
Šogad rit jau sestais biedrības «Mār-
upes uzņēmēji» darba gads un tra-
dicionāli rudenī tiek organizēta 

Uzņēmēju diena – pasākums, kurā gan 
vienkopus satiekas paši uzņēmēji, gan ie-
dzīvotājiem tiek dota iespēja tuvāk iepa-
zīt sava novada uzņēmumus. Šogad Uz-
ņēmēju dienas fokusā būs trīs notikumi: 
pirmkārt, tiks organizēta darba birža, kur 
novada iedzīvotāji un viesi varēs satikt tos 
uzņēmumus, kas meklē darbiniekus; otr-
kārt, daudzi Mārupes uzņēmumi savas 
durvis apmeklētājiem vērs plašāk un ļaus 
tuvāk iepazīties ar savu nodarbošanos; 
treškārt, pasākuma svinīgajā daļā uzņēmēji 
tiks aicināti uzklausīt «iedvesmas uzrunu», 
ko mums sniegs viena no veiksmīgākajām 
sievietēm Latvijas biznesā – uzņēmuma 
«MADARA Cosmetics» līdzdibinātāja un 
valdes priekšsēdētāja Lotte Tisenkopfa-
Iltnere. Bet par visu pēc kārtas.

Uzņēmēju darba birža – nefor-
māla tikšanās, kas var kļūt par 
ilgtermiņa attiecībām

Mārupes uzņēmumi pēc sava kopējā 
apgrozījuma Latvijā ir nepārprotami līderi. 
Tas  apliecina, ka novadā ir ļoti spēcīgi attīs-
tīta uzņēmējdarbība. Lielā mērā to nodroši-
na Starptautiskās lidostas «Rīga» klātbūtne, 
kā arī izdevīgais ģeogrāfiskais novietojums, 
piemērota uzņēmējdarbības vide un labi 
attīstīta infrastruktūra. Tomēr jāatzīst – ja 
kādam uz ielas vaicātu, ar ko asociējas Mār-
upe, tad visticamāk biežāka atbilde būtu,  
ka ar Rīgas guļamrajonu. Vienlaikus bied-
rības tīmekļa vietnē un sociālajos tīklos 
uzņēmumi arvien biežāk ievieto darba 
sludinājumus, meklējot dažādu profilu un 
kvalifikācijas darbiniekus. Ir sanācis tā, ka 
mārupieši brauc strādāt uz tuvējo galvas-
pilsētu, bet pašiem Mārupes uzņēmējiem 
darbaroku nereti trūkst. Tāpēc galvenais 
Uzņēmēju dienas notikums būs darba birža, 
kuras sauklis – «Dzīvo Mārupē, paliec strā-
dāt Mārupē!». 

Evita Sondore, biedrības valdes priekš-
sēdētāja, vaicāta, kuriem uzņēmumiem dar-
binieku trūkums ir visaktuālākais, atbild: 
«Novada iedzīvotāju struktūra nosaka to, ka 

šeit dzīvo daudz augsti kvalificētu speciā-
listu ar labu izglītību un ievērojamu darba 
pieredzi. Tādi darbinieki, neapšaubāmi, ir 
nepieciešami ikvienam mūsu biedrības uz-
ņēmumam. Tomēr šoreiz fokusēsimies uz 
vidējā līmeņa darbinieku meklēšanu, tāpēc 
darbavietas piedāvās uzņēmumi, kas strādā 

tirdzniecības, ražošanas, lauksaimniecī-
bas preču, transporta un loģistikas nozarē» 
(pilnu uzņēmumu sarakstu skat. tabulā). 
«Praksē pārbaudīsim teoriju, ka viens no 
faktoriem darbavietas izvēlē ir tās tuvums 
darbinieka dzīvesvietai,» papildina Evita. 
Lai darba meklētāji būtu informēti par ie-
spēju satikties un aprunāties ar potenciālo 
darba devēju neformālā gaisotnē, informā-
cija par Uzņēmēju dienu būs gan Mārupes 
novada domes informatīvajos resursos, gan 
biedrības sociālajos tīklos un masu saziņas 
līdzekļos.

Kas mīt aiz manām  
namdurvīm?

Lai arī Mārupes novada iedzīvotājiem 
būtu grūti sūdzēties par novada un uzņē-
mēju sniegtajām iespējām satikties, sociali-
zēties un labāk iepazīt citam citu ikdienā, 

pieredze liecina, ka mārupieši lielu daļu 
sava novada uzņēmumu pārsvarā redz caur 
mašīnas logiem, un arī tikai tos, kas atrodas 
ikdienas maršruta ceļmalās. Mārupiešiem 
ir labi pazīstami tie uzņēmumi, kuri sniedz 
cilvēkiem ikdienā nepieciešamos pakalpo-
jumus, piemēram, veikali, skaistumkop-

šanas saloni un citi sadzīves pakalpojumu 
sniedzēji. Tomēr ārpus uzmanības paliek 
ražotāji un profesionālo pakalpojumu snie-
dzēji – bieži lieli un ievērojami uzņēmumi, 
kas darbojas segmentā «bizness biznesam» 
un tādējādi novada iedzīvotāju uzmanī-
bas lokā nenonāk vispār. Nevar noliegt, ka 
kādai iedzīvotāju daļai ir pat nepatika pret 
uzņēmumiem, kuru teritorija atrodas blakus 
viņu namdurvīm, sevišķi tajās vietās, kur ro-
bežojas privātajai apbūvei un rūpnieciskajai 
apbūvei paredzētās zonas. 

«Nezināšana rada aizspriedumus, bet 
aizspriedumi – nepatiku,» saka Silvestrs Sa-
vickis, biedrības dalībnieks un viens no tiem, 
kuri savulaik rosināja ideju organizēt atvērto 
durvju dienu Mārupes uzņēmumos. «Plaši 
atvērtas durvis rosina atvērt arī sirdis,» tur-
pina Silvestrs, tāpēc šogad šīs būs jau trešās 
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V asara atkal jau paskrējusi vēja spārniem, 
pat nemanot ir aizritējuši Latvijas trīs 
saulainākie gada mēneši. Droši vien arī 
daudziem no jums laiks aizsteidzies, jo 

vasarā jāpaspēj tik daudz – gan strādāt, gan atpūsties, 
gan ceļot un vienkārši baudīt, baudīt nesteidzoties – 
ķert mirkli un smaidīt! 

