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Iepriekšējos izdevuma «Uzņēmēju Vēstis» daudz  esam stās-
tījuši par uzņēmējiem un mārupiešiem aktuālām tēmām, 
bet tā īsti ar sevi un visiem biedrības dalībniekiem vienko-
pus vēl neesam iepazīstinājuši. Un tieši šis pirmssvētku laiks 

ir īstais, lai pastāstītu par sevi un sveiktu visus biedrības dalībnie-
kus svētkos.

 Biedrība «Mārupes uzņēmēji» ir 2011. gadā dibināta sabiedris-
ka organizācija, kuras mērķis ir veicināt sociāli ekonomisko aktivi-
tāti un uzņēmējdarbības vides attīstību Mārupes novadā. Biedrības 
dalībnieku skaits nemitīgi aug, un pašlaik tā apvieno 65 biedrus –  
mazos, vidējos un lielos uzņēmējus, kā arī fiziskas personas un sa-
biedriskās organizācijas. 20.03.2014. biedrība ieguva sabiedriskā 
labuma organizācijas statusu.

Biedrības dalībnieks var būt jebkura komercsabiedrība, indivi-
duālais komersants, biedrība, nodibinājums vai cits saimnieciskā 
darba veicējs, kā arī fiziskas personas, kuru saimnieciskā darbība ir 
saistīta ar Mārupes novadu un kurām nav vienaldzīga uzņēmējdar-
bības attīstība Mārupes novadā. Ja radusies interese par biedrību  

un vēlaties kļūt par tās dalībnieku, visa informācija ir atrodama  
www.marupesuznemeji.lv. Sveicam svētkos biedrības dalībniekus 
un visus mārupiešus! 
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fokusā

Par biedrību «Mārupes uzņēmēji»

Gada nogalē, kad atskatāmies uz padarīto, jāteic, 
ka biedrībai ir bijis ražens, darbiem bagāts laiks. 
Esam iepazīstinājuši mārupiešus ar lielu daļu 

uzņēmumu, kuri ne tikai atrod laiku savam ikdienas dar-
bam, bet arī kopā būšanai ar citiem mārupiešiem. Esam 
kopā mācījušies «Par 2 h zinošāks», neformālā gaisot-
nē izrunājušies gan ar uzņēmējiem, gan politiķiem, gan 
mākslas ļaudīm. Esam kopā izdziedājušies ar Mārupes 
Gaismas pils saimnieci Iru Dūdumu un kantrī mūziķi 
Māri Sloku, jo dziesmās, ko latvieši dzied, ir zināms kods –  
veiksmei, veselībai, labklājībai.

Esam atraduši labākos jaunos uzņēmējus Mārupes 
vidusskolā, vasarā savos uzņēmumos devuši darbu sko-
lēniem. Kopā nosvinēta Mārupes 90. jubileja, draudzīgā 
komandā ar Mārupes domes ļaudīm sakopta Mārupe 
Lielās talkas laikā.

Ir ļoti daudz projektu un ieceru, kas ir sākti, lai pēc 
iespējas vairāk uzlabotu uzņēmējdarbības vidi savā nova-
dā – gan iestājoties par izlīdzināšanas fonda grozījumiem 
valdībā, gan kopā ar citiem Pierīgas novadiem izveidojot 
Pierīgas reģionālo padomi, lai pārstāvētu un virzītu Pierī-
gas uzņēmēju intereses.

Ziemassvētku gaidās gribu teikt lielu PALDIES  
visiem, ar kuriem esam sadarbojušies, kuri uzklausījuši 
Mārupes uzņēmējus, palīdzējuši ar padomu un ar reālu 
atbalstu, – Mārupes novada domei, LTRK, Irai Dūdu-
mai, Ilzei un Andrim Būmaņiem, Zandai Melkinai, Pie-
rīgas partnerībai, Mārupes vidusskolai,  SIA «airPrint», 
SIA «Kreiss», SIA «Metāla studija», SIA «Rev.eko»,  
SIA «Mārupes logi», restorāniem «32. augusts» un «Her-
cogs», SIA «Liacons», SIA «Vērsis Ro», advokātam Juri-
jam Baibakovam un visiem citiem, kas devuši savu artavu, 
lai sasniegtu biedrības izvirzītos mērķus un realizētu lie-
lus un mazus projektus.

Un, protams, jums, mārupieši!
Visiem vēlu jaunajā gadā mērķi, ko sasniegt, spēku, 

lai izturētu, prātu, lai uzvarētu, izturību, lai nepadotos, 
veiksmi, kas palīdz, idejas, kas virza, sapņus, kas piepil-
dās, draugus, kas atbalsta, prieku par paveikto un laiku, 
lai atpūstos.

valDEs pRIEkšsēDētājas slEja

Silva Jeromanova-Maura
Biedrības valdes priekšsēdētāja

Klusajā un mierīgajā  
Adventes laikā gribas  
visiem vēlēt gaišus un  
baltus Ziemassvētkus,  
kaut arī  ziema ir tik  
zaļa un silta.

BieDrīBas «Mārupes uzņēMēji» DalīBnieki
Viesmīlība
 Restorāns «32. augusts»
 Neriņa V
 Restorāns «Hercogs»
 Restorāns «Trattoria  

da NIKO»
 Best Western Hotel Māra

Ražotāji
 AA Energy Windows
 Ansona mēbeļu fabrika
 Doka Latvia
 Madara Cosmetics
 Metālastudija

Tirdzniecība
 Appollo Baltic
 ALSO Latvia

 Colortex
 Excellent partner
 HOUSE OF PORTUGUESE 

WINES
 Prolux
 Rolling
 Sabiedrība Mārupe
 SilJa
 Stādaudzētava Blīdene
 Zaļās vides serviss
 Wavin Latvia

Būvniecība
 AS RERE Grupa
 Cander nami
 KALO Būve 
 Skārda Jumti
 Simts nami

 EDS
 Fixman
 VR Projekts
 Vides un Ģeo projekti
 Termex
 Paganels būve
 Elgust

Skaistums un  
veselība
 Salons «Aneira»
 Salons «BS Studija»
 Salons «Studio figura»
 Veselības centrs «Nika»

Zemnieku  
saimniecības
 Purkalni Z/S
 Zālītes Z/S

Transports un  
loģistika
 BEWE RIX
 Kreiss
 Maxiline
 Starptautiskā lidosta 

«Rīga»

Konsultācijas, apmā-
cības, pakalpojumi
 Konsultāciju birojs  

JURIDICA
 Sensum
 Auditorfirma Inspekcija
 Bizpro
 Goldingen G.B.
 Jurijs Baibakovs
 EPVA Eksperti

 Study Link
 EDAT
 Medialead group
 Solveris
 Tipogrāfija «airPrint»

Sadzīves  
pakalpojumi
 Rev.eko
 Meliorators–J
 Vērsis Ro
 SA Avia
 Nordstorm forest
 LTR

Grāmatvedība
 Grāmatvedība un  

audits «TKB»
 Liacons

Citi
 AVE Maria S.O.

