
Salaspils Nacionālā botāniskā dār-
za oranžērijā tikās divpadsmit Rī-
gas un Pierīgas uzņēmēju biedrī-
bu pārstāvji un pašvaldību vadītāji 

no Mārupes, Ķekavas, Ogres, Ādažu, Liel-
vārdes, Ikšķiles, Carnikavas, Inčukalna, 
Salaspils, Ropažu, Garkalnes novadiem. 
Tika runāts par Pierīgas novados esošajām 
problēmām un to risinājumiem.

Ķekavas novada uzņēmēju padomē pa-
vēstīja, ka jau 2015. gada sākumā apvieno-
jās Pierīgas uzņēmēju biedrības no Salas-
pils, Ķekavas un Mārupes, lai formālā un 
neformālā gaisotnē uzņēmēji no dažādiem 
novadiem varētu tikties un risināt gan ar 
uzņēmējdarbības vidi, gan biznesu saistītus 
jautājumus.

Šo triju biedrību pārstāvji, kas bija pasā-
kuma iniciatori, tikšanās ietvaros prezentēja 
ideju par kopīgi veicamajiem pasākumiem. 
Salaspils uzņēmēju biedrības valdes priekš-
sēdētājs Miks Balodis iepazīstināja ar savu 
skatījumu uz iespējamo Pierīgas uzņēmēju 
biedrību sadarbību, par risināmajiem jautā-
jumiem un veidiem.

Šobrīd saņemts apstiprinājums no Lat-
vijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras 
(LTRK) vadības par iespēju Pierīgas un 
Rīgas uzņēmēju biedrību apvienības dar-

bu koordinēt kā LTRK vienu no uzņēmēju 
kompetenču padomēm.

Tā kā atšķirība starp dažādiem reģioniem, 
starp pilsētām un novadiem ir krasi atšķi-
rīga, īpaši šobrīd, kad liela daļa uzņēmumu 
no Rīgas pārceļas uz Pierīgu, kad liela daļa 
strādājošo par pastāvīgo dzīves vietu izvēlas 
Pierīgu, Pierīgas reģions nav pietiekami iz-
vērtēts. Visbiežāk Pierīga tiek pielīdzināta 
Rīgai un citām lielajām pilsētām, tādējādi 

liedzot dažādas atbalstu iespējas un samazi-
not konkurētspēju Pierīgas uzņēmējiem.

Pierīga pēdējo gadu laikā ir kļuvusi par 
ērtu un patīkamu dzīves vietu daudziem 
iedzīvotājiem, arī tiem, kuri labāka darba 
meklējumos dodas uz galvaspilsētu. Taču 
Pierīgas infrastruktūra – skolas, bērnudārzi, 
aktīvās atpūtas centri – nav gatavi šo apjo-
mu apkalpot. Uzņēmējiem šī ir reāla iespēja 
veidot jaunus un attīstīt jau esošos biznesus, 
lai nodrošinātu pieprasījumu, bet esošās in-
frastruktūras Pierīgā nav gatavas uzņē-
mējdarbības izaugsmei. Ir steidzīgi nepie-
ciešams komplekss risinājums, darbojoties 
kopā uzņēmējiem, pašvaldībām, valdībai, 
lai veiksmīgā dialogā izvirzītu uzdevumus 
mērķu sasniegšanai.

Kopīgā tikšanās reizē tika nolemts – no 
katras Pierīgas uzņēmēju biedrības, kas ir 
gatava iesaistīties šajā tik nozīmīgajā pro-
jektā, izvirzīt savu pārstāvi dalībai Pierīgas 
un Rīgas kompetenču padomē, lai sadar-
bībā ar LTRK, kas ir uzņēmēju platforma 
sarunām ar valdību un atbalsts uzņēmējiem 
visos jautājumos, nodrošinātu labu infra-
struktūru uzņēmējdarbībai Pierīgā, kā arī 
veiktu visus pasākumus Pierīgas uzņēmēju 
konkurētspējas veicināšanai. 
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Esam jau pagriezuši pulksteņus uz ziemas pusi, šomēnes svi-
nēsim Latvijas dzimšanas dienu, sāksim gatavoties Ziemassvēt-
kiem, tāpēc šajā izdevuma numurā iepazīsimies ar tiem biedrības 
dalībniekiem, kas rūpējas, lai mārupiešiem būtu vieta, kur baudīt 
ne tikai ikdienas maltīti, bet arī nosvinēt svētkus.