Ceru, ka pozitīvs lādiņš un saules enerģija ir uz-
ņemti atliku likām un vēl vairāk, ka vasarā redzētais 
un piedzīvotais dos jums visiem aizrautību un spēku  
ražīgai rudens darbu sezonai, kas kura lēniem soļiem 
jau tuvojas.

Ieskaties kalendārā, jā, jā... nākas secināt, ka ruden-
tiņš pie durvīm sāk klauvēt. Vēl tikai divas nedēļas, 
un jau pavisam noteikti varēsim teikt, «Esi sveicināts, 
ruden!» Ar atgriešanos skolas solā mazākiem un lie-
lākiem ir aizsācies jauns mācību gads, jauni plāni, 
apņemšanās un mērķi. Lai aizgājusī vasara un košais 
rudens jūs visus iedvesmo lieliem darbiem un panā-
kumiem.

Septembris arī biedrībai «Mārupes uzņēmēji» 
noteikti būs darbiem bagāts mēnesis, jo 14. oktobrī  
Mārupes novadā notiks Mārupes Uzņēmēju dienas, 
kam rūpīgi gatavojamies kopā ar Mārupes novada 
domi. Ja arī tu vēlies iepazīties ar Mārupē esošajiem 
uzņēmumiem un to piedāvātajām darba iespējām – 
nāc! Mēs jau Tevi gaidām! «Dzīvo Mārupē, paliec 
strādāt Mārupē!»

Uz drīzu tikšanos Mārupes Uzņēmēju dienās.
Lai saulains un raibs jums šis rudens!

Ar cieņu  
Evita Sondore

biedrības «Mārupes uzņēmēji» valdes priekšsēdētāja

Ķer pēdējos saules starus!
Ja vari.

Kopā uzņemsim  
Zelta rudeni –  

mākslinieku ar otu  
un krāsām!
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Mārupes Uzņēmēju diena šogad oktobrī
uzņēmēji palīdzēs darba devējiem satikt darbiniekus un iedvesmoties no izcilas personības

Turpinājums 2. lpp.



Mārupes uzņēmumu atvērto durvju dienas, kurās 
piedalīsies līdz šim lielākais uzņēmumu skaits – 
deviņi! Interesantas ekskursijas organizēs un ar 
uzņēmumu ikdienu tuvāk iepazīstinās gan pa-
manāmais pārvadātājs «Kreiss», gan biroja preču 
tirgotājs «Rolling», gan eko kosmētikas flagmanis 
«MADARA Cosmetics» (visu uzņēmumu saraksts 
tabulā). «Ieejot pa durvīm, kas ikdienā cilvēkiem  

ir slēgtas, veidojas pavisam cits priekšstats un sa-
jūtas par šo vietu un produktu vai pakalpojumu, 
kuru rada uzņēmums. Domāju, ka daudziem labā 
atmiņā ir pirmā ekskursija uz Rīgas lidostu, kas 
ļāva ieskatīties tādās vietās, kur mums kā paras-
tiem aviopasažieriem nebūtu iespējas iekļūt. Tās 
bija pozitīvas emocijas un cits skats uz saimnie-
cību, kuras pakalpojumi bija zināmi no cita ska-
tupunkta,» atceras Silvestrs, runājot par pirmajām 
atvērto durvju dienām 2014. gadā, kuras Uzņē-
mēju dienu un pirmā Vislatvijas reģionālo uzņē-
mēju biedrību kongresa ietvaros organizēja bied-
rība «Mārupes uzņēmēji». Arī šogad lidosta būs 
pieejama visiem interesentiem (drošības nolūkos 
nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās – red.).

Bez iedvesmas nav progresa!
Senie grieķi uzskatīja, ka iedvesma jeb entu-

ziasms nāk no mūzām un no dieviem – Apolona 
un Dionīsa. Uzņēmējiem iedvesma jaunām uzva-
rām biznesā ir nepieciešama kā skābeklis, tur ar 
ķermenisku skaistumu un vīnu vien nepietiks. Tā-
pēc šogad viens no Uzņēmēju dienas oficiālajiem 
notikumiem ir tikšanās ar uzņēmēju, kura savā 
profesionālajā un ārpusbiznesa dzīvē ir daudz 
sasniegusi, spēj paraudzīties uz dzīvi un notiku-
miem plašāk un iedvesmot, sniedzot auditorijai 
tik nepieciešamo skābekļa devu.

No Latvijas politiķiem vislielākās iedvesmo-
šanas spējas piemita bijušajai Valsts prezidentei 

Vairai Vīķei-Freibergai. Starp uzņēmējiem šis 
talants izteikti piemīt uzņēmuma «MADARA 
Cosmetics» līdzdibinātājai un valdes priekšsēdē-
tājai Lottei Tisenkopfai-Iltnerei. Kā uzņēmējai 
Lottei bijis svarīgi īstenot atvērta biznesa modeli, 
produktu radīšanā liekot uzsvaru uz ilgtspēju un 
ētiskiem apsvērumiem. Lotte ir valdes locekle arī 
resursu centrā sievietēm «Marta» – nevalstiskā or-
ganizācijā, kas sniedz palīdzību sievietēm, kuras 
cieš no vardarbības ģimenē, kā arī sievietēm un 
bērniem, kuri cietuši no seksuālas vardarbības un 
cilvēktirdzniecības. Viņa ir piedalījusies Zviedri-
jas Institūta veidotajās menedžmenta program-
mās jaunajiem līderiem ar fokusu uz sociālo at-
bildību un ar savu stāstu un pieredzi pārstāvējusi 
Latviju Ziemeļu nākotnes forumā sieviešu uzņē-
mējdarbības veicināšanai Baltijas-Ziemeļu reģio-
nā. Studējusi kultūru un uzņēmējdarbību Latvijā 
un Japānā.

