
15. janvāra vakarā Mārupes 
kultūras namā pulcējās 
krāšņi tērptas dāmas un 
smalki kungi, lai visi kopā 

piedalītos biedrības «Mārupes uzņēmēji» 
rīkotajā ballē «Dzīve kā kino». Tās sāku-
mā notika plaša uzņēmumu apbalvošana. 
Mārupes uzņēmējus bija ieradušies sveikt 
pārstāvji no dažādām organizācijām –  
Mārupes novada domes, Mārupes vidus-
skolas, «Lursoft», LTRK kā arī Rīgas, Sa-
laspils un Ķekavas uzņēmēju biedrībām.

Biedrības valde sveica arī aktīvākos 
biedrus, kuri 2015. gadā īpaši atbalstījuši 
dažādas biedrības aktivitātes. Katram uzņē-
mumam tika piešķirta ar kino jomu saistīta 
nominācija. Pateicībau par aktīvu dalību 
biedrībā saņēma – SIA «Paganels Būve», 
SIA «Vērsis RO», SIA «Metāla studija», 
SIA «EDAT», SIA «Beweship Latvia»,  
SIA «Medialead group», SIA «Prolux», 
SIA «Liacons», z/s «Purkalni», z/s «Zā-
lītes», salons «Studio figura Mārupe», 

SIA «Appollo Baltic», SIA «AA Energy  
Windows», SIA «Excellent partner»,  
SIA «Kreiss», «Stādaudzētava Blīdene», 
SIA «Meliorators-J», restorāns «Hercogs», 
skaistumkopšanas salons «Beauty sta-
tion», SIA «Rolling», tipogrāfija «airPrint»,  
SIA «Grāmatvedība un audits «TKB»»,  
SIA «House Of Portuguese Wines» resto- 
rāns «32. augusts», «Best Western hotel 
«Māra»» un restorāns «Trattoria da NIKO». 
Minētie biedrības dalībnieki atzinības 

rakstus saņēma par aktīvu iesaistīšanos au-
toorientēšanās sacensībās, par semināru un 
neformālo tikšanās reižu organizēšanu, par 
biedrības pārstāvēšanu LTRK, par atbalstu 
un balvu piešķiršanu biedrības organizēta-
jām aktivitātēm. Lai veicinātu aktīvāku ie-
saistīšanos biedrībā, diploms tika pasniegts 
SIA «MADARA Cosmetics».

Tika apbalvoti arī biedrības iekšējās ap-
taujas uzvarētāji:
•	 populārākais	uzņēmums	biedrībā	–	 

SIA «Beweship Latvia»;
•	 izpalīdzīgākais	uzņēmums	biedrībā	–	

SIA «SilJa»;
•	 atpazīstamākais	uzņēmums	biedrībā	–	

VAS «Starptautiskā Lidosta «Rīga»»;
•	 draudzīgākais	uzņēmums	biedrībā	–	

Jurijs Baibakovs.
Apbalvošanas ceremoniju ar skaistiem 

muzikāliem priekšnesumiem papildināja 
Mārupes mūzikas un mākslas skolas au-
dzēkņu priekšnesumi. Paldies par sadarbī-
bu! Pasākumā par jautrību rūpējās vakara 
vadītājs Viesturs Vizulis un mūziķu grupa 
«Klaidoņi», kuri pasākuma gaitā vairākas 
reizes mainīja nosaukumu par labu kādam 
Mārupes uzņēmējam.

Vakara gaitā bija ne tikai dejas un iz-
klaides, bet notika arī izsole, kurā tika iz-
solīti Mārupes mūzikas un mākslas skolas 

audzēkņu darbi un mākslinieces Kaivas 
Pupures gleznas, lai vāktu līdzekļus māk-
slinieces atlabšanai pēc smagas slimības. 
Paldies uzņēmējiem par atsaucību, aktīvi 
piedaloties izsolē!

Paldies par atbalstu balles organizēšanā 
Mārupes novada domei un Mārupes kul-
tūras namam! 

Kā teicis Edgars Ceplis filmā «Ceplis» –  
Es biju varens un būšu! To arī novēlam 
Mārupes novadam un visiem Mārupes uz-
ņēmējiem! 
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Aizvadīta balle «Dzīve kā kino»
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Esot ticējums «kā gadu iesāksi, tā arī pa-
vadīsi», tādēļ Mārupes uzņēmēji, būdami 
piesardzīgi ļaudis un labi plānotāji, tā arī 

rīkojās – gadu sāka ar jautru un vērienīgu balli, jo 
kas zina, kāds būs šis garais gads ar jaunu valdību, 
reformām nodokļu politikā un citiem brīnumiem, 
kas laiku pa laikam mūs pārsteidz.

Pasākumā biedrība godināja tos, kas šī gada 
laikā bijuši aktīvi un atsaucīgi un pratuši saba-
lansēt savu darba un personisko dzīvi ar aktīvu 
dalību uzņēmējdarbības vides veidošanā mūsu 
novadā. Gribējām pateikt lielu paldies katram, 
kas ir aktīvs, neatkarīgi no uzņēmuma lieluma, 
vecuma, peļņas un apgrozījuma rādītājiem, jo ir 
taču biznesa nišas, kurās nekad nebūs mega lielu 
uzņēmumu ar milzīgu apgrozījumu, daudz darbi-
niekiem un lielu peļņu. Biedrībai svarīgs ir katrs, 
kurš darbojas un nesavtīgi ziedo gan savu laiku, 
gan līdzekļus, gan idejas kopīgas vides veidošanā.

Esam pateicīgi Mārupes novada domei, domes 
priekšsēdētājam M. Bojāram un izpilddirektoram 
I. Punculim par sadarbību un atbalstu šī pasāku-
ma rīkošanā, kā arī par labajiem vārdiem, kas tika 
veltīti biedrībai «Mārupes uzņēmēji».

Paldies Mārupes vidusskolai un tās direktoram 
J. Lagzdkalnam par iespēju sadarboties ar vidus-
skolu, smelties idejas un dalīties pieredzē. 

No vidusskolas biedrība saņēma goda rakstu  
«Par veiksmīgu sadarbību un atbalstu karjeras  
izglītībā».

Patīkami, ka kopā ar uzņēmējiem svētku  
reizē bija arī LTRK vadība – A. Rostovskis un  
J. Endziņš. 