Priecājamies, ka mūsu pulkā ir SIA «Neriņa V» ar tās aktīvo un 
veiksmīgo īpašnieci Vēsmu Miezīti. Savdabību Mārupes ēdienkartē 
ienes SIA «Nicodemo», kura īpašnieks Nicodemo Siciliano ir atce-
ļojis no saulainās Itālijas. Mārupi biznesa veidošanai Siciliano ir iz-
vēlējies tāpēc, ka te vairāk nekā Rīgā ir jaušama itāļu biznesa pieeja –  
darboties kā ģimenē, kur klienti ir kā ģimenes locekļi. 

Par restorānu «32. augusts» liecina jau tā nosaukums – tas 
ir kas atšķirīgs, citāds. Biedrībai ir pievienojies arī ģimenes res-
torāns «Hercogs», kas ir aizstājis iepriekšējo saimnieku loloto  
kafejnīcu pie Mārupes vidusskolas.

Priecājamies, ka biedrības rindās ir arī viesnīca «BEST 
WESTERN Hotel Māra», kas Mārupē darbojas jau 19 gadus 
un par spīti nesenajai krīzei turpina veiksmīgi strādāt viesmīlī-
bas nozarē.

Tomēr šķiet, ka Mārupē atrastos vieta vēl kādai romantiskai 
kafejnīcai, jo mārupieši sāk novērtēt iespēju pavadīt laiku ārpus 
mājas, nesteidzoties Rīgas burzmā vai lielveikalu bezpersoniskumā.

Veiksmīgo uzņēmēju stāsti, cerams, būs kā labs padoms kādam 
mārupietim, lai taptu jauns biznesa plāns un jauka atpūtas vieta.

Oktobrī biedrības dzīve ir bijusi aktīva, gada laikā veiktās ie-
strādes un sarunas jau iziet finiša taisnē. Drīz tiks pabeigta Pie-
rīgas uzņēmēju biedrību apvienošanās, lai veidotu lielāku spēku 
sarunās ar valsts iestādēm un lobētu uzņēmēju intereses. 5. no-
vembrī LTRK tiek veidota Rīgas reģiona kompetenču padome, 
lai turpinātu jau sāktās sarunas ar ministrijām par korekcijām 
izlīdzināšanas budžetā, lai Mārupei netiktu atņemta krietna daļa 
līdzekļu par labu citām pašvaldībām. Ilgtermiņā neredzu jēgu 
šādam solim, jo valdība jau gatavo projektu pašvaldību apvieno-
šanai, kā tas bija pirms reformas un tad izlīdzināšanas budžets 
zaudē savu jēgu. Tas ir kārtējais nepārdomātais valdības lēmums. 
Cerams, ka kopā to izdosies apturēt.

Projektā «Rail Baltica», sadarbojoties Mārupes uzņēmējiem, 
kurus projekts skar tieši, ar Mārupes novada domi, turpinās ak-
tīvas sarunas. Pašlaik sarunas rit pozitīvā gaisotnē, un cerams, 
būsim aizstāvējuši savas intereses un novērsuši milzīgos zaudē-
jumus uzņēmējiem.

Biedrība uzņēmās vidutāja lomu Mārupes domes un lidostas 
«Rīga» (kas ir mūsu biedrs) sarunās par to, kā iespējams atrisināt 
dažādas šī uzņēmuma problēmas.