Šogad, kad «MADARA Cosmetics» svin sa-
vas pastāvēšanas desmitgadi, uzņēmums zīmīgi 
iekļuvis laikraksta «Dienas Bizness» veidotā repu-
tācijas topa pirmajā desmitniekā un Lotte Tisen-
kopfa-Iltnere ierindojusies vadītāju topa pirmajā 
desmitniekā – 4. vietā. 

Mārupes Uzņēmēju dienas notiks 2016. gada 
14. oktobrī Mārupes kultūras namā, Daugavas ielā 
29, un Mārupes novada uzņēmumos. Sekojiet līdzi 
informācijai presē, Mārupes tīmekļa vietnē, sociā-
lajos tīklos un vidē. Uz tikšanos 14. oktobrī! 
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Uzņēmējs, tāpat kā sērferis, kad ir uz viļņa, 
nevar atslābt ne mirkli, un ir jādomā, kā 
uz tā ilgāk un veiksmīgāk noturēties. Vis-

labākās idejas restorāna attīstībai sniedz klienti, 
tie ir galvenie diriģenti, kuri palīdz saprast, kas 
tiek darīts pareizi vai nepareizi un kas vēl būtu 
nepieciešams. Par to ir pārliecināts Andris Rū-
mītis, ģimenes restorānu «Hercogs» īpašnieks. 

Šo restorānu pirmsākumi meklējami pirms 
septiņiem gadiem, kad Andris Rūmītis, kurš vai-
rāk nekā 10 gadus bija strādājis sabiedriskās ēdi-
nāšanas jomā (no tiem septiņus astoņus gadus kā 
šefpavārs dažādos restorānos) kopā ar kompanjo-
nu izlēma Jelgavā, Hercoga Jēkaba laukumā (no 
tā radies šo iestāžu nosaukums) atvērt restorānu, 
kurā būtu gaidītas ģimenes ar bērniem. Mārupes 
restorānam rit otrais gads, un tas ir lielāks nekā 
Jelgavas «brālis». 

Klientu rosinātas idejas
Andris pirms gada teica, ka «Hercogs» nav vie-

na gada hits, tāpēc Mārupē gribot nostabilizēties. 
«Šis process notiek,» viņš tagad saka. «Lai gan pa-
šiem ir pilna galva ideju, arī klients pasviež kādu 
domu, norāda uz nepilnību – tas viss ļoti palīdz 
attīstībai. Lai izaugsme neapstātos, lai klients jus-
tos ērti un gaidīts, nepārtraukti jāveic ieguldījumi. 
Ja klients būs apmierināts un labi jutīsies, viņš at-
griezīsies,» ir pārliecināts restorāna īpašnieks. 

Restorānu «Hercogs» attīstība ir turpinājusies 
arī šogad: Jelgavā veikts remonts, bet Mārupē sa-
kopta apkārtne un piepildīta ideja par āra terasi, 
izveidots bērnu spēļu laukums. Klientu rosināts ir 
arī nākamais projekts, kas tūliņ tiks realizēts Mā-
rupē: augšstāva banketu zāles uzlabojumi, lai tad, 
kad tur notiek pasākumi, tie netraucētu pirmā 
stāva restorāna apmeklētājus.

Terase mūsu sarunas laikā – saulainā pēcpus-
dienā – ir apmeklētāju pilna. Andris apgalvo, 

ka klienti ir novērtējuši restorāna koncepciju. 
«Neesam nekāds stīvais restorāns, un, kā jau 
ģimenes restorānā ar vienkāršu ēdienkarti par 
saprotamu cenu, brīžam te iet ņigu-ņegu... Šo-
vasar laikapstākļi bija ļoti labvēlīgi un ģimenes 
vakaros labprāt nāca pasēdēt mūsu jaunajā tera-
sē. Tas nodrošināja apgrozījuma pieaugumu par 
10–15%,» stāsta Andris. Tika izstrādāta īpaša 
vasaras ēdienkarte ar dažādiem grila ēdieniem. 
Mārupes komanda lielāka darba apjoma dēļ pa-
pildinājusies ar diviem jauniem kolēģiem (kopā 
te tagad strādā 20 cilvēku). Arī rudens puse res-
torānam darbu ziņā izskatās spraiga: septembrim 

jau ir daudz rezervāciju, notiks dažādi pasākumi. 
Terase ir aprīkota ar sildošajām lampām, un, ja 
laikapstākļi rudenī būs labvēlīgi, terases sezonu 
varētu paildzināt pat līdz oktobrim.

Nebaidās eksperimentēt
 «Hercogā» nebaidās eksperimentēt, jo tā ir 

interesanti gan pašiem, gan klientiem, kā arī ne-
vairās no dažādām pozitīvām avantūrām: tas pa-
līdz neierūsēt. «Hercogs» šovasar klāja kāzu galdu 
baltajā pop-up restorāna pasākumā «L’elegante 
Pop-Up Picnic» pie Nacionālā mākslas muzeja 
un cienāja ap 800 šī pasākuma dalībnieku. 

Daudzi Mārupes restorāna klienti kļuvuši par 
pastāvīgiem apmeklētājiem un regulāri šeit or-
ganizē pasākumus, tāpēc pavāri sākuši izstrādāt 
īpašas ēdienkartes ar produktiem un ēdieniem, 
kas nav ierasti. Ar septembri «Hercogs» atsāks 
vēlo brokastu jeb t. s. branču sezonu; ir iecerēts 
veidot tematiskos vakarus ar «kičīgu piesitienu». 
Mārupes šefpavārs nule kā atgriezies no Zvied-
rijas ar jaunām prasmēm un idejām, tāpēc arī 
ikdienas ēdienkartē tiek gaidīti jauni, patīkami 
pārsteigumi. 