Ja Mārupes teritorijā 
kāda uzņēmuma logā 
redzēsiet šādu uzlīmi, 
tad tas ir apliecinā-
jums, ka uzņēmums 
ir biedrības «Mārupes 
uzņēmēji» dalībnieks!

Foto: Jānis Buls
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Atverot ģimenes restorānu «Hercogs» Jel-
gavā, Andris Rūmītis ar kompanjonu iz-
lēmuši spēlēt uz mazām likmēm: riskēja 

vien ar pašu ieguldījumu. Uzkrātā pieredze deva 
pārliecību, ka arī Mārupē šādam restorānam ir 
nākotne.

«Ģimenes restorāna «Hercogs»» pirmsāku-
mi meklējami pirms sešiem gadiem, kad Andris 
Rūmītis, kurš vairāk nekā 10 gadus bija strādājis 
sabiedriskās ēdināšanas jomā – no tiem septiņus 
astoņus gadus kā šefpavārs dažādos restorānos –, 
kopā ar kompanjonu izlēma atvērt restorānu, kurā 
būtu gaidītas ģimenes ar bērniem. 

Tas bija krīzes laiks, bet Rīgā labām restorā-
nu telpām joprojām bija augstas īres cenas, tāpēc 
Andris ar kompanjonu lēma par labu Jelgavai, bet 
restorāna nosaukums radās vietas dēļ: tas atvērts 
Hercoga Jēkaba laukumā. Abi izlēma spēlēt uz 
mazām likmēm: riskēja vien ar pašu ieguldījumu. 
«Kredītus neņēmām, iztukšojām visas zeķes. At-
vērāmies un bijām diezgan askētiski. Soli pa solim 
mācījāmies un izpratām šīs biznesa spēles notei-
kumus. Trīs gadus Jelgavā nostrādājām, sapratām, 
ka šajā jomā var arī nedaudz nopelnīt, uztaisījām 
kapitālo remontu, bet uzkrātā pieredze deva stip-
ru pārliecību, ka arī Mārupē mums ir nākotne,» 
stāsta Andris. 

Bērni – galvenie klienti
«Gan man, gan kompanjonam ir mazi bērni, 

un ļoti bieži, ejot uz restorānu, jutām, ka neesam 
tur gaidīti. Es dzīvoju Āgenskalnā, kompanjons 
– Mārupē, un Pārdaugavā, izņemot «Spici», ģi-
menēm ar bērniem nav īsti, kurp doties. Tāpēc iz-
lēmām par labu Mārupei un šogad 7. martā atvē-
rām vēl vienu «Hercogu». Bērni ir mūsu galvenie 
klienti, kas tiek īpaši gaidīti,” saka Andris. 

«Šeit bija mazliet cits piegājiens, rūdījums arī. 

Mazliet piepalīdzēja vecāki, arī kompanjonam  
bija brīvi līdzekļi, bet kredītu ņēmām ēkas iegādei, 
jo bankas šim biznesam, ja vien tam nav īpašu-
ma vai citas, nopietnas garantijas, kredītus nedod. 
Visa ēka nu ir mūsu, kas apliecina, ka neesam vie-
nas sezonas «hits», ka mums ir ilgtermiņa plāni,» 
iepazīstina Andris.

Mārupes restorāns ir lielāks nekā Jelgavā, 
šeit bērniem ir vesela istaba, kur tie var gan pie  

galdiņiem ieturēties, gan spēļu istabā spēlēties un 
skatīties multenes. Andris domā, ka brīvdienās, 
kad ir lielāks klientu pieplūdums, varētu piedāvāt 
arī klauna atrakcijas bērniem. Vasarā bērniem pie 
restorāna terases tiek piedāvātas arī piepūšamās 
atrakcijas. Šeit bieži tiek rīkotas bērnu ballītes, 
turklāt ne tikai bērnu istabā, bet arī otrā stāva 
telpās, kas ir plašākas. Tās iecienītas arī kāzu un 
citu plašāku viesību rīkošanai, kā arī uzņēmumu 
semināriem grupām līdz 70 cilvēkiem. Restorānā 
tiek rīkoti arī t. s. branči jeb vēlās brokastis, kā arī 
dažādi tematiskie pasākumi, ar kuriem var iepa-
zīties restorāna mājas lapā. Turklāt klienti bieži 
vien izvēlas veikt rezervāciju, un restorāns, starp 
citu, decembra nedēļu nogalēm esot teju rezer-
vēts. Iecienīti ir arī pasūtījumi, kad klienti pasūta 
savām mājas viesībām gan aukstās, gan karstās 
uzkodas.

Moderna mājas virtuve
Uzņēmējs saka: paša pieredze kā šefpavāram 

noder ēdienkartes izveidē. Viņš palīdz arī ban-
ketu rīkošanā, bet laika, lai pats stāvētu pie plīts, 
gan vairs neesot, ir pavisam citas rūpes. «Ģimenes 
restorāns, protams, arī izvirza savas prasības ēdien-
kartei,» saka Andris un piebilst, ka bērniem ir īpaša 
ēdienkarte. Restorāna ēdienkartē ir arī firmas ēdie-
ni, kurus atradīsit gan Jelgavā, gan šajā restorānā, 
piemēram, teļa vaigi, vistas giross, kraukšķīgie ce-
peši, Cēzara salāti u. c., bet, kā saka Andris, mērķis 
nav būt kā franšīzei, tāpēc abās vietās ir arī atšķirī-
bas. «Mēs restorānu definējam kā modernu mājas 
virtuvi ar godīgu cenu un «saprotamu» ēdienu. Pie 
mums nāk garšīgi paēst un labi pavadīt laiku. Mūsu 
mērķis ir, lai ģimene atnāktu pie mums nevis trīs 
reizes gadā, bet gan trīs reizes mēnesī. Šādu kon-
ceptu izveidojām, saprotot, ka tam ir lielāks poten-
ciāls nekā smalkam restorānam,» saka Andris.