Uzklausot biedru ieteikumus, ir sāktas sarunas par lielu un 
vēsturisku projektu – pašiem savas baznīcas būvniecību Mārupē.

Jaukus valsts svētkus visās mājās!

ValdEs pRIEkšsēdētājas slEja

Silva Jeromanova-Maura
Biedrības valdes priekšsēdētāja

Rudens ir ražas laiks, ziemas  
krājumu sagatavošanas un 
visdažādāko kulinārijas brīnu-
mu tapšanas brīdis, tādēļ šoreiz 
«Uzņēmēju Vēstīs» baudīsim 
Mārupes garšu…

fokusā

Raksts pārpublicēts no www.aprinkis.lv

Pierīgas uzņēmēju biedrības sadarbosies 
biznesa vides veicināšanā
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Pirms 15 gadiem, ieradies Latvijā kā tūrists, 
itālis Nikodemo Siciliano iemīlēja šo zemi, 
palika šeit uz dzīvi, nodibināja ģimeni un 

sāka savu uzņēmējdarbību. Tagad viņš saimnie-
ko Mārupes centrā esošajā krodziņā «Trattoria 
da Niko».

Nikodemo jeb, kā citi viņu sauc, Niko Mārupē 
dzīvo jau sešus gadus, un viņš saka: «Man patīk, 
ka šeit ir zaļa, klusa vide un ka varu jebkurā brīdī 
no sava krodziņa dažu minūšu laikā ar riteni aiz-
braukt līdz mājai apraudzīt savu ģimeni.» 

Vēlēšanās būt vairāk kopā ar ģimeni un vien-
laikus darīt to, kas patīk, šī iemesla dēļ pēc desmit 
gadu pieredzes ar savu restorānu «Un Momento» 
Rīgā Niko to pārdeva un pērn rudenī Mārupes 
centrā, netālu no Domes ēkas, atvēra «Trattoria 
da Niko» («Nika krodziņš» – it. val.). «Protams, 
bija ļoti žēl pārdot Rīgas restorānu. Es pats to biju 
izveidojis no nulles: stils, koncepts, ēdienkarte – 
viss bija paša izlolots. Tas bija tāpat kā šķirties no 

sava bērna. Tomēr ik dienu no Mārupes ilgu laiku 
pavadot ceļā uz darbu un atpakaļ, savu ģimeni un 
bērnus redzēju agri no rīta vai vēlu vakarā. Tur-
klāt pirms desmit gadiem Rīga bija klusāka, tagad 
tā ir kā Milāna: daudz cilvēku, auto, kņada, bet es 
gribēju dzīvot klusākā, zaļākā vietā,» stāsta Niko. 

Neformālāks formāts
Kas Niko ir atvedis šurp no tālās, saulainās 

Itālijas? Viņš atceras, ka pirms vairāk nekā 15 ga- 
diem, kad ilgus gadus bija nenogurstoši strādājis 
(Niko Milānā vairākus gadus strādāja restorā-
nos, un viņam pieder arī apģērbu ražošanas uz-
ņēmums – red.), izlēmis paņemt pāris mēnešu 
atvaļinājumu. «Man patīk jūra, un izvēlējos ap-
ceļot Vāciju, Poliju, Dāniju un Baltijas valstis. 
Latvijā nodzīvoju vairākas nedēļas un iemīļoju 
šo valsti. Vēlāk atgriezos šeit, nodibināju ģimeni 
un izlēmu sākt arī savu biznesu, atverot resto-
rānu Rīgā,» atceras uzņēmējs. Rīgas restorāna  

pieredze palīdzēja arī Mārupes krodziņa atvēr-
šanā. «Arvien vairāk cilvēku Latvijā ir iepazinuši 
Itālijas virtuvi, visiem patīk kapučīno, pica, la-
zanja... Tā, pirms atvēru šeit krodziņu, domāju: 
kāpēc gan arī Mārupē neienest kādu nelielu ga-
baliņu Itālijas?» piebilst Niko, kurš te nodarbina 
piecus cilvēkus. 