Būs gardēžu vakariņas
Pavisam jauna ideja ir aicināt uz «Hercogu» 

viesu šefpavārus, kuri darbojas profesionāli aug-
stā līmenī, lai komanda no viņiem varētu aizgūt 
kādas jaunas vēsmas un mācīties, bet klienti –  
baudīt neierastus ēdienus. Tāpēc jau oktobra 
vidū Mārupes «Hercogā» strādās šefpavārs no 
Igaunijas, kurš kaimiņvalstī ir atzīts par vienu 
no TOP šefpavāriem. Vecākus, kuri vienu vaka-
ru gribēs atpūsties bez bērniem un baudīt izcilu 
ēdienu un dzērienus, sagaida gardēžu vakariņas. 
Tā būs «Hercogam» neierastāka ēdienkarte ar 
vairākiem – 5–7 kārtu – ēdieniem jeb kā saka  
Andris, – fine dinig.

Ideju esot daudz, ar tām Andris rosina iepa-
zīties restorāna Facebook lapā, kur visi jaunumi ir 
atrodami vienuviet.

Idejas lolojas
«Hercoga» īpašnieks jau tagad zina: divu trīs 

gadu laikā nostabilizēs biznesu Mārupē un tad būs 
laiks skatīties uz jauniem apvāršņiem. «Tās idejas 
jau lolojas... Pagaidām uz tām stipri neieciklēja-
mies, bet mums ir mērķis. Latviešiem ir teiciens 
par trim labām lietām, tāpēc arī vismaz trim «Her-
cogiem» būtu jābūt!» nākotni iezīmē Andris. 

«Mums ģimene ir vislielākā vērtība. Materiālās vērtības nāk un iet, bet ģimene paliek,» – ar 
šādu pārliecību darbojas Andris Rūmītis, «Ģimenes restorāna «Hercogs»» īpašnieks (pa kreisi), 
un Mārupes «Hercoga» direktors oskars Evaltovičs. 
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Ģimenes restorāns «Hercogs» uz attīstības viļņa

Pašmāju dabīgās kosmētikas ražotājs  
SIA «MADARA Cosmetics» savas darbī-
bas 10. gadadienu sagaida ar jurģiem – par 

uzņēmuma jauno mājvietu izvēlēta Mārupe. Sep-
tembra beigās Zeltiņu ielā 131 tiks atklāta jaunā 
ražotne un uzņēmuma birojs. Te iecerēts izveidot 
veikalu un sniegt iespēju ikvienam interesentam 
redzēt, kā top MÁDARA produkcija.

Par «MADARA Cosmetics» desmit gados ie-
spēto un nākotnes plāniem Mārupes Uzņēmēju 
Vēstīm stāsta uzņēmuma līdzīpašniece un valdes 
priekšsēdētāja Lotte Tisenkopfa-Iltnere.

Pirms desmit gadiem Lotte, pašas vajadzības 
spiesta, meklēja dabīgu kosmētiku, kas neradītu 
alerģiskas reakcijas, taču tirgū tādas nebija, tāpēc 
viņa ar nelielu domubiedru grupu izlēma sākt 
savu uzņēmējdarbību – ražot kosmētiku no da-
bīgām izejvielām. Tā 2006. gada nogalē veikalu 
plauktos nonāca pirmie MÁDARA ražojumi. 
Uzņēmuma nosaukumam izvēlēts latviskais pļavu 
zieds madara, kas uzplaukst vasaras vidū, notverot 
ziemeļu dabas spēku pašā tā pilnbriedā. 

Prāvas investīcijas atvērtībā
Pārdaugava uzņēmumam «MADARA Cos-

metics» jau desmit gadus ir īpaša vieta. Sākot 
biznesu četru cilvēku sastāvā (šobrīd uzņēmumā 
strādā ap 80 cilvēku), darbs notika nelielā labo-
ratorijā RTU inovāciju centra paspārnē. «Tomēr 
kopš 2009. gada esam lolojuši sapni par savām, 
daudz lielākām, telpām,» saka uzņēmuma vadī-
tāja. Viņa paskaidro, ka telpas Mārupē ir uzņē-
muma īpašums. Iepriekš te bijusi moderna vācu 
ražotāja noliktavas ēka; tā kalpoja par karkasu, 
lai mājas iekšpusē izbūvētu vēl vienu māju – tīro 
kosmētikas ražošanas zonu, kurai inovatīvas ie-
kārtas iegādātas ar ES fondu atbalstu. Ieguldot ap 
3 miljoniem eiro, izveidota kosmētikas ražotne, 
izstrādes un testēšanas laboratorija, kā arī biroja 
un noliktavas telpas 2800 m² platībā. Ražošanas 
procesi ir sertificēti pēc ISO GMP standarta, kas 
nodrošina labās ražošanas prakses ievērošanu, 
savukārt katra izejviela, formula, iepakojums un 
pārstrādes process ir sertificēti pēc starptautiskā 
ECOCERT standarta, kas definē produkta da-
bisko izcelsmi un drošumu. 

MÁDARA ražo sertificētu kopjošo kosmētiku – 

emulsijas tipa un attīrošos produktus (šampūnus, 
ziepes, dažādus krēmus, losjonus, serumus). «Ie-
gādājāmies kosmētikas ražošanas «Ferrari mašī-
nas» – visaugstāko klasi, kas spēj veidot ļoti kvali-
tatīvas emulsijas. Izejvielas tiek sadalītas ārkārtīgi 
smalkās daļiņās, lai tās spētu nodrošināt vislabāko 
un dziļāko iedarbību uz ādu,» viņa saka un pa-
skaidro, ka bijusi nepieciešamība arī pēc lielākas 
ražošanas jaudas: «Tirgus pieprasījums aug, tur-
klāt ik gadu laižam klajā jaunus produktus. Tagad 
būs rezerve, domājot par nākotnes izaugsmi.»

Jaunā ražotne būs noderīga arī kontraktra-
žošanas pasūtījumu izpildē: «MADARA Cos-
metics» ir noslēgusi līgumus ar skandināvu un 
franču kosmētikas zīmoliem, kas Mārupē ražos 
savu produkciju pēc klienta specifiski izstrādātas 
receptūras.