Kādi ir pirmā gada secinājumi? Andris atbild, 
ka pirmie rezultāti esot labāki nekā savulaik Jelga-
vā. «Laiks ir cits, nekā bija pirms sešiem gadiem, 
arī mūsu klientu – mārupiešu, rīdzinieku u. c. 
maksātspēja ir citādāka. Palīdz arī uzkrātā piere-
dze, kā labāk lietas darīt,» stāsta uzņēmējs. «Her-
coga» veiksmes recepte ir gan koncepcija, gan tas, 
ka paši uzņēmēji ir iekšā visos procesos un pārzina 
jomu. Ne mazāk svarīgs nosacījums ir labs, pār-
baudīts personāls, piemēram, Jelgavā pieci cilvēki 
strādā kopš pirmās dienas (no 15 darbiniekiem), 
bet Mārupē nodarbināti 18 cilvēki.   

Bez napoleona plāniem
Andris, jautāts par tuvējiem plāniem, atsmej, 

ka tik lielus plānus kā Napoleonam nekaļot, jo 
«visi zinām, kā beidzas tie lielie plāni». Tomēr 
«mūsu uzņēmumā nepārtraukti turpinās investē-
šana – nevar atvērt biznesu un desmit gadus neko 
nedarīt. Dzīve piespēlē ne tikai izaicinājumus, ar 
kuriem jātiek galā, bet arī to, ka klientam ik pa 
laikam ir vajadzīgs kas jauns». Andris jau plāno, 
ka nākamvasar būs nepieciešama plašāka āra tera-
se, ko viesi ļoti iecienījuši. «Pa laikam mūs uzrunā 
namīpašnieki, aicinot atvērt vēl kādu «Hercogu». 
Nekad nesaku «nekad», bet tas nebūs tuvāko divu 
trīs gadu laikā, jo mums ir jānostabilizē šis resto-
rāns, šeit vēl ir daudz darba. Nevar kaut ko padarīt 
vienā vietā un skriet uz citu, jo klients var palikt uz 
mums dusmīgs. Bet pēc tam gan: kāpēc lai nebūtu 
«Hercogu» ķēde Latvijā?» saka Andris. 

Gadumijai tuvojoties, viņš atceras seno teicie-
nu: «Atrodi darbu, kas tev patīk, un nekad nebūs 
jāstrādā.» Andrim ļoti patīk tas, ko viņš dara, tā-
pēc Ziemassvētku laikā viņš līdzcilvēkiem novēlē-
tu gan atrast sev tīkamu darbu, gan arī «neskriet 
kā vāverēm ritenī. Atrast laiku sev un ģimenei, jo 
tad lēnām viss, ko vēlies, atnāks pie tevis!» 

«Vieglāk, protams, ir čīkstēt, ka viss slikti, un 
neko nedarīt, bet tad arī neredzēsi rezultā-
tu,» saka andris rūmītis «Ģimenes restorāns 
«Hercogs»» īpašnieks. 

sākumā spēlēt uz mazām likmēm
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Evita Sondore pēc desmit gadu darba ģi-
menes uzņēmumā «Miedziņš», vīramā-
tes Ainas Sondores iedrošināta, šogad  

15. janvārī nodibināja savu uzņēmumu – SIA 
«Excellent partner». 

Evita ilgus gadus strādājusi SIA «Miedziņš» –  
ģimenes uzņēmumā, kas jau 21 gadu klientiem 
pazīstams ar veikalu Rīgā, Tērbatas ielā, kur tir-
go matračus, segas, spilvenus, gultasveļu, halātus. 
Klientu kļuvis vairāk, un arvien biežāk pirkumus 
veic ne tikai privātpersonas, bet arī uzņēmumi, 
kam nepieciešama gultasveļa (viesnīcas, viesu 
nami, slimnīcas, privātās klīnikas). Iegriežas arī 
pasākumu rīkotāji un restorānu pārstāvji, kam ne-
pieciešami galdauti, salvetes u. c. Tāpēc vīramāte 
Aina iedrošināja Evitu veidot savu uzņēmumu –  
«Excellent partner» – , kas piedāvātu tekstiliz-
strādājumus profesionāļiem: viesnīcām, slimnī-
cām, restorāniem u. c., kur ir augstākas kopšanas 
prasības nekā tai veļai, ko lietojam ikdienā. Evija 
piebilst, ka pirmajā gadā ļoti noder vīramātes pie-
redze un iedrošinājums.

««Excellent partner» ir orientēts uz vairum-
tirdzniecību, juridiskajām personām un konkrētu 
pasūtījumu izpildi, tāpēc vismaz pagaidām, kamēr 
uzņēmums uzņem apgriezienus, nav nepiecieša-
mas noliktavas telpas, jo prece no ražotāja uzreiz 
nonāk pie pasūtītāja. Preces iepērkam no ilgus 
gadus «Miedziņā» pārbaudītiem Vācijas ražotā-
jiem, kā arī no Itālijas un Beļģijas. Arī pašreizējie 
klienti pārsvarā ir tie, ar kuriem esam sastrādāju-
šies, tāpēc var teikt, ka pilnīgi no nulles nesāku – 
«Miedziņā» uzkrātā pieredze un kontakti tagad 
lieti noder. Tā ir mana stingrā aizmugure,» stās-
ta uzņēmēja. Klienti galvenokārt ir no Rīgas vai 
tuvējās Pierīgas.