Kāds ir bijis pirmais darba gads? «Šī krodzi-
ņam ir laba vieta – centrs. Arī klienti ir no šīs 
puses; arvien vairāk ģimeņu izlemj brīvdienās 
atnākt un ieturēties. Daudzus no viņiem re-
dzu ikdienā, pazīstu, un, satiekoties krodziņā, 
mums ir draudzīgas attiecības, varam parunā-
ties – nav tikai tā, ka atnāk paēst un «čau»! Tur-
klāt «Trattoria» ir neformālāks, brīvāks formāts 
nekā restorāns. Tas ir īsts lauku krodziņš – kā 
pērle laukos,» stāsta Niko.  

Paša receptes 
Niko pats diezgan bieži stāv pie krodziņa 

plīts. «Picas recepte ir mana, arī daudzi ēdieni 
ir manis izloloti. Man patīk gan pašam gatavot, 
gan cilvēkus apkalpot. Tagad gan nesanāk katru 
dienu gatavot, jo ir daudz organizatorisku dar-
bu, bet esmu apmācījis savus darbiniekus,» viņš 
stāsta. Niko uzskata, ka tieši svaigie, sezonālie 
produkti, kurus iepērk no uzticamiem piegādā-
tājiem, kā arī kvalitatīvas izejvielas no Itālijas 
ir viņa krodziņa veiksmes recepte. Tiesa, labas 
olīvas Niko Latvijā neesot atradis, tāpēc tās un 
olīveļļu uz Mārupi regulāri ved viņa draugs no 
Itālijas. «Man nepatīk «junk food» (neveselīga, 
ātri pagatavojama pārtika – red.), tāpēc gri-
bu popularizēt svaigas, kvalitatīvas pārtikas un 
ēdienu ideju. Izmantoju tikai paša pārbaudītus, 
kvalitatīvus produktus. Mana ēdienkarte nav lie-
la: tā ir vienkārša, veselīga; ap 20 ēdienu, starp 
kuriem ir arī vieglāki ēdieni un ēdieni bērniem. 
Viss ir uz vietas tikko gatavots. Es neko nedaru 
pa roku galam, kā arī izvēlos neuzķerties uz lētu 
ekonomiju. Protams, var nopirkt malto gaļu par 
eiro kilogramā lētāk, bet tiklīdz kāda ēdiena sa-
stāvdaļa būs nekvalitatīvāka, tas uzreiz ietekmēs 
visa ēdiena garšu. Klients sajūt aromātu, kopējo 
atmosfēru, tas veido viņa emocijas pret šo vietu, 

un tā veidojas arī vietas imidžs, kas klientiem liek 
atgriezties vēlreiz,» stāsta krodziņa īpašnieks.

Kamēr runājam, pa durvīm ienāk kāda kliente, 
atnes groziņu un saka: «Paldies, bija ļoti garšīgi!» 
Niko piebilst: krodziņā esot sagatavojuši klientei 
itāļu sviestmaizes piknikam. «Šādus pasūtījumus 
arī izpildām: varam sagatavot ēdienu līdzneša-
nai,» viņš saka.

Biznesa atšķirības
Kā atrast savu vietu sīvajā sabiedriskās ēdinā-

šanas konkurencē? «Mūsu ēdienkarti mainām līdz 
ar sezonu, lai visi ēdieni būtu svaigi. Ēdienkartē ir 
tikai itāļu ēdieni. Rīgas restorānā mēģināju mik-
sēt, bet tad sapratu: ja cilvēki nāk uz itāļu restorā-
nu vai krodziņu, viņi vēlas tieši šo virtuvi. Ja grib 
ēst hamburgerus un frī kartupeļus, cilvēki iet uz 
burgeru ēstuvēm, ja grib latviešu karbonādi un so-
ļanku – uz bistro, bet, ja grib lazanju, lielopa gaļu 
ar baziliku un balzamiko, vai paša gatavotu pastu, 
klients zina – tas būs pie manis,» teic Niko. 