Vislielākais paldies biedrības koordinatorei 
Elīnai Grāvei par ļoti veiksmīgu uzņēmējdarbī-
bas dzīves koordinēšanu.

Šī gada sākumā esam aktīvi iesaistījušies uz-
ņēmēju viedokļa izteikšanā jaunajai valdībai un 
kopā ar citām Pierīgas reģiona biedrībām esam 
izstrādājuši un valdībai iesnieguši priekšlikumus, 
ko noteikti vajadzētu iekļaut valdības deklarāci-
jā, kura pašlaik top. Mums ir liels prieks, ka kaut 
nedaudz, bet «ledus ir sakustējies» un esam daļēji 
panākuši budžetā iemaksāto nodokļu atgriešanos 
pašvaldībā, tikai ar nosacījumu, ka pašvaldībai ir 
plāns, kur šos līdzekļus ieguldīt, lai uzlabotu uz-
ņēmējdarbības vidi.

Gada sākumā organizēsim vēl daudz svarīgu 
pasākumu, kuros aicināsim piedalīties visus in-
teresentus. Tas būs seminārs par finanšu jautā-
jumiem ar lektori no UR, tiksimies ar lidostas 
«Rīga» vadību, lai uzklausītu viņu nākotnes plā-
nus, uzņēmēji kopīgās brokastīs apspriedīs svarī-
gākos jautājumus, kas skar uzņēmējdarbības vidi, 
neformālā tikšanās reizē kopā atpūtīsimies un 
uzzināsim daudz jauna.

Esat mīļi lūgti mūsu pulkā – kopā ir drošāk 
un interesantāk! Biedrība «Mārupes uzņēmēji» 
joprojām ir lielākā reģionālā uzņēmēju biedrība 
Latvijā.

valdEs pRIEkšsēdētĀjas slEja

Silva Jeromanova-Maura
biedrības valdes priekšsēdētāja

Esiet sveicināti 
Jaunajā – ugunīgā 
pērtiķa – gadā!

Mārupes novada domes priekšsēdētājs 
M. Bojārs saka uzrunu

s. Jeromanova-Maura (sIA «silJa»)  
apbalvo I. Grebsku-Lonnbergu  
(sIA «Beweship Latvija»)

Tradicionālā biedrības «Mārupes uzņēmēji» kopbilde
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Ieguldot 2,2 miljonus eiro un vecās gurķu sil-
tumnīcas vietā uzbūvējot Ziemeļeiropā mo-
dernāko siltumnīcu, SIA «Mārupes Siltum-

nīcas» spēs panākt trīsreiz lielāku ražību, gurķus 
ražojot visu gadu.

SIA «Mārupes Siltumnīcas» ir «Sabiedrības 
Mārupe» (Latvijā 7. lielākais lauksaimniecības jo-
mas uzņēmums, pēc DB TOP500, – red.) meitas 
uzņēmums un ir uzkrājusi gandrīz 40 gadus ilgu 
pieredzi zemstikla dārzeņu audzēšanā, tā kļūstot 
par lielāko šāda veida uzņēmumu Latvijā. Šeit 
dārzeņi tiek audzēti 9,6 ha platībā, no kuriem  
6 ha aizņem gurķi un 3,6 – tomāti. Sezonas lai-
kā saimniecībā ievāc ap 5 tūkst. tonnu gurķu un 
tomātu. Gurķu un tomātu kopšanā tiek ieguldīts 
liels roku darbs, tāpēc šobrīd «Mārupes Siltum-
nīcās» nodarbināti 120 strādājošie, bet jaunajā 
siltumnīcā – 6 no tiem.

konkurēs ar ārvalstu gurķiem
Bankas «Citadele», kuras sniegtais kredīts iz-

mantots siltumnīcas būvē, valdes priekšsēdētājs 
Guntis Beļavskis stāsta: «Latvijā lielākais dārzeņu 
audzētājs jaunā siltumnīcas projekta būvniecībā 
un iekārtošanā ieguldījis 2,2 miljonus eiro, izbū-
vējot 5000 m² lielu jaunu siltumnīcu, kurā gurķus 
varēs audzēt arī ziemas sezonā, jo tā ir aprīkota ar 
ziemas apstākļiem atbilstošu apgaismes tehniku 
un ir arī viena no modernākajām Ziemeļeiropā. 
Turpmāk gada aukstajos mēnešos Latvijā audzēti 
gurķi konkurēs ar Spānijā, Polijā un citās valstīs 
audzētajiem dārzeņiem. Pateicoties bankas kre-
dītam, uzņēmums ir veicis ievērojamus ieguldī-
jumus, kā rezultātā par trīs reizēm palielināsies 
ražība no viena siltumnīcas kvadrātmetra. Šāda 
darbības efektivitātes uzlabošana ir būtiska, un 

uzņēmuma ienākumus vairs neietekmēs sezona-
litāte».

SIA «Mārupes Siltumnīcas» jaunajā siltumnī-
cā jau tiek novākta pirmā gurķu raža, līdz ar to 

pircēji pie pirmajiem pavasara vēstnešiem tiks 
vismaz pāris mēnešus agrāk, nekā bija ierasts līdz 
šim. Turklāt konkurentiem pogas var izgriezt tie-
ši ar to, ka pašmāju gurķis veikala plauktā nonāk 
teju uzreiz no dobes un ir svaigs, stāsta Maru-
ta Kravale, SIA «Mārupes Siltumnīcas» valdes 
priekšsēdētāja. Pirmā raža jau devusies uz veika-
liem Latvijā, tos saimniecībai palīdz izplatīt part-
neris – KS «Baltijas dārzeņi».