Atvērtība ir uzņēmuma darbības stūrakmens, 
tāpēc jaunā ražotne veidota atvērtā veidā – caur 
plašiem stikla logiem redzams viss ražošanas 
process. Šī gada nogalē jaunā MÁDARA ražot-
ne tiks atvērta publiskai apskatei – ikviens būs  

laipni aicināts nākt un skatīties, kā šeit notiek 
darbs laboratorijā un ražotnē. «Mēs nebīstamies 
no tā, ka kāds varētu nošpikot kādu īpašu knifu, un 
esam gatavi stāstīt par to, kā top produkti, tāpēc 
ražotne būs pieejama ikvienam interesentam. Jo 
vairāk mēs dalāmies, jo vairāk cilvēkiem ir intere-
se piedalīties – ar idejām, ar atgriezenisko saiti –,  
un ikviens var justies kā daļa no MÁDARA pro-
cesa,» skaidro uzņēmuma vadītāja. Turklāt jau 
septembra beigās šeit tiks atvērts arī veikals – tā 
sauktais factory store.  

Eksports sekmē rekordus
Šī gada sešos mēnešos uzņēmums ir sasnie-

dzis rekordlielu apgrozījumu – pusgadā apgrozīti  
2,5 miljoni eiro, kas ir par 43% vairāk nekā at-
tiecīgajā periodā gadu iepriekš. Tas panākts uz 
eksporta un e-komercijas rēķina. «Jau no pirmsā-
kumiem zinājām, ka būsim starptautiski orientēts 
uzņēmums, un jau pirmajos gados sākām produk-
ciju eksportēt,» saka Lotte Tisenkopfa-Iltnere. 
Pirmais būtiskais ārvalstu tirgus, ko MÁDARA 
apguva, bija Somija. Pašlaik uzņēmuma produk-
cija nonāk «klasiskajā» Eiropā un Ziemeļeiropā, 
nedaudz arī Āzijā (Japāna, Honkonga) un Aus-
trālijā. Arī Latvijā MÁDARA ik gadu sasniedz 
nelielu pieaugumu.

Šogad MÁDARA atvērusi arī savu pirmo 
pārstāvniecību-meitas uzņēmumu ārvalstīs – Vā-
cijā. «Tas ir tirgus ar lielu potenciālu, kur esam ļoti 
gaidīti un kur ik gadu esam stabili auguši. Vācija 
Eiropā ir viens no TOP tirgiem, kur, pēc statisti-
kas, patērē visvairāk dabīgās kosmētikas.»

Tuvākie uzņēmuma mērķi saistās ar 5 miljonu 
eiro apgrozījuma sasniegšanu šogad, kas, pēc pir-
mā pusgada datiem spriežot, ir visnotaļ reālistisks 
mērķis. Savukārt nākamo gadu mērķis ir turpināt 
līdzšinējo izaugsmes tempu – ik gadu ap 30% vai 
vairāk.

Izmanto mūsu vērtīgos augus
Pirms desmit gadiem «MADARA Cosme-

tics» sāka, piedāvāja vien četrus produktus. Paš-
laik ar mātes zīmolu MÁDARA tiek piedāvāti 
aptuveni 50 produkti, bet t. s. ekonomiskajā cenu 
grupā ar zīmolu «Mossa», kas jau divus gadus pie-
ejams veikalu tīklā «Drogas» (un līdzīgos tīklos 

arī Somijā), – 20 produkti. Uzņēmuma vadītāja 
atzīst, ka daudzi produkti saglabājušies jau no 
pirmsākumiem, tikai, ņemot vērā straujās inovā-
cijas kosmētikas tirgū, tie tiek uzlaboti un piedzī-
vo nelielas formulas izmaiņas. Joprojām populārs 
produkts ir tonējošie fluīdi «Moon Flower» un 
«Sun Flower», kurus MÁDARA tirgū laida vēl 
ilgi pirms tam, kad sākās t. s. BB krēmu uzva-
ras gājiens. Tāpat joprojām pieprasīts ir dezodo-
rants, attīrošās putas, atjaunojošais nakts krēms, 
dziļi mitrinošais fluīds. Vieni no populārākajiem 
produktiem ir pretnovecošanās krēmi no sērijas 
«Time Miracle», kas veidoti uz bērzu sulas bāzes 
un bagātināti ar dabīgiem antioksidantiem un at-
jaunojošo hialuronskābi. 

Ik gadu MÁDARA laiž klajā arī 4–10 jau-
nus produktus. Lai tas notiktu, katra produkta 
izstrādē jāiegulda divi līdz pat pieci gadi darba. 
«Mums ir svarīgi izprast, kādas izejvielas un kāpēc 
izmantojam. Nepieciešama zinātniskā bāze katra 
produkta aktīvo vielu piemeklēšanai un formulu 
izstrādei. Mūsu ziemeļu areālā aug daudz labu, 
noderīgu augu ar bagātīgu bioķīmisko sastāvu, bet 
tie diemžēl ir maz pētīti. Tāpēc sadarbojamies ar 
LU Bioloģijas fakultāti un citām pētniecības insti-
tūcijām un veicam dermatoloģiskos pētījumus, lai 
to noskaidrotu. Šāds pavisam jauns, nesen izstrā-
dāts produkts ir SOS mitrinošais krēms dehidra-
tētai sejas ādai, kas ir ļoti aktuāli mūsu platuma 
grādos, kad spēcīga saule mijas ar krasām laikaps-
tākļu maiņām,» stāsta Lotte Tisenkopfa-Iltnere.