Veiksmīgs pirmais gads
Kāds ir bijis pirmais gads? Evita atzīst, ka 

noteikti nenožēlo izvēli par savu uzņēmumu, un 
pirmā gada rezultāti pagaidām vēl nelielajam uz-

ņēmumam ir ļoti labi. Viņa stāsta, ka šogad pat 
izdevies piedalīties un uzvarēt slimnīcu valsts ie-
pirkumos, kuros gan pastāv zināmi ierobežojumi. 
«Attiecīga apjoma iepirkumos ir prasība uzrādīt 
līdzvērtīgas iepriekšējās piegādes gan preču apjo-
ma, gan naudas summas ziņā. Liela apjoma piegā-
des pašlaik nedaudz bremzē dalību lielo slimnīcu 
iepirkumos, bet esmu pārliecināta, ka ar laiku viss 
sanāks,» domā Evita. 

Kā jaunu nišu uzņēmumam viņa redz korpo-
ratīvo (jeb, kā pati saka, «skaisto») darba apģēr-
bu (žaketes, bikses, svārki, vestes, krekli, blūzes) 
piedāvāšanu viesnīcām, restorāniem, bankām. «Šī 
ideja radās, pateicoties mūsu klientiem. Bieži vien 
klientiem saku: pasakiet priekšā, kas jums nepie-
ciešams, – jo viņi strādā savā jomā ilgus gadus. 
Šādi padomi ļoti noder un ļauj daudz iemācīties 
un attīstīties; nav jāizgudro jauns ritenis, ir jāie-
klausās, ko runā klients, un jānovērš nepilnība – 
trūkums tirgū. Arī slimnīcām un privātklīnikām 
varam piedāvāt vācu kvalitātes apģērbu ārstiem 
un nodaļu darbiniekiem,» iepazīstina uzņēmēja 
un piebilst: «Nevarētu teikt, ka šī niša tirgū ir tuk-
ša, bet redzu tai perspektīvu.» Evita atklāj, ka šo 
jomu jaunajā gadā grib īpaši attīstīt lielākās iespē-
jas saista ar banku sektoru, kur darbiniekiem arī 
jāizskatās skaisti, gaumīgi ģērbtiem.

pati atbildīga par lēmumiem
Evita pagaidām visu dara pati, bez papildu 

darbiniekiem, jo «man pagaidām pietiek ar bi-
roju mājās, datoru, internetu un telefonu. Tā ir  
21. gadsimta priekšrocība. Sagatavoju piedāvā-
jumu, pati dodos pie potenciālajiem klientiem». 
Jautāta, kā šis darbs atšķiras no tā, ko viņa darījusi 
iepriekš, Evita vērtē, ka nekas daudz nav mainī-
jies, viņa dara to pašu, ko iepriekš, tikai darba ap-
joms kļuvis lielāks. «Tas ir tavs uzņēmums, kurā 
tikai pats esi atbildīgs par pieņemtajiem lēmu-
miem un pieļautajām kļūdām. Saproti, cik daudz 
vari riskēt, jo ieguldi savus līdzekļus. Tā noteikti 
ir citāda atbildība nekā iepriekš, lai gan es pret 
jebkuru darbu izturos atbildīgi,» viņa atklāj sava 
biznesa īpatnības.

«Uzņēmums ir jāsagatavo lielajam startam, 
un man gribas pakāpeniski, mierīgi virzoties uz 
priekšu, pašai ielikt tam stingru pamatu. «Excel-
lent partner» redzu HoReCa sektorā (viesnīcas, 
restorāni, kafejnīcas), kā arī valsts slimnīcu un 
privātklīniku sektorā. Tas, ka pašlaik visu daru 

pati, nevis pārdošanu attālināti veic kāds pārde-
vējs, zināmā mērā ir pluss, jo varu klātienē izzināt 
visas klientu vēlmes un vajadzības, lai tad, kad 
uzņēmuma darbības virzieni attīstīsies un darba 
apjoms būs krietni lielāks, es varētu pieņemt dar-
biniekus, izstāstīt esošo situāciju un darbiniekam 
iedot jau gatavu darba vidi, kurā strādāt,» saka 
uzņēmēja.  

lomu spēles kā aktierim
«Es daru to, kas man patīk, jomā, kuru es 

pārzinu,» saka Evita. Viņa atzīst, ka šajā bizne-
sā viņu saista darba dažādība. «Tas ir kā aktierim, 
kam ikreiz ir jaunas lomas. Vienu brīdi sēžu savā 
kabinetā, gatavoju piedāvājumus, tad sazinos ar 
klientu pa telefonu, dodos uz tikšanos – rādu, 
stāstu un, kas nav mazsvarīgi, nodibinu personīgu 
kontaktu. Sazinos ar ražotājiem, rakstu pasūtīju-
mus, apmaksāju rēķinus, organizēju transportu uz 
Latviju, bieži pati nogādāju preci līdz klientam. Ja 
būtu lielāks uzņēmums, daudzi darbi tiktu sadalīti 
starp vairākiem darbiniekiem, bet pagaidām es vi-
sas lomas spēlēju viena pati. Man tas ļoti patīk, jo 
ik diena ir citāda, nav rutīna un ir liela dažādība. 
Turklāt vari būt pats sev saimnieks: ja vajag brīv-
dienu, izkārto to; citu dienu pastrādāsi vairāk. Tas 
ir labs veids, kā darbu savienot ar ģimenes dzīvi,» 
atklāj Evita, piebilstot, ka ne mazums laika prasa 
divi mazi ķipari. «Iespējams, ka tie uzņēmēji, kam 
nav bērnu un ģimenes, visu iespēj divreiz ātrāk, 
bet es gribu darīt visu pakāpeniski, jo negribu 
zaudēt šo brīnišķīgo laiku ar bērniem, kad viņi 
aug un attīstās,» atzīst Evita. 

Ko viņa novēlētu citiem, sagaidot Ziemas-
svētkus un gadumiju? Evita uzreiz aicina visus uz 
«Miedziņu», lai iegādātos mīļas dāvanas saviem 
tuvajiem, bet „visiem gribu novēlēt saticību, mī-
lestību un ticību sev”. «Sapņi piepildās, bet nepie-
tiks tikai ar vēlmi, tāpēc celies, ej un dari! Jo Tu to 
vari!» novēl Evita. 

«Šis uzņēmumam ir pirmais gads, un gribas  
lēnītēm, mierīgi virzoties uz priekšu, pašai  
ielikt tam stingru pamatu,» saka evita  
sondore, sia «excellent partner» īpašniece.
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pašai ielikt stingru pamatu uzņēmumam

Lai gan bija cerēts vairāk runāt par Jurija 
Baibakova paša rūpalu, līdztekus tam sa-
runa izvērsās gan par to, kas pašlaik rūp 

Latvijas uzņēmējiem, gan arī par to, kas būtu sa-
gaidāms nākotnē.