Ideju aizgūst somijā
«Braucot pieredzes apmaiņā uz Somiju, re-

dzējām, ka tur arī ziemas apstākļos tiek audzēti 
gurķi. Šeit, Latvijā, ziemas laikā ir grūti izaudzēt 
gurķus viena apsvēruma dēļ: ir nepietiekams da-
bīgais apgaismojums. Mēs līdz šim janvārī sākām 
dēstīt gurķus, un tad pie dabīgā apgaismojuma 
tie izauga marta sākumā. Vienīgais veids, kā pa-
nākt gurķu ražu arī tumšajos gada mēnešos, ir 
tos audzēt, izmantojot mākslīgo apgaismojumu. 
Daudzi to nedara, jo tie ir prāvi ieguldījumi, tur-
klāt lielu izmaksu daļu veido nevis siltums, kas 
jānodrošina siltumnīcās, bet gan elektrība,» stāsta 
uzņēmuma vadītāja. Pērn augustā nolasīta pēdējā 
gurķu raža vecajā, 1 ha lielajā, siltumnīcā. Tad tā 
nojaukta, un šogad 9. janvārī iedēstīti pirmie gur-
ķu stādiņi, kuru pirmā raža novākta jau 27. jan-
vārī. «Tā kā siltumnīcās audzēto vietējo tomātu 
pieprasījums mūsu tirgū ir apmierināts (tos audzē 
arī «Getliņi» un «Mežvidi»), tomātu audzēšanā 
pagaidām saglabājam esošo apjomu. Savukārt 
gurķus «zem lampām» neviens cits neaudzē, tā-
dējādi mēs būsim pirmie un spēsim izaudzēt trīs-
reiz vairāk gurķu nekā līdz šim. Turklāt gurķus 
tagad varēsim audzēt visa gada garumā: tumšajos 
periodos – īpašas selekcionētas šķirnes ar aug-

stu ražību (t. s. garie gurķi), bet, kad dienas kļūs  
gaišākas, – arī gaismu un siltumu mīlošos lauku 
gurķus,» stāsta M. Kravale. Iepriekš saimniecībā 
ieguva ap 50 kg gurķu no kvadrātmetra, bet, pa-
teicoties jaunajai siltumnīcai, būs iespējams izau-
dzēt pat vairāk nekā 150 kg/m². 

Jaunajā siltumnīcā, kas pustumšajā pēcpus-
dienā gaiši staro jau pa gabalu, gurķiem tiek no-
drošināti ideāli apstākļi, pa siltumnīcu ekskursijā 
ejot, skaidro M. Kravale. Dienā turas +25 «C» 
temperatūra, naktī + 19 «C». Pa laikam pa īpašām 
trubiņām no augšas tiek izpūsta migliņa, kas gur-
ķus rasina, bet 4 stundas diennaktī gurķi «guļ»: 
tad lampas tiek izslēgtas. Stādi aug īpašos kontei-
neros, kas pildīti ar akmens vati. Katram gurķim 
pa trubiņu tiek pievadīts gan ūdens, gan nepie-
ciešamās barības vielas. Gatavos gurķus novāc ar 
rokām, un katram tiek uzlikta īpašā atpazīšanas 
zīme – saimniecības uzlīme. 

kaļ jaunus plānus
Jautāta par nākotnes plāniem, uzņēmuma va-

dītāja teic, ka negribot vēl skaļi un plaši par tiem 
runāt, vien piebilst: «Saimniecībā siltumnīcas ir 
ekspluatētas kopš uzņēmuma dibināšanas, tāpēc 
pamazām tās tiek nomainītas pret jaunākām, mo-
dernākām. Skaidrs, ka nevaram stāvēt uz vietas, 
ir jāiet līdzi laikam. Protams, gribētos visā mūsu 
saimniecībā jaunas siltumnīcas veco vietā, bet tās 
ir lielas investīcijas.» Līdzās jaunajai siltumnīcai 
jau slejas baltas metāla konstrukcijas vēl vienai 
gurķu siltumnīcai 0,5 ha platībā: atliek tās iestik-
lot un aprīkot ar nepieciešamajām tehnoloģijām, 
iekārtām. Šim projektam saimniecība cer piesais-
tīt finanses caur Lauku atbalsta dienestu. 

Gurķim, lai tas augtu arī ziemā, nepieciešama 
gaisma un siltums, ko tagad mārupieši spēj 
nodrošināt jaunajā siltumnīcā. Turklāt, ja  
vēl katrs stādiņš tiek apčubināts ar mīlestību,  
tad gurķi aug brangi, rāda Maruta kravale,  
sIA «Mārupes siltumnīcas» valdes  
priekšsēdētāja.

Vasara Mārupes gurķu siltumnīcā būs visu gadu
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Izveidot tādu bērnudārzu, kurā katrs bēr-
niņš jūtas kā ģimenē, jo tajā ir priecīga, 
mājīga, draudzīga vide, un kurā ikvienas 

tautības bērns var justies iekšēji komfortabli. 

Šāds sapnis par privāto bērnudārzu bija Sanitai 
Mihējevai, SIA «Bērnu attīstības centrs «Saulespu-
ķe»» īpašniecei, tas tiek realizēts jau sesto gadu. 

SIA «Bērnu attīstības centrs «Saulespuķe»» ir 
Mārupes uzņēmēju biedrības jaunākais biedrs, un, 
lai gan bērnudārzs atrodas Pārdaugavā (pirms pā-
ris gadiem tas pārcēlās uz plašākām telpām Meža 
ielā), tā juridiskā adrese ir Mārupē. «Mēs aktīvi 
sadarbojamies ar pašvaldībām, slēdzam līgumus 
par citu pašvaldību bērnu uzņemšanu, jo tad vecā-
ki var saņemt atbalstu no pašvaldības un valsts (ap 
200 eiro apmērā), kas palīdz segt daļu izmaksu 
par uzturēšanos bērnudārzā. Šāds līgums mums ir 
noslēgts arī ar Mārupes pašvaldību. Mūsu bērnu-
dārzā iet arī mazie mārupieši, un varam uzņemt 
vēl bērnus,» skaidro vadītāja. 

satiekas daudzas kultūras
Sanita ir diplomēta pedagoģe gan vispārējā, 

gan pirmsskolas pedagoģijā ar 17 gados šajā jomā 
uzkrātu pieredzi. Pirms vairākiem gadiem viņai 
bija iespēja strādāt Londonas latviešu skolā, kur 
tika mācīta latviešu valoda bērniem no jauktām 
ģimenēm, kurās viens no vecākiem ir latvietis. 
«Tā bija fantastiska pieredze! Redzēju, cik labi 
saprotas dažādu tautību bērni, cik viņi ir fleksibli, 
atvērti, bez jebkādiem rasu vai citiem aizspriedu-
miem. Tad jau zināju, ka noteikti gribu izveidot 
savu bērnudārzu ar šādu – multikulturālu – ie-
virzi. Mēdz teikt: viens otru atrod, un, kad pirms 
sešiem gadiem bērnudārzu izveidoju, pats no sevis 
notika tā, ka šeit bez latviešiem nāk arī dažādu 
citu valstu un tautību bērni,» stāsta Sanita. «Savu 
maģistra darbu rakstīju par mijkultūru vidi. Paš-
laik tā ir ļoti aktuāla tēma: kā mēs spējam savstr-
pēji sadarboties. Mijkultūra ir kā tilts no vienas 
kultūras uz otru, un mēs šeit to veidojam. Bērni 
ir kā sūklīši, kas uztver visu, ko viņiem dod, viņi 
ir atvērti visam, dzīvo šodien, sniedzot mīlestību 
visiem. Var teikt, ka mēs šeit iedarbinām cilvēcī-
bu,» viņa piebilst. 