Pasaules elpa Mārupē
Darbs arī pēc desmit gadiem ir izaicinājumu 

pilns. «Esam nogājuši zināmu ceļa posmu, bet vēl 
tāls ceļš ejams. MÁDARA parasti tiek raksturota 
kā trendīgs, moderns, aktuāls, karsts un radošs uz-
ņēmums un zīmols. No vienas puses tas ir viegli, 
jo mēs tādi arī esam, neko neuzspēlējot. No otras 
puses, pasaule mums apkārt ļoti strauji mainās un 
ir svarīgi mainīties kopā ar to. Mēs dzīvojam un 
strādājam ļoti intensīvā laikā. Tas ir tik interesan-
ti, ka varam darīt lielas, pasaules līmenī trendīgas 
lietas šeit, kur pa mūsu nama logiem redzam zie-
došu pļavu, miglu, stirnas, un nav piespiedu kārtā 
jāpārceļas uz Ņujorku, lai sajustu to pasaules dzīs-
lu,» secina Lotte Tisenkopfa-Iltnere. 

Jaunā MÁDARA ražotne tiks atvērta publiskai 
apskatei – ikviens klients, kaimiņš, skolēns 
un students varēs nākt un skatīties, kā notiek 
darbs laboratorijā un ražotnē.

Foto no «MadaRa Cosmetics» arhīva

sajust pasaules dzīslu, esot Mārupē

«P ar sapņiem, kuri piepildās,» – tā varē-
tu saukt stāstu par Inesi Baltgalvi un  
viņas skaistumkopšanas salonu  

«Aneira». Viņa uzskata: doma, sapnis ir jāizlolo 
ar pārliecību, ka tas piepildīsies. Gada laikā kopš 
mūsu iepriekšējās tikšanās reizes ir piepildīts vēl 
viens Ineses sapnis – par savu fitnesa zāli.

Inese Baltgalve, skaistumkopšanas salona 
«Aneira» īpašniece, salona telpās pašā Māru-
pes centrā, līdzās domes ēkai, darbojas jau trešo 
gadu, bet salona pieredze skaistumkopšanā sākas 
jau pirms sešiem gadiem, kad tika atvērts salons  
Sīpeles ielā.

Esam aicināti iepazīt «Aneiras» jaunāko vei-
kumu: augusta sākumā tika atklāta jaunā fitnesa 
studija, kas septembrī sāk pilnvērtīgu darba sezo-
nu ar plašu sporta programmu piedāvājumu dažā-
dām gaumēm. 

Salons ieguva papildu telpas, pateicoties la-
bajai sadarbībai ar ēkas īpašnieku. «Sākot darīt, 
saproti, ka tas ir kārtējais solis nezināmajā, bet, 
tā kā mums jau bija maza zāle, kur piedāvājām 
EMS fitnesa pakalpojumu, un pieredze liecināja, 
ka cilvēkiem ir interese arī par fitnesa pakalpoju-
mu, riskējām,» viņa stāsta.

Prasmīga trenera uzraudzībā
Ar Inesi runājam nelielā, omulīgā zālē. Patī-

kamu atmosfēru telpā rada pieklusinātie pelēkie 
toņi, ko jau atzinīgi novērtējuši esošie klienti. Ine-
se atzīst: «Mēs rūpējamies par cilvēku ārējo skais-
tumu, par iekšējo jārūpējas pašiem. Visu, kas salo-
nā ir, veidoju ar domu – ko es pati gribētu saņemt. 
Piedāvājam klientiem to, ko paši esam izbaudījuši 
un kas pašiem patīk.»

«Aneira» fitnesa studija netiek uztverta kā 
konkurente citām Mārupes sportošanas vietām, jo 
katrai ir sava specifika un klientiem ir plaša izvēle. 
«Mūsu akcents ir nelielas grupas (trīs četri cilvēki) 
un individuālas nodarbības ar treneri. Tā ir iespēja 
izvēlēties sev izdevīgu laiku treniņiem, bet trene-

rim – pievērsties katram individuāli, koriģēt un 
ļaut maksimāli efektīvi sasniegt savus mērķus,» 
stāsta Inese.   

 «Aneira» piedāvā EMS fitnesa pakalpojumu, 
ko iecienījuši klienti, kas vēlas būt labā fiziskajā 
formā un kam ir būtisks treniņa nodarbībā pava-
dītais laiks un atdeve no tā. EMS ir 21. gadsimta 
treniņš personiska trenera pavadībā; tas taupa lai-
ku, attīsta visas muskuļu grupas, atvieglo muguru 
un atbrīvo locītavas, kā arī palīdz sasniegt opti-
mālu ķermeņa masu. Tāpat ir pieejami treniņi ar 
īpašu piekares sistēmu TRX, kur vingrinājumi jā-
veic, izmantojot savu svaru – jānotur ķermeņa po-
zas un jādarbina dziļā muskulatūra. Šis treniņš ir 
īpaši efektīvs. Interesanta ir nodarbība uz BOSU 
bumbas: tā izskatās kā puse no bumbas, bet, uz tās 
vingrojot, lielākais izaicinājums ir noturēt līdzsva-
ru, tādējādi tiek maksimāli trenēta muskulatūra. 
Tāpat ir pieejams body balets, pilates, fitnesa joga, 
fitness senioriem – gan individuāli, gan grupās. 
Lai pilnīgāk rūpētos par ķermeni, iespējamas arī 
uztura speciālista konsultācijas.

Eksperiments EMs treniņā
Inese apgalvo, ka varot stāstīt daudz, bet visla-

bāk izmēģināt pašiem, tāpēc EMS fitnesa treniņā 
tiekamies ar treneri Ilzi Dombrovski. Vispirms 
Ilze palīdz ietērpties īpašā tērpā, kas mazliet at-
gādina bruņuvesti vai kosmonautu apģērbu: cieši 
pieguloša veste un bikses. Tos pieslēdz EMS apa-
rātam, un treniņš var sākties. Lēnām pildu vin-
grinājumus, kurus ierāda un koriģē trenere: cilāju 
kājas, rokas ar hantelēm, tad – vingrinājumi vēder-
presei. Visu laiku muskuļi saņem elektroimpulsus, 
un sajūta ir patīkama: vienu brīdi liekas, ka tos 
kāds masētu, citu brīdi impulss atgādina pliķēšanu 
vai maigu durstīšanu ar adatiņām. Vingrojam vien 
20 minūtes, bet uz pieres, pat īpaši nepiepūloties, 
jau izspiežas sviedru lāses. Nodomāju, ka šādi vin-
grojumi der arī briļļainiem cilvēkiem, jo nav tra-
koti jālēkā, vai arī gados vecākiem ļaudīm. Trenere 