Jau teju 15 gadi biznesā Latvijā un uzkrātā 
pieredze Milānā: kādas ir atšķirības? Niko ie-
smejas un saka: «Ir plusi un ir mīnusi. Piemēram, 
Milāna: tajā dzīvo pieci miljoni cilvēku – tās ir trīs 
Latvijas – un kafejnīcā dienā var pārdot vismaz 
100 kapučīno porcijas. Šeit cenas gan ēdieniem, 
gan precēm ir tikpat lielas kā Milānā, bet apgrozī-
jums ir daudzkārt mazāks. Nepatika, ka telpu īre 
Vecrīgā bija vairāk nekā divi tūkstoši eiro – tikpat 
cik kafejnīcai Milānas centrā –, bet šeit atdeve ir 
pavisam cita, arī algas un ieņēmumi nav salīdzi-
nāmi!» 

Kas Latvijas biznesā ir labs? «Tas, ka tas ir tavs 
bizness, ka tikai pats vari būt par to atbildīgs. Pro-
tams, ir krīzes periodi, bet tie tevi stiprina. Izvēlo-
ties savu ceļu un pie tā turoties, arī klients to novēr-
tē, un tāpēc var arī normāli nopelnīt,» viņš atbild.

Kādi ir Niko nākotnes sapņi? Viņš domā, 
ka Mārupē varētu atvērt vēl kādu krodziņu, bet 
šoreiz picēriju, kur pica tiktu cepta pēc labāka-
jām Itālijas tradīcijām – malkas krāsnī uz dzī-
vas uguns –, tāpēc lūkojas pēc vietas, kur šādu  
biznesu sākt. 

Restorāns «32. augusts» ir emociju radīts 
emocijas raisošs: sākot ar to, ka reti kurš 
paliek vienaldzīgs, izdzirdot tā nosauku-

mu un beidzot ar tā radītāju koncepciju: no paša 
sākuma tas uztverts nevis kā klasisks bizness, bet 
gan kā dvēseles nepieciešamība. 

Edgars Karelis, restorāna koncepcijas autors, 
stāsta, ka restorāna telpas pie tenisa kortiem tika 
pārņemtas pirms diviem gadiem jūlija vidū. Bija 
izdomāta restorāna koncepcija un arī nosaukums, 
un bija paredzēts, ka tas tiks atvērts 1. septembrī. 
Tā kā ne visiem 1. septembris esot priecīgs da-
tums, pie durvīm tika pielikta informācija, ka res-
torāns tiks atklāts 32. augustā; tā arī nosaukums 
iegājies. «Jā, gribējām pagarināt vasaru, tāpēc arī 
mūsu sauklis ir, ka vasara pie mums nekad nebei-
dzas,» stāsta Edgars. 

No vīna pie restorāna
 «Mēs šo vietu zinājām jau no pirmās dienas, 

un šķiet, tā bija dvēseles nepieciešamība – atklāt te 
restorānu. Patiesībā sākumā bijām domājuši šeit 
atklāt vīna veikalu, kas tagad arī darbojas līdzte-
kus restorānam. Man pašam vīns ir aizraušanās, 
hobijs, kas nu jau pāraudzis par nodarbošanos. 
Manam draugam ir vīna veikals Mežaparkā, un 
gribēju ko līdzīgu izveidot arī šai pusē, kur nekā 
tāda nebija,» stāsta Edgars. Viņa aizraušanās 
ar šampanieti nodrošina vienu no pilnīgākajām 
šampanieša un dzirkstošā vīna izvēlēm: šeit līdz-
tekus dažādu škirņu vīnam var iegādāties arī ap  
50 šķirņu šampaniešu. Gribam parādīt, ka labs 
vīns ir pieejams un ka, lai baudītu vīnu nav jāiz-
dod liela naudas summa,» saka uzņēmējs.