Ģimenisks bērnudārzs
«Saulespuķē» kopā strādā seši cilvēki: trīs sko-

lotājas, auklīte, sporta skolotājs un Sanita, kura 
vada šo iestādi un par savu komandu var teikt 
tikai tos labākos vārdus: visi mīl šo darbu un bēr-
nus, ir skoloti pedagoģijā un uzkrājuši pieredzi 
Latvijā un ārvalstīs, kas devis plašāku, atvērtāku 
skatījumu.  

Bērnudārzā ir mazliet vairāk nekā 30 bērnu, 
un šis skaits – ne vairāk kā 40 bērnu – ir opti-
māls, lai «Saulespuķe» atbilstu savam moto: būt 
nelielam, ģimeniskam bērnudārzam. Šeit ir trīs 
grupiņas, kurās iet bērni no pusotra gada līdz pat 
skolas vecumam. Bērnudārzā tiek īstenota licen-
cēta izglītības programma latviešu valodā, bērni 
tiek sagatavoti skolai, 2 reizes nedēļā ir attīstošās 
un koriģējošās vingrošanas pulciņš. Katras gru-
piņas skolotāja ir specializējusies gan vispārējās 

pedagoģijas jomā, gan arī apguvusi alternatīvās 
pedagoģijas pieejas (Montesori, Valdorfs), tā-
pēc, kā saka Sanita, te ir pieejams visu metožu 
labākais «mikss». «Nevar bērniem piedāvāt tikai 
vienu vai otru metodi, jo katrs bērns ir atšķirīgs. 
Lielisks ir Marijas Montesori sauklis: «Palīdzi 
bērnam izdarīt darbu pašam!» Tā arī strādājam: 
skolotājs ir kā vērotājs no malas, kas ļauj bērnam 
pašam izpausties. Tādos brīžos redzams, kas bēr-
nam padodas. Katram bērniņam ir kāds talants, 
tas ir tikai jāpamana un jāattīsta,» ir pārliecināta 
Sanita. Tā kā «Saulespuķē» grupiņas ir nelielas, 
skolotājs spēj darboties ar katru bērnu individuāli 
un attīstīt gan mākslinieciskos, gan sportiskos ta-
lantus. Par katru bērnu tiek rakstīta individuālās 
attīstības karte, kurā detalizēti tiek novērtētas 
bērna spējas, zināšanas un prasmes, un ar to var 
iepazīties vecāki. 

Interesantas tendences
Sešu gadu laikā Sanita novērojusi vairākas in-

teresantas tendences. Cilvēku dzīve kļuvusi daudz 
mobilāka, globālāka un mainīgāka: «Saulespuķi» 
izvēlas arvien vairāk ārvalstnieku bērnu, daudzi 
vecāki maina dzīvesvietu – brauc dzīvot uz ārze-
mēm, arī uz laukiem. Aizvadīto gadu laikā bēr-
niem ir augusi interese par dabu, kuras, dzīvojot 
urbānā vidē, iespējams pietrūkst, tāpēc «mēģinām 
dabu ienest pie mums: bērniem patīk oša celmi, 
lazdu pagalītes, veidojam dabas takas. Šo gadu 
laikā mēs esam auguši arī pedagoģiskajā ziņā, un 
var teikt, ka mūs māca arī bērni,» piebilst Sanita. 

«Saulespuķes» iemītnieki ir ļoti aktīvi: ziemā 
dodas slēpot uz blakus esošo Uzvaras parku, do-
das ekskursijās, iesaistās arī citās aktivitātēs. Ne-
sen viņi piedalījās Rīgas pašvaldības sporta dienā, 
arī konkursā par gada vārdu un nevārdu – TV ka-
meru priekšā mazie braši komentēja šos vārdus. 
Lielākais piedzīvojums vecākās grupiņas bērniem 
ir izlaidums, kad viņi bez vecākiem, tikai skolotāju 
uzraudzībā, paliek pa nakti «Saulespuķē» un visu 
darot paši: organizē svinības, klāj galdus, organizē 
pidžamu balli, stāsta vakara pasakas utt.

Bērnudārzs strādā darbdienās no septiņiem 
rītā līdz septiņiem vakarā, bet brīvdienās šajās 
telpās var organizēt trīs stundu garas viesības bēr-
niem skolotāju uzraudzībā.

Gandarījuma darbs
Runājot par nākotnes iecerēm, Sanita atzīst, 

ka viena lielā iecere jau nule kā sasniegta: ir tikts 
pie lielākām telpām, bet arī turpmāk, noteikti tiks 
saglabāti līdzšinējie darbības principi. 

«Man ir paveicies, ka mans darbs ir mans ho-
bijs. Esmu strādājusi arī citā jomā, bet sapratu, ka 
nevaru strādāt citā vidē, bez bērniem. Šis ir mans 
prieks, mans gandarījums, bērni mani pozitīvi 
uzlādē. Bieži esmu teikusi skolotājām, cik viņām 
ir labs darbs, jo var strādāt ar bērniem. Skolo-
tājs sniedz viņiem mīlestību, bet pretim saņem 
daudzkārt vairāk – īstu, beznosacījumu mīlestī-
bu,» atzīst Sanita. 

«Ģimene – tā ir vērtība, par kuru mūsdienās 
daudzi aizdomājas un kuras arī daudziem 
pietrūkst. Pie mums ir iespējams justies kā 
ģimenē,» saka sanita Mihējeva, sIA «Bērnu 
attīstības centrs «saulespuķe»» īpašniece.
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aMīlestības apmaiņas darbs
«Esam atraktīvi, netradicionāli nestan-

darta risinājumu meklētāji,» tā savu 
biznesu raksturo Kārlis Bodnieks, 

profesionālās tehnikas un aprīkojuma uzņēmu-
ma SIA «Prolux» valdes priekšsēdētājs.