Ilze piebilst, ka viņas klients – aptuveni 70 gadus 
vecs kungs, kuram ir ceļu locītavu problēmas, – ar 
šiem vingrojumiem varējis labi izvingroties. Ir arī 
klienti, kuri nāk uz šo treniņu reizi nedēļā papil-
dus savām sportiskajām aktivitātēm. Tas aktīvam 

cilvēkam ir pilnīgi pietiekami, lai uzturētu sevi 
labā formā, nodrošinot visām svarīgajām mus-
kuļu grupām pietiekamu slodzi. Nākamajā dienā 
muskuļi atgādina par EMS nodarbību, bet tās ir 
patīkamas sajūtas. Šī pieredze ir interesanta un 
noteikti rosina treniņus turpināt.

Paldies «atbalsta grupai»
«Aneiras» salons turpina piedāvāt arī līdzšinē-

jos frizieru, manikīra, pedikīra, LPG masāžas un 
kosmetoloģijas pakalpojumus. Inese ne tikai vada 
salonu, bet arī pati strādā par kosmētiķi un piedāvā 
dažādas sejas kopšanas procedūras ar spāņu pro-
fesionālo kosmētiku «Mesoestetic», kas ir pasaulē 
slavens zīmols. Šī kosmētika spēj risināt dažādas 
kosmētiski estētiskas problēmas – akni, pigmen-
tāciju, novecošanos u. c. Salonā var arī iegādāties 
šo profesionālo kosmētiku lietošanai mājās. 

Vai nav grūti gan vadīt uzņēmumu, gan nezau-
dēt savas profesionālās iemaņas? «Ir liels gandarī-
jums, ka viss ir pašu izauklēts, ka kārtējais sapnis 
ir piepildījies. Protams, nav viegli vadīt un orga-
nizēt visu pašai, bet nekas nav neiespējams. Ja ko 
esmu iecerējusi, tad to cenšos arī īstenot,» saka 
Inese. Viņa piebilst, ka bez «atbalsta grupas», kā 
viņa sauc savus kolēģus, nevarētu neko iesākt, jo 
«viņi iedvesmo, uz viņiem var paļauties par visiem 
100%».

Esi skaists, dzīvo skaisti!
Fitnesa zāli rotā iedvesmojoši citāti, piemēram, 

Maikla Felpsa teiktais: «Neliec sev ierobežojumus. 
Jo vairāk tu tiecies pēc kaut kā, jo vairāk tu varēsi 
sasniegt!» 

Vai arī Inesei ir kāds dzīves un biznesa moto? 
«Vienmēr saku: «Esi skaists un dzīvo skaisti!» Ja 
tu dzīvo ar pozitīvu domu, ja esi pārliecināts par 
sevi, apmierināts ar sevi un pats sev patīc, dzīvē 
viss būs kārtībā! Tie, kas nečīkst par dzīvi, bet iet 
un dara, arī kaut ko sasniedz,» viņa atbild.

Vai Ineses pārliecība neapstāties pie sasniegtā 
nozīmē, ka būs vēl kādi lieli sapņi, ko piepildīt? 
«Citi smej, ka nākamais solis būtu SPA. Pašlaik 
nelaužu saviem sapņiem spārnus, gan jau kāda 
ideja atkal atlidos. Dažas jau ir: vajadzētu šeit 
kaut ko vēl papildus piedāvāt, lai klientiem būtu 
patīkami bonusi, pārsteigumi... Laiks visu noliks 
savās vietā,» nosaka salona īpašniece. 

EMs fitnesa laikā trenera uzraudzībā speciāls 
dators ģenerē impulsus, kas ar elektrodu 
palīdzību tiek nogādāti uz muskuļiem, lai tos 
stimulētu. EMs treniņš ilgst tikai 20-25 minū-
tes, bet sajūtas pēc tā ir kā pēc vismaz divu 
stundu intensīva treniņa.
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salons «Aneira» piepilda sapni par fitnesa studijuMārupes Uzņēmēju diena šogad oktobrī
      Turpinājums no 1. lpp.

Darba biržā piedalīsies
 SIA «SilJa»
 SIA «Rolling»
 VAS Lidosta «Rīga»
 SIA «MADARA Cosmetics»
 SIA «Prolux»
 SIA «Kreiss»
 SIA «Appollo Baltic»
 SIA «A Aptieka»

Ekskursijas nodrošinās
 SIA «SilJa»
 SIA «Rolling»
 VAS Lidosta «Rīga»
 SIA «MADARA Cosmetics»
 SIA «Kreiss»
 SIA «Beweship Latvia»
 Restorāns «Hercogs M»
 Salons «Studio Figura»
 Salons «Studio Monaco»
 draugiem.lv
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Lotte Tisenkopfa-Iltnere, sIA «MADARA Cosme-
tics» līdzīpašniece un valdes priekšsēdētāja.



Pēdējā ekskursija aizvadīta augusta sākumā, kad 
uzņēmēji zinošas gides pavadībā ne tikai izstai-
gāja atjaunoto Nacionālā mākslas muzeja ēku, 
bet arī apskatīja muzejā izvietotās mākslas darbu 
ekspozīcijas. 

UzņēMēji atpūšas
Uzņēmēji ne tikai čakli strādā, bet arī kārtīgi 

atpūšas! Šoreiz vasaras ballītes namatēva lomu 
ļoti viesmīlīgi uzņēmās Ilmārs Jasinskis, kurš 
saimnieko Mārupes atpūtas kompleksā «JIP Mār- 
upīte». Spītējot lietainajam laikam, uzņēmējiem 
bija iespēja izbaudīt dažādus ūdenssporta veidus 
un arī makšķerēt. Namamāte bija pagatavojusi 
ļoti gardu soļanku, ar kuru cienāja visus pasākuma 
dalībniekus. Paldies Lindai un Ilmāram Jasin-
skiem par laipno uzņemšanu! Lai veicas atpūtas 
kompleksa attīstīšanā un labiekārtošanā!

atklāta Velostacija
Biedrība «Mārupes uzņēmēji» LMT projektu 

konkursā bija iesniegusi projektu par velosipēdu 
apkopes stacijas izveidi pie Mārupes vidusskolas. 
Projekts saņēma finansiālo atbalstu, un 13. augustā 
pie Mārupes vidusskolas, Kantora ielā 97, velosipē-
du apkopes stacija tika atklāta publiskai lietošanai.

