārto  
viesnīcU «kempinski»
Oktobra vidū pašā Rīgas sirdī, bijušās viesnī-

cas «Rīga» vietā, durvis vērs «Grand Hotel Kem-
pinski» – luksus pieczvaigžņu viesnīca, kas pre-
tendē uz pašlaik lepnākā Latvijas hoteļa statusu. 
Mārupes uzņēmēji SIA «Prolux» tikko pabeiguši 

apjomīgus viesnīcas iekārtošanas darbus. «Prolux» 
realizētajā projektā ietilpst saimniecības, veļas 
mazgātavas un stāvu uzkopšanas un apkalpoša-
nas aprīkojuma sadaļa, kā arī virtuves iekārtu un 
virtuves aprīkojuma sadaļa. Šo otro sadaļu veido 
sagatavošanas virtuve, bāra sagatavošanas zona un 
darbinieku virtuve, galvenā virtuve 1. stāvā, atvērtā 
virtuve, brokastu bufete, konditoreja, espresso bārs 
un «Grand» bārs, kā arī 8. stāva restorāna virtuve 
un bārs. Piegādātās un uzstādītās virtuves iekārtas 
izgatavotas Šveicē «Electrolux Professional» pre-
mium produktu rūpnīcā «Thermaline». Viesnīcas 

restorānos «Amber», «Stage 22», «Grand Bar», 
«Lobby Lounge» un «Berthold Deli» būs iespē-
jams baudīt titulētās šefpavāres Svetlanas Riško-
vas meistardarbus.

«maDara» biržā
No 16. oktobra AS «MADARA Cosmetics» 

akcijas tiks piedāvātas NASDAQ RIGA biržā sa-
rakstā «First North». Finanšu un kapitāla tirgus 
komisijas padome ir apstiprinājusi AS «MADA-
RA Cosmetics» akciju emisijas prospektu. Tas 
paredz, ka AS «MADARA Cosmetics» ir tie-
sīga izteikt akciju publisko piedāvājumu līdz 
482 220 piedāvājuma akcijām (kas var tikt papil-
dinātas ar 48 222 akcijām līdz kopā 530 442 ak-
cijām) ar cenu 6,25 EUR par akciju. Tādējādi 
par «Madaras» līdzīpašnieku tagad varēs kļūt arī 
ikviens mārupietis. Uzņēmuma līdzīpašnieks un 
valdes loceklis Uldis Iltners uzsver: «Ņemot vērā 
pasaules pieredzi un tendences, papildus veido-
jam arī akcionāru priekšrocību programmu, kas 
paredz gan produktu iegādi, gan iespēju iesaistī-
ties uzņēmuma procesos un produktu izstrādē.» 
Vilinoši, vai ne!
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Paldies SIA «SilJa»  
par uzņemšanu  

valdes sēdes laikā!
• 

Paldies SIA «Also Latvia» 
par viesmīlību 

biedrības organizētā  
semināra laikā!

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:

info@marupesuznemeji.lv
22516333

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