Šāda tendence uzņēmumam iezīmējusies jau 
tā dibināšanas brīdī, kad 1999. gadā no Latvijā 
pazīstamā tehnikas tirgotājuzņēmuma «Electro-
lux» tika atdalīta profesionālās tehnikas un aprī-
kojuma struktūrvienība; tika piedāvāts to izpirkt 
un izveidot kā atsevišķu uzņēmumu. Lai saglabā-
tu saikni ar iepriekšējo nosaukumu, tolaik nācies 
pamatīgi izvētīt likumus, palauzīt galvu un atrast 
nestandarta risinājumu, kā piereģistrēt uzņēmu-
ma nosaukumu ar «x» galā, jo tolaik valodas li-
kums neļāva reģistrēt nelatviskus nosaukumus. 
«Arī katrs klients un projeks ir unikāls, un dzīvē 
nav nokopējams 1:1. Katrreiz ir jādomā kas jau-
ns, ārpus ierastā robežām, un tas liek gan pašiem 
mācīties un apgūt ko jaunu, gan perfekti pārzināt 
savu produktu priekšrocības, likt lietā savas zinā-
šanas un pieredzi. Var teikt, ka esam atraktīvi ne-
standarta risinājumu meklētāji jau no uzņēmuma 
pirmsākumiem,» stāsta Kārlis.

Trīs produktu jomas
«Prolux» piedāvā profesionālo virtuves tehni-

ku un iekārtas bāriem, kafejnīcām un restorāniem, 
dažādas aukstumiekārtas (saldētavas, aukstuma 
kameras utt.) medicīnas uzņēmumiem (aptie-
kām, zāļu lieltirgotavām u. c.), kā arī profesionā-
lās mazgāšanas iekārtas (veļas mašīnas, žāvētājus, 
gludināšanas ruļļus, ķīmiskās tīrīšanas mašīnas u. 
c.) dažādiem uzņēmumiem. Vēsturiski saglabāju-
sies laba sadarbība un saikne ar skandināvu uz-
ņēmumu «Electrolux», bet tiek pārstāvēts ne tikai 
šis, bet arī daudzi citi savā jomā vadošie zīmoli. 

Tomēr šādas iekārtas nepērk ik gadu, un pa-
saulē slaveno zīmolu iekārtām ir gana ilgs garanti-
jas laiks. Vai šādu produktu aprite ir ilgāka? Kārlis 
tam piekrīt, sakot, ka tas tiešām ir ilgtermiņa biz-
ness, jo, piemēram, viens no klientiem – viesnīca 
«Radisson Daugava», kam iekārtas tika uzstādītas 
1993. gadā (vēl «Electrolux» laikā), šīs iekārtas 

nomainīja tikai pēc 13 gadiem. «Tomēr nav tā, ka 
tirgus būtu pārsātināts un mums jāiet mājās, jo nav 
darba. Tirgus turpina attīstīties, pēdējo gadu lai-
kā ir īsts kafejnīcu un restorānu «bums», un tiem 
vajag iekārtas,» viņš piebilst. Konkurence ir gana 
sīva, jo, kā skaidro «Prolux» vadītājs, ikvienā no 
trim uzņēmuma pārstāvētajām produktu grupām 
ir konkurenti, bet tik traki kā pirms vairākiem ga-
diem, kad iepirkumu konkursos piedalījās pat 30 
firmas, gan vairs nav, jo tas tik specifiskā biznesa 
nišā gan ir par daudz. «Var teikt, ka mums ir kādi 
septiņi astoņi nopietni konkurenti, un mūsu mēr-
ķis ir būt TOP3 katrā no mūsu produktu grupām. 
Dažās grupās mums tas sanāk, citās ir vēl, kur 
augt un strādāt,» vērtē Kārlis. 

stiprās puses
«Prolux» stiprā puse ir pakalpojuma pilnais 

cikls: projektēšana, piegāde, iekārtu uzstādīšana 
un garantijas un pēcgarantijas apkalpošana, ko 
tirgū veic ne visi. «Prolux» strādā 10 cilvēki, dau-
dzi no tiem strādājuši vēl «Electrolux» uzņēmu-
mā, tāpēc lielais «pluss» noteikti ir speciālistu ilgu 
gadu garumā uzkrātā unikālā pieredze. «Mūsu 
servisa meistari zina iekārtu evolūciju vairākās 
paaudzēs un spēj tās labot teju aizvērtām acīm. 
Iespējams, kādam citam problēmas novēršana 
prasītu ilgāku laiku, bet, ja mūsu klientam, pie-
mēram, šodien līdz plkst. 12 ir radusies ķibele ar 
iekārtu, mēs jaunu rezerves daļu varam atvest no 
Zviedrijas diennakts laikā,» skaidro Kārlis. 

«Prolux» darbojas Latvijas tirgū; ārpus  
Latvijas līdz šim ir realizēti vien daži projekti. Ar 
«Prolux» virtuves iekārtām saimnieko pazīstamā 
šefpavāre Svetlana Riškova «Tallink» restorānā. 
Virtuves iekārtas uzņēmums uzstādījis arī biroju 
centrā «Ezerparks», arī tepat, Mārupē, «Polipaks» 
ražotnē. «Prolux» iekārtas darbinieku ēdināšanai 
izmanto «Rolling», dažas esot arī «Hercogs»  
restorānā. Sens klients ir Valsts asinsdonoru 
centrs.

Kārlis lepojas, ka 17 gadu laikā uzņēmumam 
ir izdevies saglabāt stabilu kursu. «Bieži redzam, 
ka zem kādreizējā SIA nosaukuma saimnieko jau 

citi, gadu gaitā izveidojas pilnīgi cits uzņēmums, 
bet mums tā nav. Lepojamies, ka uzņēmums kopš 
dibināšanas laika ir tas pats, ar to pašu komandu. 
Ir pārdzīvota finanšu krīze, jau trīs gadus esam 
atgriezušies pirmskrīzes apjomos. Ļoti labs uzņē-
muma izaugsmei bija 2014. gads, kad izaugām par 
60%, pērnais gads nebija tik labs, kā plānots. Šim 
gadam ir lieli plāni, bet pagaidām par tiem skaļi 
negribētos runāt,» saka Kārlis.