Šādai sarunas gaitai pamatu dod Jurija 10 ga-
dus ilgā pieredze juridiskajā jomā, konsultējot uz-
ņēmējus dažādos ar biznesu saistītos jautājumos. 

ar matemātiķa piegājienu
Jurijs savulaik strādājis palielā advokātu birojā 

Rīgas centrā, bet tagad, kā pats saka, strādā solo. 
«Strādājot birojā, protams, ir savi plusi, bet ir arī 
mīnusi. Pluss ir tas, ka tev allaž rokas stiepiena 
attālumā ir kolēģis. Bieži vien, esot kādā lietā, 
procesā iekšā, ir grūti no tās distancēties, un vari 
nepamanīt labākos risinājumus, ko kolēģis ar kri-
tisku aci no malas var saredzēt. No otras puses, 
gadās, ka birojā satiekas cilvēki, kuriem atšķiras 
redzējums, vērtības un uzskati, kā lietas darāmas. 
Ir ļaudis, kuriem patīk diskusijas, konflikti, kas 
dod papildu «draivu», bet man patīk, ja darba 
vide ir mierīga, jo man ir pietiekami daudz lie-
tu, kuru cēlonis ir personu domstarpības. Tāpēc 
mēģinu koncentrēties uz lietām, kurās konflikts 
nav centrālais jautājums, piemēram, ir jāizdomā 
kāda darījuma gaita vai ar likumu atļauts nodok-
ļu uzlabojums,» stāsta Jurijs, iepazīstinot ar savu 
darbības jomu – biznesa konsultācijām. Es snie-
dzu padomu un pārstāvu uzņēmējus dažādos ar 
biznesu un tā attīstību saistītos jautājumos, pie-
mēram, nodokļu jautājumos, sadarbība ar valsts 
un pašvaldību iestādēm, darbs ar preču zīmēm, 
civiltiesiskie strīdi u. c.» Darbs ar nodokļu jautā-
jumiem Jurijam esot īpaši tuvs, jo viņš nāk no ma-
temātiķu ģimenes. «Man vienmēr patikusi mate-
mātika, patīk parēķināt, padomāt,» viņš saka.  

«Sarežģīti likumi, manuprāt, ir izdomāti tādēļ, 

lai varētu pilnīgi droši maksāt mazākus nodokļus, 
nevis otrādi. Tie ir domāti godīgajiem un mod-
rajiem cilvēkiem, un mans darbs ir būt modram 
un parādīt klientam iespējas, ko sniedz likums,» 
stāsta jurists.

Veiksme ir «lipīga»
Šī darba priekšrocība, pēc Jurija domām, ir tas, 

ka viņš var iepazīt Latviju no citas puses, redzēt 
to pavisam citā gaismā. «Man ik dienas iznāk sa-
tikties ar visdažādāko jomu uzņēmējiem, ir iespē-
jas no viņiem mācīties. Patīk, ka manā darbā nav 
ikdienas rutīnas, katrreiz ir kaut kas jauns. Tagad 
sociālajos tīklos ir izplatīts stils gausties, teikt, ka 
viss ir slikti, un ļoti reti kāds raksta, ka ir kas labs. 
Man ir paveicies, ka starp maniem klientiem ir 
pozitīvi, veiksmīgi uzņēmēji, kuru vispārējais ga-
rastāvoklis ir citāds nekā «vidējam» iedzīvotājam. 
Veiksme ir «lipīga»: tu uzņem viņu pieredzi, arī 
pozitīvais skats uzlādē. Tādus uzņēmējus sastopu 
arī Mārupē, biedrībā, un šādās neformālās saru-
nās uzzini, ka, piemēram, Latvijā šuj pazīstamāko 
zīmolu drēbes vai ražo luksus auto detaļas. Klau-
sies un domā: nav nemaz tik slikti, mēs varam!” 
saka Jurijs.

uztrauc neprognozējamība
Jautājam ekspertam, kas uztrauc biznesu 

Latvijā. «Biznesu ne tik daudz uztrauc nodokļu 
lielums kā šīs sistēmas nepārtrauktā mainība un 
neprognozējamība. Uzņēmējam, plānojot savu 
attīstību, vajag stabilitāti, ir jāzina, kas būs parīt 
un aizparīt. Šobrīd situācija ir pasliktinājusies tik-
tāl, ka pat likumā ierakstīto un apsolīto likumde-
vējs maina! Tika atcelta nākamgad plānotā 22% 
IIN likme, ko visi jau bija ieplānojuši. Iespējams, 
kādam viens procentpunkts nav tik problemātisks 
un to varēs amortizēt, bet tas raksturo valsts at-
tieksmi pret uzņēmēju un veido biznesa attieksmi 

pret valsti,» pirmo lietu, kas uztrauc biznesu, ie-
skicē eksperts. Otrā lieta ir kvalificētu darbinieku 
trūkums. «Teju katrs no maniem klientiem šogad 
ir atzinis šo problēmu. Kāds ir labs darbinieks? 
Tāds, kuram ir vēlme strādāt, kurš zina, ko viņš 
prot un ko neprot, un zina, cik tas maksā tirgū. 

Diemžēl šīs kvalitātes starp pašiem potenciālajiem 
darbiniekiem bieži vien ir stipri pārvērtētas,» stās-
ta Jurijs. Savukārt trešā, bet, pēc eksperta domām, 
visbūtiskākā lieta ir tas, ka publiskā vara neizprot 
uzņēmējus un trūkst konstruktīva dialoga. «Ir trīs 
nometnes: publiskā vara, uzņēmēji un sabiedrība, 
un, lai gan starp tām būtu jābūt plašiem tiltiem, 
ik gadu tie brūk arvien vairāk un plaisa palieli-
nās. Uzņēmēji mēģina valstij skaidrot savu pozī-
ciju, bet valsts uzskata, ka visi to vien domā, kā  
nemaksāt nodokļus. Sabiedrība domā, ka uzņē-
mēji ir spekulanti, kas grib tikai paverdzināt un 
neko nemaksāt, bet uzņēmēji domā: valsts ir kurla, 
bet sabiedrība negrib strādāt, tikai saņemt algu...  
Tas aplis ir noslēgts, bet tas būtu jāmaina, jo 
šis apburtais loks ar katru gadu eskalējas, kļūst 
lielāks. Iedomājieties: ja šis dialogs būtu, kāda 
savstarpējā sapratne un labklājība būtu Latvijā!» 
domā Jurijs.