Atklāšanas ceremonijā piedalījās «Latvijas  
Mobilā Telefona», Mārupes novada pašvaldības, 

Mārupes vidusskolas un biedrības «Mārupes uz-
ņēmēji» pārstāvji.

Šī ir pirmā velosipēdu apkopes stacija, kas ie-
kļauta oficiālā velomaršrutā, un kopumā šī būs jau 
piektā velosipēdu apkopes stacija Latvijā.

Atklāšanas pasākumā tika demonstrēta staci-
jas tehniskā funkcionalitāte un bija iespēja vērot  
ekstrēmus BMX paraugdemonstrējumus Dāvja 
Dudeļa izpildījumā.

Velosipēdu apkopes stacija tapusi sadarbībā ar 
biedrības dalībniekiem SIA «Metāla Studija» un 
SIA «Kalo Būve».

NeforMālā  
tikšaNās ar  
aigarU rostoVski
18. augusta pēcpusdienā «Turība Business 

HUB» telpās biedrības «Mārupes uzņēmēji» un 
Rīgas Uzņēmēju biedrības dalībnieki tikās ar 
Biznesa augstskolas Turība Attīstības padomes 
priekšsēdētāju un Latvijas Tirdzniecības un rūp-
niecības kameras (LTRK) prezidentu Aigaru Ros-
tovski, lai neformālā gaisotnē apspriestu dažādus 
sabiedrībā aktuālus jautājumus, kas skar gan eko-
nomiku, gan izglītību, gan uzņēmējdarbības vides 
attīstības iespējas. Pateicamies par atvēlēto laiku 
un saturīgo sarunu!

Uzņēmēju VēstisSEPTEMBRIS  20164 JAUNUMI

Noslēgts sadarbības 
MeMoraNds ar  
bizNesa aUgstskolU 
«tUrība» 
Lai veicinātu sociāli ekonomisko aktivitāti un 

uzņēmējdarbības attīstību Mārupes novadā, kā arī 
sekmētu jauniešu interesi par uzņēmējdarbību un 
īstenotu kopīgus projektus jauniešu uzņēmējdar-
bības izpratnes veicināšanai un praktisko iemaņu 
apgūšanai, biedrība «Mārupes uzņēmēji» 30. jū-
nijā parakstīja sadarbības memorandu ar Biznesa 
augstskolu «Turība».

Biedrības «Mārupes uzņēmēji» valdes priekš-
sēdētāja Evita Sondore skaidro: «Domājot par 
esošajiem un topošajiem biedriem, meklējam aiz-
vien jaunus risinājumus, kā attīstīt uzņēmējdar-
bību. Biznesa augstskola «Turība» mums ir ļoti 
saistošs sadarbības partneris, jo tur ir gan zinoši 
cilvēki, kas var darboties kā mentori, gan kopā 
strādāšanas risinājums, ko piedāvā «Turība Bu-
siness HUB». Jaunam un nelielam uzņēmumam 
aprīkota darba vieta, ko var izmantot par nelielu 
maksu, ir attīstības sākumposmā liels atbalsts.»

Memoranda ietvaros biedrība «Mārupes uz-
ņēmēji» sadarbībā ar augstskolu apņemas īstenot 
dažādas aktivitātes, kas vērstas uz izglītības un 
uzņēmējdarbības attīstīšanu Mārupes novadā un 
Rīgas pilsētā. Savukārt Biznesa augstskola «Turī-
ba» apņēmusies aktīvi sadarboties ar biedrību, īpaši 
«Turība Business HUB» sniegto pakalpojumu ie-
tvaros, piedāvājot biedrības dalībniekiem izdevīgus 
nosacījumus. Tāpat augstskola apņemas informēt 
biedrību par aktualitātēm nozarē un rosināt gan 
studentus, gan mācībspēkus uz aktīvu sadarbību.

MārUpes UzņēMēji 
dodas ekskUrsijā Uz 
NacioNālo Mākslas 
MUzejU
Pasākumu cikla «Neformālā tikšanās» ietvaros 

Mārupes uzņēmēji ir gan tikušies ar dažādām in-
teresantām personībām, gan apmeklējuši vairākas 
kultūras iestādes. Šīs ekskursijas ir vieni no visla-
bāk apmeklētajiem un pieprasītajiem pasākumiem.  

Paldies Biznesa augstskolai  
«Turība» par jauko uzņemšanu 

uzņēmēju brokastīs un neformālās 
tikšanās laikā!

•
Paldies SIA «SilJa» un  

SIA «Prolux» par viesmīlību  
valdes sēdes laikā!

•
Paldies «JIP Mārupīte»  

saimniekiem par viesmīlīgo 
uzņemšanu uzņēmēju vasaras 

ballītes laikā!

Biedrība «Mārupes uzņēmēji»

LABIE DARBI

SIA «SilJa» aicina savam kolektīvam pievieno-
ties patstāvīgu, atbildīgu un pozitīvu  
NOLIKTAVAS DARBINIEKU Mārupes dārzkopī-
bas nodaļā. CV lūdzam sūtīt uz e-pastu:  
sigita.linde@silja.biz. (Tel. 26544594) 

sLUDINāJUMs

«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 nodrukāts ar

atbalstu. 

PALDIeS!

Par reklāmas un sludinājumu
ievietošanu rakstiet vai zvaniet

biedrības koordinatorei elīnai Grāvei:
info@marupesuznemeji.lv

22516333