Tehnika ienāk privātmājās
Kā jaunu tendenci, kas paver iespējas jaunā 

segmentā, kurā jūtams pieprasījuma pieaugums, 
«Prolux» vadītājs min privāto klientu interesi par 
profesionālajām iekārtām. Piemēram, «Electro-
lux» zīmola produktus no «Grand Cuisine» – eks-
kluzīvu, profesionālu virtuves iekārtu risinājumu 
privātmājām – izvēlas tie, kuriem ir privātie šef-
pavāri. Arī profesionālās veļas mašīnas uzstāda 
arvien vairāk, turklāt ne tikai plašu māju īpašnieki 
un lielu ģimeņu pārstāvji, bet arī tie, kuri novērtē 
šādas tehnikas iespējas, kas ir daudz plašākas nekā 
ikdienas sadzīves tehnikai. Minibāru iekārtas 

pērk ne tikai viesnīcnieki, bet arī cilvēki, kuri vēlas 
īpašā temperatūras režīmā uzglabāt dārgu kosmē-
tiku. «Šis mums ir jauns novirziens, tajā redzam 
perspektīvu, jo mums ir gan produkti, gan risinā-
jumi, ko piedāvāt, tāpēc gribu ieteikt nebaidīties 
vērsties pie mums, jo strādājam ne tikai ar lieliem, 
juridiskiem klientiem,» piebilst Kārlis. 

Pašiem vide jāveido!
Kāris Bodnieks Mārupes uzņēmēju biedrībā ir 

kopš tās dibināšanas un ir bijis arī tās valdē. Ta-
gad gan vairāk rūpju aizņem biedrības pārstāvība 
LTRK Pierīgas uzņēmēju padomē. Par aktīvu 
iesaistīšanos sabiedriskās aktivitātēs viņš saka: 
«Sakārtota vide ir viens no iemesliem, kāpēc tika 
dibināta mūsu biedrība. Arī man pašam ir svarīgi, 
kāda vide ir mums apkārt. Var jau teikt, ka viss ir 
slikti, un neko nedarīt. Redzam, ka kāds savā sētā 
visu ir skaisti iekopis, sakārtojis, bet uzreiz aiz sē-
tas – ne, jo tā nav «mana daļa». Tā nedrīkst domāt! 
Kurš cits gan to kops un darīs, ja ne mēs paši? Ja 
paši savu vidi neveidosim, nesakārtosim, tajā ne-
patiks ne mums pašiem, ne citiem!”  

Nestandarta ceļa gājēji
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«Izmantojot savu ilggadējo pieredzi un plašo produktu klāstu, varam atrast labāko risinājumu 
klientam,» stāsta kārlis Bodnieks, sIA «Prolux» valdes priekšsēdētājs.

Mārupē strādājošā būvgružu atkritumu 
šķirošanas un pārstrādes uzņēmuma 
SIA «Meliorators-J» iniciatīva – bied-

rība «Eko line» – arī šogad gan turpinās iesāktos 
vides projektus, gan pievērsīs īpašu uzmanību 
jauniešu iesaistei tajos: tiek izsludināts konkurss 
Mārupes novada izglītības iestādēm.

SIA «Meliorators-J», kas nodarbojas ar būvnie-
cības atkritumu šķirošanu un pārstrādi, būvgružu 
konteineru nomu, kā arī komposta gatavošanu 
(par uzņēmumu jau rakstījām pērn augustā –  
red.), 2008. gadā iniciēja biedrības «Eko line» 
izveidi ar mērķi dot labumu Mārupes novada 
sabiedrībai, izglītot vides jautājumos un īstenot 
dažādus videi draudzīgus projektus. 

Domāt un dzīvot zaļi
Viens no pirmajiem šādiem «Eko line» īste-

notajiem projektiem bija Pierīgas partnerības 
programmas «LEADER» ietvaros izveidotais 

atkritumu šķirošanas laukums (Jūrmalas apved-
ceļa 25. kilometrā), kur mārupiešiem bez maksas 
ir iespēja nodot sašķirotos atkritumus viena ku-
bikmetra tilpumā, tos atstājot īpašos konteineros, 
stāsta Jānis Lubiņš, biedrības «Eko line» pārstā-
vis. Savukārt otrs «LEADER» ietvaros realizētais 
projekts ir «Namiņš», ko biedrība sāka 2012. gadā 
un turpina arī pašlaik, sniedzot iespēju novada 
iedzīvotājiem bez maksas nodot tās sadzīves lie-
tas, kuras sentimentālu atmiņu dēļ ir žēl mest 
laukā. Atvedot tās uz «Namiņu», var atrast citas 
sev noderīgas lietas. Tā jaunu dzīvi sāk servīzes, 
svečturi, gleznas, sporta inventārs, grāmatas un 
pat mēbeles. «Cenšamies mārupiešiem parādīt, ka 
ikvienai lietai ir sava vērtība un, pat ja kādam šī, 
vēl funkcionējošā, lieta vairs nav vajadzīga, citam 
tā var būt ļoti noderīga. Tādējādi mēs lietām ie-
dvešam otru elpu, dodam tām otru dzīvi. Cilvēki 
var atbraukt uz «Namiņu» un bez maksas apmai-
nīt sev nevajadzīgās lietas pret citām. Redzam, ka 
iedzīvotājiem par šo projektu ir ļoti liela intere-
se,» stāsta Jānis. Viņš piebilst, ka ar šī projekta 
palīdzību tiek paveikts vēl kas labs: iedzīvotājiem 
nav jālauza galva, kur likt sev nevajadzīgās lietas, 
netiek piesārņoti meži vai ceļa malas, kad negod-
prātīgi ļaudis šādas lietas mēdz izmest, kur paga-
dās. «Mūsu mērķis ir dot Mārupes iedzīvotājiem 
iespēju domāt un dzīvot zaļi, otrreizēji izmantojot 
novārtā atstātus sadzīves priekšmetus,» biedrības 
misiju uzsver Jānis.