Jautāts, kāds, viņaprāt, būs jaunais gads mūsu 
uzņēmējiem, eksperts cer, ka nākamajā gadā valsts 
pieņems daudz pārdomātāku budžetu, kurā būs 
objektīvi ņemtas vērā visu intereses. Viņš vēlas, lai 
tas būtu vērsts nevis uz kādu kritēriju izpildi, bet 
gan nodrošinātu labklājību un izaugsmi Latvijā. 
Vēl Jurijs cer, ka arī valdība beidzot sāks domāt 
ilgtermiņa kategorijās un būs stabilāka, jo tieši 
stabilitāte ir tā, kas visiem būtu novēlama Jauna-
jā gadā. «Lai arī uzņēmēju bizness nākamgad ir 
stabils! Uzņēmēji grib strādāt, zinot, ka viņiem ir 
spēcīga aizmugure, nevis bezdibenis. Ja zināsim, 
ka mums ir stipra aizmugure, varēsim droši iet uz 
priekšu, vairāk maksāt algās, nodokļos u. tml. un 
prezentēt valsti gaišākā gaismā. Atcerieties senu 
teicienu: to, cik veiksmīgs ir vīrietis, var pateikt 
pēc viņa sievas. Līdzīgi valsti raksturo uzņēmēji,» 
saka Jurijs. 

notvert solo darba priekšrocības
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«Mani klienti ir veiksmīgi uzņēmēji.  
Tā es ieraugu latviju no pavisam citas –  
pozitīvās – puses,» saka zvērināts advokāts 
jurijs Baibakovs. 

«Cilvēks ir domāts, lai dzīvotu forši,» 
sarunā saka Uģis Pīrs, paskaidro-
jot, ka arī viņa piegājiens biznesā 

un dzīves piespēlētās izvēles, ko viņš izmantojis, 
domātas tam, lai nevis lauztu paša būtību un kā-
dam kaut ko apliecinātu, bet gan darītu to, kas 
izdodas un pašam patīk.

Viens no Uģa Pīra uzņēmumiem ir Mārupē 
jau ceturto gadu strādājošais Portugāles vīna tir-
gotājs SIA «HOP Wines» (House of Portuguese 
Wines – portugāļu vīna nams-tulk.). Šis uzņē-
mums vienkārši «izveidojās pats no sevis, nevis ar 
domu, ka to vajag darīt un nu tik pelnīsim lielu 
naudu,» saka Uģis. 

lampas saved kopā ar vīniem
Saskarsme ar portugāļu vīnu sākusies, patei-

coties citam viņa biznesam. Uģis pēc profesijas ir 
interjera dizainers, un, kad pirms 15 gadiem bijis 
atpūtā ar ģimeni un draugiem Portugālē, ievēro-
jis rokām darinātas vēsturiski klasiskas lampas. 
Atgriezies mājās, Uģis uzmeklēja lampu ražotāju 
un aicināja uz sadarbību, kas izvērtusies ļoti veik-
smīga. Nācies bieži apciemot Portugāli, un, kā jau 
biznesa reizēs ierasts, bijuši biznesa mielasti ar 
vietējā vīna baudīšanu. Uģis partneriem ieteicies, 
ka pie mums Latvijā šie vīni neesot pieejami. «Ap 
2005. gadu patiešām pie mums pat portvīnu nebi-
ja iespējams nopirkt, tas bija liels retums,» atceras 
Uģis. Sadarbības partneri ieteikuši Portugālē cie-
nījamu, respektējamu restorānu apskatnieku un 
someljē Fernando Melo, ar kuru kaut ko kopā va-
rētu uzsākt. «Tolaik darbojos ar saviem biznesiem 
un pat nedomāju, ka varētu sākt tirgot vīnu, jo 
man taču nebija nekādas saprašanas par to,» stāsta 
uzņēmējs. Tā pagājuši vairāki gadi, «sākās krīze 
un par vīnu nācās aizmirst, jo bija citas rūpes: kā 
stabilizēt biznesu, kā izdzīvot». 

plašākā pārstāvniecība
Tomēr pirms četriem gadiem Uģa krustdēls 

Gatis Sils pierunājis sākt šo biznesu. «Ieguldījām 

savus līdzekļus, lai varētu atvest produkcijas pir-
mās partijas. Sākām ar pieciem ražotājiem, tagad 
to ir uz pusi vairāk. Pašlaik, ņemot vērā piepra-
sījumu, tas ir pietiekami, jo piedāvājam 100 vei-
du vīnu un uz vietas ir vairāk nekā 4000 pudeļu. 
Mūsu piegājiens šim biznesam, tāpat kā citiem, 
ir: gūt baudu no tā, ko darām. Mērķis ir populari-
zēt Portugāles vīnus, piedāvājot maksimāli plašu 
izlasi, lai klientiem esam pirmā izvēle, ja viņi grib 
iegādāties portugāļu vīnu. Šobrīd varu teikt, ka ne 
tikai Latvijā, bet arī Baltijas mērogā esam vispla-
šākā portugāļu vīna pārstāvniecība,» stāsta Uģis. 
Viņš ieskicē uzņēmuma plānus: izveidot šeit tādu 
pārstāvniecību, kas spētu apkalpot arī klientus 
visā Baltijā un Skandināvijā. «Mūsu darbs ir at-
vest produkciju, lai mūsu klientiem nav jāmokās 
ar loģistiku, un nodrošināt noteikta apjoma pie-
ejamību. Daļa stāv akcīzes noliktavā, bet operatī-
vākai produkcijas komplektācijai un tirdzniecībai 
ir šis veikals Mārupē. Pašlaik darbojamies lēnītēm 
pa Latvijas tirgu,» saka Uģis. «HOP Wines» pro-
dukciju vismaz pagaidām neatradīsit lielākajās 
mazumtirdzniecības veikalu ķēdēs, lai gan lielvei-
kalā «Solo» (Cēsīs), kur esot ļoti kvalitatīva vīnu 
izvēle, tie ir. Uģis teic ka viņus vairāk interesē sa-
darbība ar specializētajiem vīna veikaliem, jo por-
tugāļu vīnu izlases «mugurkaulu» palīdzējis izvei-
dot eksperts Fernando Melo. Vīnu izlase veidota 
tā, lai maksimāli plaši pārstāvētu portugāļu vīna 
ražotājus, aptvertu visu šo valsti no ziemeļiem līdz 
dienvidiem un līdztekus visiem jau zināmajiem – 
madeiras, muskatela un portvīniem – piedāvātu 
arī citus. Tā, piemēram, «HOP Wines» pieejami 
ap 20 portvīna veidi cenā no 12 līdz 170 eiro, pat 
baltais portvīns. Portugāle ir ļoti slavena arī ar sa-
viem zaļajiem vīniem jeb Vinho Verde, kas ir viegls 
baltvīns, kāds Uģa veikalā ir septiņu veidu: gan 
pavisam klasisks, gan moderns, nedaudz dzirks-
tošs vīns, piemēram, no ražotājiem «Vercoope» 
un «Alto Lima». Uģis atzīst, ka būtu gatavs stun-
dām stāstīt par teju katru pudeli, kas ir veikalā, 
piebilstot, ka portugāļu vīna lielais pluss ir tas, ka 

viņiem ir daudz savu vīnogu šķirņu: to ir ap 500, 
bet ejošākās, ko izmanto vīna darīšanā, – ap 50, 
atšķirībā no pārējās Eiropas, kas koncentrējusies 
uz dažām zināmām vīnogu šķirnēm. 

papildina viens otru
Lai arī sākotnēji īpaši neplānota, tomēr vīna 

tirdzniecība papildina Uģa uzņēmumu koncepci-
ju. «Kopā ar kompanjonu interjera salonā «Sie-
na» kleperējam kopā jau divdesmit gadus – kopš 
1993. gada. Ir bijuši pacēlumi, kritumi, bet visu 
laiku gribam turēt savu latiņu maksimāli augstu, 
lai arī pašiem ir bauda no tā, ko darām, nevis  

pārdot kaut kādus štruntus. Interesanti, ka pēc 
krīzes redzams, ka cilvēki ir izvērtējuši savas vēr-
tības. Viņi ir palikuši racionālāki, ilgāk piedomā 
pirms pirkt. Naudas mazāk nav palicis, tikai ir jā-
strādā vairāk, lai to nopelnītu gan cilvēkiem, gan 
arī uzņēmējam,» atzīst Uģis. 

Viņš smejot teic, ka ar vecumu brīžam liekas, 
ka pats visu labi zini un ka dažkārt labāk ir būt 
pašam noteicējam par visu, tāpēc viņš ir radījis 
vēl vienu uzņēmumu «Pīrs interior», kas ne tikai 
Latvijā, bet arī tuvējās ārzemēs tirgo jau minētās 
portugāļu lampas un citus apgaismes ķermeņus, 
tostarp pārstāvot kādu lielu, multinacionālu Spā-
nijas ražotāju.  

lai forši dzīvotu
Uģa biznesus organiski papildina vēl kāda 

sirdslieta: jau 15 gadus Zosēnos lauku īpašuma 
stādaudzētavā viņš audzē ceriņus, ko vairums 
pazīst ar nosaukumu «Vidzemes ceriņi». «Ja es 
varētu neko citu nedarīt, es audzētu tikai ceri-
ņus, jo man tas ļoti patīk. Mana būtība ir tāda, 
ka es nevaru nosēdēt mierā, gribas laukos ar 
dakšu rakņāt zemi, art un pļaut,» viņš atklāj un 
piebilst. «Uzņēmējdarbībā ir iesīkstējis uzskats, 
ka ir jākoncentrējas uz vienu lietu, jo tikai tā var 
gūt panākumus, bet – kāda velna pēc?! Cilvēka 
dvēsele taču ir tik plaša, un var darīt tik daudz in-
teresanta! Ja patīk, tad vajag to darīt, bet, ja ne, –  
nedariet!» 

«Cilvēks ir domāts, lai dzīvotu forši. Kāpēc? 
Lai gūtu kādus milzīgus panākumus un kādam 
kaut ko apliecinātu? Es apliecinu pats sevi Visva-
renā priekšā ar savu vienkāršo dzīvošanas formu-
lu: darīt to, kas pašam patīk, un gūt no tā baudu.
Tas varētu būt novēlējums kolēģiem Jaunajā gadā. 
Tāpat: līksmi iekļauties Visuma veidošanā, jo uz-
skatu, ka cilvēka lielākā vērtība ir būt cilvēcīgam, 
vienkāršam. Ja viņš tāds ir visās savās darbībās un 
uzskatos, tad iekļaušanās šajā kopējā lietā var būt 
ļoti interesanta,» novēl Uģis.  

uzbūvēt to, kas dod prieku pašam

«Vīna baudīšana ir kā ceļojums, kad katrreiz 
atklāj ko jaunu,» saka uģis pīrs, sia «Hop  
wines» īpašnieks, piebilstot, ka pie mums 
vīna kultūra ir pašā attīstības sākumā.

Foto no U. Pīra arhīva



Par reklāmas un sludinājumu
ievietošanu rakstiet vai zvaniet

biedrības koordinatorei Elīnai Grāvei,
info@marupesuznemeji.lv

22516333

BiedrīBas atBalsts 
Mākslai
Mārupiete māksliniece Ieva Markēviča-Ca-

ruka ir uzaicināta pārstāvēt Latviju starptautiskā 
mākslas izstādē «Gabala Art – 2015» –, «Sports 
mākslā» –, kas norisināsies Azerbaidžānā, no šī 
gada 18. līdz 22. decembrim. Izstādē būs iespēja 
prezentēt arī Mārupes novadu un novada uzņē-
mumus. Biedrība «Mārupes uzņēmēji» finansiāli 
atbalsta mākslinieces dalību izstādē, daļēji sedzot 
transporta izdevumus. 