Tāpat lielu interesi mārupieši izrādījuši par 
pērn organizēto pasākumu, kurā gan biedrības, gan 
«Meliorators-J» darbinieki skaidrojuši un praktiski 
rādījuši, kā veidot kompostu. Jānis Lubiņš piebilst, 
ka arī turpmāk noteikti tiks organizēti, ikdienā  
noderīgi vides pasākumi mārupiešiem.

Iepazīst ārvalstu pieredzi
Mārupes jauniešiem «Eko line» pievērš īpašu 

uzmanību, izglītojot vides jautājumos un snie-
dzot iespēju interesentiem iesaistīties dažādos  
vides projektos. «Eko line» aktīvi piedalās ES vi-
des projektos, tādējādi jaunieši pabijuši vairākos 
izglītojošos pasākumos, kuros pētītas dažādas 
vides tēmas. Ir pabūts Holandē, Francijā un pa-
visam nesen – Igaunijā, kur satikās ap 50 jaunie-
šiem no dažādām Eiropas valstīm, kuri darbojās 
projektā «Creating ideal eco city» (Ideālas eko 
pilsētas izveide), meklējot pasākuma organizatoru 
doto uzdevumu risinājumus. 

konkurss bērniem un jauniešiem
«Vēršamies pie jauniešiem, jo tieši viņi būs tie, 

kas nākotnē mūsu novadā veidos tīru, zaļu vidi. 
Tāpēc ir būtiski viņus izglītot un likt paskatīties uz 

atkritumiem no cita skatupunkta: ka šīs lietas var 
būt labs resurss, vērtība, ko var otrreizēji pārstrā-
dāt un atkal izmantot,» skaidro Jānis. Tieši ar šādu 
ideju pērn Mārupes vidusskolā tika organizēts 
konkurss, kurā no plastmasas, koka, plēvēm un 
citiem izmantotiem materiāliem deviņas skolēnu 
komandas gatavoja skulptūras. Labākie darbi, ko 
vērtēja Mārupes pašvaldības, SIA «Meliorators-J», 
biedrības «Eko line» un Mārupes uzņēmēju bied-
rības pārstāvji, saņēma balvas. Šīs skulptūras tika 
izstādītas arī Latvijas Atkritumu saimniecības uz-
ņēmumu asociācijas kongresā.

Pērn šī iniciatīva izpelnījās lielu atsaucību, tā-
pēc «Eko line» arī šogad īpašu uzmanību pievēr-
sīs bērnu un jauniešu iesaistīšanai vides projektos 
ar vēlmi aptvert pēc iespējas plašāku interesentu 
loku un iedibināt šos projektus kā ikgadēju tradī-
ciju. Paredzēts, ka skolēniem tiks dota iespēja ie-
saistīties sacensībā par čaklākā plastmasas izstrā-
dājumu vācēja godu. Savāktie izstrādājumi, kas 
vēlāk tiks nodoti pārstrādei, tiks nosvērti, un tie, 
kuri būs savākuši visvairāk, saņems uzmundrino-
šas balvas. Tāpat tiks organizēts interaktīvs semi-
nārs jauniešiem par atkritumu otrreizējo pārstrādi 
un izmantošanu, kā arī vēl viens jauns konkurss. 
Tāpēc «Eko line» aicina visu Mārupes izglītības 
iestāžu pieteikties dalībai līdz 15. februārim un 
uz tikšanos 17. februārī, kad tiks apspriesta infor-
mācija par topošo konkursu un tā nolikumu, pa  
tālr. 67701030 vai e-pastu: mjbirojs@inbox.lv.

Jānis piebilst, ka biedrība ir atvērta ikvienam 
interesentam, arī – jauniešiem, kam ir idejas vides 
projektiem, kuri var būt noderīgi mārupiešiem un 
kurus kopā varētu realizēt, tāpēc nekautrējieties 
un ar savām idejām vērsieties pie «Eko line»!  

«Eko line» liek pamatus izpratnei par tīru vidi

«Mūsu mērķis ir dot Mārupes iedzīvotājiem  
iespēju domāt un dzīvot zaļi, otrreizēji izman-
tojot novārtā atstātus sadzīves priekšmetus,» 
saka Jānis Lubiņš, biedrības «Eko line» pārstāvis.

Pērn aizraujošā konkursā no dažādiem izman- 
totiem sadzīves priekšmetiem Mārupes  
skolēni veidoja interesantas skulptūras.

Foto no biedrības «Eko line» arhīva

Foto no biedrības «Eko line» arhīva

Ar šo reklāmas laukumu Jūsu uzņēmums TIEŠI uzrunā 

17000
potenciālo klientu – Mārupes iedzīvotājus – 

un vēl 

2000 
Mārupes uzņēmumu!

Informācija par reklāmas iespējām: tālr. 22516333, e-pasts: info@marupesuznemeji.lv



JAuns bieDrībAs  
DAlībnieks
Janvāra vidū biedrībā iestājās jauns dalīb-

nieks – SIA «Bērnu attīstības centrs «Saules-
puķe»»! Privātajā pirmsskolas izglītības iestādē 
«Saulespuķe» mācās bērni vecumā no 1,5 līdz 
7 gadiem. Ikdienā tiek izmantotas klasiskās 
un alternatīvās (M. Montesori, Valdorfa) pe-
dagoģijas metodes. Bērnudārzu «Saulespuķe» 
apmeklē bērni, kuri runā dažādās sarunvalodās, 
tāpēc skolotāji pārzina svešvalodas, tas veicina 
multikulturālu vidi un palīdz bērniem vieglāk 
iejusties un kontaktēties.

Skolotāji palīdz atklāt bērnu stiprās puses un 
talantus, izglītojot harmoniskas, zinošas, rado-
šas un patstāvīgas personības, kas spēj optimāli 
adaptēties mūsdienu strauji mainīgajā pasaulē. 
Pirmsskola sadarbojas ar pašvaldībām, tādējā-
di vecākiem ir iespēja saņemt līdzfinansējumu. 
Sveicam biedrībā!

Mārupes novADA 
skolēnu kArJerAs 
AptAuJA
Biedrība «Mārupes uzņēmēji» 2015. gada no-

galē rīkoja novada skolu 9., 11. un 12. klašu sko-
lēnu aptauju. Atbildes liecina, ka tikai puse no 
aptaujātajiem zina, kādā virzienā vēlas turpināt 
mācības vai studijas, bet liela daļa – 40% – izvē-
lēsies nākotnes ceļu, balstoties uz savām sajūtām, 
nevis prasmēm un sekmēm skolā. 