Portugāles vīnu  
degustācija

25. novembra vakaru biedrības «Mārupes 
uzņēmēji» dalībnieki un citi interesenti pavadī-
ja jaukā pasākumā – portugāļu vīnu degustācijā. 
Vīnu degustēšanu lieliski papildināja restorāna 
«Hercogs» izsmalcinātie ēdieni. Paldies «House 
Of Portuguese Wines», īpaši Uģim Pīram, un 
«Hercogs Mārupe», īpaši Andrim Rūmītim. 

viesošanās  
roPažos
21. novembrī biedrības priekšsēdētāja Silva 

Jeromanova-Maura viesojās Ropažos, kur vietē-
jiem uzņēmējiem radusies vēlme dibināt uzņē-
mēju biedrību, tādēļ viņi vēlējās uzzināt, kāda ir 
Mārupes biedrības pieredze un darbības virzieni. 
Valdes priekšsēdētāja informēja par biedrības 
paveikto,  par ikdienas darbu – semināriem «Par 
2h zinošāks», neformālajām tikšanās reizēm, 
darbu ar skolēnu mācību uzņēmumiem, men-
toringa programmu, sadarbību ar pašvaldību, 
«Uzņēmēju Vēstu» izdošanu un citām biedrības 
aktivitātēm, kā arī par lielākiem darbiem – «Rail 
Baltica» problēmu risināšanu uzņēmēju intere-
sēs, vidutāja lomu lidostas un Mārupes novada 
domes dialogā un citiem projektiem, iecerēm. 
Ceram, ka stāsti par biedrības «Mārupes uz-
ņēmēji» darbību iedvesmos Ropažu uzņēmējus 
jaunas, aktīvas biedrības dibināšanai!

ii vislatvijas reģio-
nālo uzņēMēju  
BiedrīBu kongress
27. novembrī Ogrē norisinājās 2. Vislatvijas 

reģionālo uzņēmēju biedrību kongress, kas ir nā-
kamais solis pagājušajā gadā biedrības «Mārupes 
uzņēmēji» iedibinātās prakses nostiprināšanā. 
Kongresa atklāšanā piedalījās Latvijas Repub-
likas prezidents Raimonds Vējonis, kurš sveica 
uzņēmējus, pašvaldību pārstāvjus un citus inte-
resentus Vislatvijas reģionālo uzņēmēju biedrību 
kongresā un novēlēja kongresa dalībniekiem at-
rast daudz jaunu ideju, lai turpinātu attīstīt paš-
valdības, reģionus un valsti. Biedrību «Mārupes 
uzņēmēji» kongresā pārstāvēja valdes priekšsē-
dētāja Silva Jeromanova-Maura, kas teica uz-
runu kongresa dalībniekiem. Šī gada kongresa 
tēma bija saistīta ar reģionālās attīstības stratēģi-
jas jēgu, kas pašlaik īpaši aktualizējas politikā un 
publiskajā vidē reģionālās reformas kontekstā. 

Pieredzes aPMaiņa 
ruMānijā
Biedrības valdes loceklis Silvestrs Savickis 

novembra sākumā bija devies uz Rumāniju, 
kur notika programmas «Erasmus+» seminārs: 
«Strategic Partnership Plus. Contact seminar 
creating bridges between business and educa-
tion/training/youth sectors». Atbilstoši definēta-
jām interesēm Silvestrs Savickis, pārstāvot bied-
rību «Mārupes uzņēmēji», strādāja vienā darba 
grupā ar Itālijas, Nīderlandes un Rumānijas pār-
stāvjiem un semināra gaitā izstrādāja projekta 
skici «Ready4Career». Darba grupas dalībnieki 

vienojās par kopīgu projekta sagatavošanu un 
iesniegšanu 2016. gadā saskaņā ar programmas 
«Erasmus+» noteikumiem un termiņiem. Vēlam 
veiksmi izstrādē un gaidām jaunu projektu rea-
lizāciju!

seMinārs  
«Par 2h zinošāks»
26. novembrī aizvadīts seminārs ciklā “Par 

2h zinošāks». Šoreiz lektoru lomā iejutās bied-
rības dalībnieki – SIA «Grāmatvedība un audits 
«TKB»» vadītāja un īpašniece Vēsma Ločmele, 
kas informēja  par dažādiem būtiskiem grāmat-
vedības aspektiem, kuri jāņem vērā uzņēmumu 
vadītājiem, un SIA «EDAT» valdes priekšsēdē-
tājs Kristaps Beķeris, kas kopā ar kolēģi Artūru 
Belmani informēja par iespējām uzlabot konku-
rētspēju biznesā, izmantojot IT priekšrocības. 
Priecājamies, ka biedrībā ir zinoši un profesio-
nāli dalībnieki, kas ir gatavi ar savām zināšanām 
dalīties ar citiem!

s. savickis ar projekta partneriem no itālijas, 
nīderlandes un rumānijas Foto: John Lachman

«Hop» vīnu degustācija restorānā «Hercogs» 
 Foto: Elīna Grāve

Uzņēmēju VēstisDECEMBRIs  20154 jaunuMi

«Uzņēmēju Vēstis»
Izdevējs: biedrība «Mārupes uzņēmēji»

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

Metiens: 7200 eksemplāru
Izplatīšana: kopā ar Mārupes novada

pašvaldības laikrakstu «Mārupes Vēstis»

Šis izdevums iespiests ar biedrības dalībnieka 
tipogrāfijas

                                                            atbalstu. 

PALDIES!

Paldies restorānam «Hercogs»  
par uzņemšanu valdes sēdē un 
vīna degustācijā! Kā arī paldies 
Uģim Pīram un SIA «House of 

Portuguese Wines» par atraktīvās 
vīna degustācijas organizēšanu!

•
Paldies biedrības dalībniekiem 
Vēsmai Ločmelei (SIA «Grāmat- 

vedība un audits «TKB»») un  
Kristapam Beķerim  

(SIA «EDAT») par lekcijām  
seminārā «Par 2h zinošāks»!

•
Paldies uzņēmumam SIA «SilJa»  

par viesmīlību, organizējot  
semināru «Par 2h zinošāks»!

•
Paldies restorānam «32. augusts» 

par viesmīlību Uzņēmēju brokastīs!

Biedrība «Mārupes uzņēmēji»

laBie DarBi

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