Biedrības valdes loceklis S. Savickis pārstāvēja 
biedrību «Mārues uzņēmēji» Eiropas Savienības 
programmas «Erasmus+» programmas projektā  

«Gatavs karjerai», kurā piedalās arī vairākas ne-
valstiskās organizācijas un mācību iestādes no 
Rumānijas, Itālijas un Nīderlandes. Projektu 
rakstīja Rumānijas partneri, bet biedrība «Mār-
upes uzņēmēji» no savas puses sekmēja pētījuma 
veikšanu Mārupes skolās, iesaistot tajā 54 Mār-
upes skolēnus vecumā no 14 līdz 19 gadiem.

Aptaujas rezultāti liecina, ka 27% jauniešu ir 
nepieciešams padoms un atbalsts, lai objektīvi 
saprastu un novērtētu savas stiprās puses, 25% –  
lai izvēlētos nākotnes profesiju, bet 13% – lai uz-
labotu komunikācijas prasmes, kas acīmredzami 
tiek uzskatītas par būtisku faktoru karjeras at-
tīstībā. Lielākā daļa aptaujāto jauniešu (67%) šo 
padomu un atbalstu gūst savā ģimenē sarunās ar 
vecākiem un citiem ģimenes locekļiem. Vecāki 
kā jauniešu uzticības personas tiek minēti 48% 
atbilžu, bet klases audzinātāji ieņem vien trešo 
vietu (18%), piekāpjoties vienaudžiem – drau-
giem, māsām un brāļiem (24%).

Aptaujā noskaidrotie skaitļi, pēc S. Savicka 
domām, ir labs arguments, kas apstiprina, ka 
skolās nepieciešams profesionāls padomdevējs 
jeb karjeras konsultants, kas skolēniem saprota-
mi varētu paskaidrot, kāda profesija katram jau-
nietim būtu piemērota. 

uzņēMuMu  
reģistrA seMinārs  
uzņēMēJieM
2016. gada 17. februārī plkst. 10.00 Mārupes 

novada kultūras nama zālē (Daugavas iela 29) 
notiks seminārs uzņēmējiem par šādām tēmām:  
dalībnieku reģistra vešana saskaņā ar Komercli-
kuma grozījumiem, kas stājās spēkā 2013. gada 
1. jūlijā, lai ierobežotu reiderismu un aizstāvētu 
uzņēmēju tiesības; pamatkapitāla denominācija 
pirmā dalībnieku reģistra nodalījuma sagatavo-
šana. Semināra beigās būs iespēja uzdot jautā-
jumus lektorei, sertificētai nodokļu konsultantei 
Jadvigai Neilandei. Sadarbības un uzņēmējdar-
bības veicināšanas pasākumu ietvaros semināru 
kopīgi organizē Mārupes novada dome,  biedrī-
ba «Mārupes uzņēmēji» un Uzņēmumu reģistrs. 
Dalība seminārā ir bez maksas.

Lūdzam pieteikt dalību seminārā līdz 15. feb-
ruārim pie Mārupes novada domes uzņēmējdar-

bības attīstības konsultantes Lienas Ādamsones 
pa e-pastu: liena.adamsone@marupe.lv.

DAlībA «erAsMus+»  
kontAktseMinārā  
itāliJā
2015. gada nogalē biedrības valdes priekš-

sēdētāja Silva Jeromanova-Maura piedalījās 
programmas «Erasmus+» kontaktseminārā Itāli-
jas galvaspilsētā Romā, lai kopā ar citu Eiropas 
valstu pārstāvjiem meklētu dažādu sadarbības 
iespēju variantus – kopā mācīties, sadarboties, 
attīstīt biznesa idejas.

Kontaktseminārā piedalījās dalībnieki no 20 vals- 
tīm, bija pārstāvētas nacionālās aģentūras, mācību 
iestādes, privātās mācību iestādes un arī uzņēmēji.

Vairāku valstu pārstāvji dalījās pieredzē par 
jau realizētiem projektiem, par pieredzi, sasnie-
gumiem un kļūdām. Pēc semināra darbs tika 
organizēts deviņās grupās pēc interesēm, lai se-
mināra dalībnieki kopā attīstītu projekta idejas, 
un veidotu sadarbību. Galvenā doma bija atrast 
partnerus, kas būtu ieinteresēti sadarboties ar 
Mārupes uzņēmējiem – apmācīt savus darbi-
niekus dažādās specialitātēs, lai notiktu ne tikai 
teorētiska apmācība, bet arī pieredzes apmaiņa 
starp dažādu valstu vienas specialitātes darbi-
niekiem. Vislabāko sadarbību iespējams veidot 
ar nacionālajām aģentūrām, jo tās var piemeklēt 
nepieciešamos projektu partnerus.

Daži no biedrības «Mārupes uzņēmēji» da-
lībniekiem ir izrādījuši interesi par dalību šādos 
projektos. Kontakti tiks nodoti viņu rīcībā. Ja būs 
interese, varēs veidot sadarbību ar citu valstu uz-
ņēmējiem un mācību iestādēm, kopīgi apmācot 
darbiniekus. Visvairāk projektu tiek organizēti 
12–24 mēnešu laika posmā.

Cerams, arī Mārupes uzņēmējiem veiksies 
sadarbības partneru meklējumos un Eiropas Sa-
vienības fondu līdzekļu apguvē.

Uzņēmēju VēstisFEBRUĀRIs  20164

Iznomā biroja telpas un noliktavas platību  
Mārupē, Liliju ielā 20. Biroju telpas no 75 m2 
līdz 400m2, 6.5 EUR/m2-8.5 EUR/m2.  
Noliktavas platības līdz 1760m2.  
Noliktavā apsildāma grīda. Tālr.: 28318791, 
e-pasts: david@armgate.lv

sLuDINāJuMs

JAuNuMI

Par reklāmas un sludinājumu
ievietošanu rakstiet vai zvaniet

biedrības koordinatorei Elīnai Grāvei,
info@marupesuznemeji.lv

22516333

«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!

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

2016. gada 11. martā 
plkst. 17.00 

notiks 

biedrības  
«Mārupes uzņēmēji» 

kopsapulce! 
•

Norises vieta tiks precizēta.

Jaukākie mirkļi no  
balles «Dzīve kā kino»
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