Nemelot ne sev, ne klientam 
Edgars saka: pirms vēris vaļā «32. augustu», par 

restorānu zinājis tikai līdz virtuves durvīm, bet par 
to, kas notiek aiz tām, bijusi aptuvena nojausma. 
«Zināju, kādam ir jābūt šim restorānam,» viņš 
saka, piebilstot, ka viņa izlolotā koncepcija darbo-
jas joprojām. «Satiku kompanjonu, kurš ir atvēris 
Latvijā vairākus restorānus. Tad bija pilns kom-
plekts: mana vīzija un no viņa puses – zināšanas 
par tehnisko realizāciju. Ja man tagad, pēc divu 

gadu darba, būtu jāatver restorāns ar tām zināša-
nām, kādas man bija, es laikam paliktu tikai pie 
vīna veikala. Toties tagad es varētu atvērt restorā-
nu jebkurā pasaules malā,» viņš ir pārliecināts. 

«Mūsu konceptā jau no paša sākuma nebija do-
mas par biznesu, tās bija emocijas. Gribējām Mār- 
upes pusē ielikt kādu skaistu, mazu puķīti. Tāpēc 
ar savu sirdsapziņu vienojāmies, ka nemelosim ne 
sev, ne saviem klientiem, t. i., nemēģināsim pār-
dot kaut ko lētu par fantastisku cenu. Jau no paša 
sākuma gribējām turēt augstu kvalitātes latiņu, 
piedāvāt pašu labāko, ko vien Latvijā var dabūt. 
Diemžēl nav daudz piegādātāju, kas strādātu tikai 
ar svaigu produkciju: vien kādi trīs četri. Mēs ga-
tavojam tikai un vienīgi no svaigiem produktiem. 
Tas bija pirmais koncepta punkts. Otrais: emoci-
jas un krāsainība. Kad ienācām šajās industriali-
zētajās betona grīdu un sienu telpās, mana laba 
draudzene māksliniece Kristīne Luīze Avotiņa tās 
«izkrāsoja» ar savām lielformāta gleznām. Ne ma-
zāk svarīga ir pozitīvu emociju raisīšana klientā: 
tas ir gan labs ēdiens, gan vietas aura un saskarsme 
ar klientu,» koncepciju skaidro Edgars.  

«Tā restorāna puse, kas atrodas aiz bāra letes, 
ir daudz komplicētāka. Ir problēma, jo Latvijā nav 
bijis labas pavārskolas, diemžēl kvalitāte resto-
rānos ir tāda, kāda tā ir... Rodas apburtais loks: 
aizejam uz restorānu, viļamies piedāvājumā, tāpēc 
izlemjam, ka labāk nopirksim lielveikala pus-
fabrikātus, tos uzsildīsim un ēdīsim pie TV, bet 
restorāniem tāpēc nav apgrozījuma un tie nevar 
uzturēt labus pavārus,» problēmu loku ieskicē uz-
ņēmējs. Viņš piebilst, ka patlaban, kad ir izteikts 
labu pavāru un viesmīļu deficīts, noteikumus,  
t. sk. algas, kas esot virs vidējā līmeņa un kas visur 
esot daudzmaz līdzīgas, diktē darbinieki. «Pavāri 
tiek pārvilināti, pārpirkti, bet diemžēl tas, ka māki 
kaut ko uzcept bez garšas sajūtām un radošuma, 
nenozīmē, ka esi labs pavārs,» saka Edgars. Viņš 
lepojas, ka «32. augustā» pēc vairāku pavāru no-
maiņas jau gadu strādājot labs šefpavārs: «Viņš ir 
jaunās skolas pavārs, kuram ir nestandarta pieeja 
ēdiena gatavošanā, kurš ir izgājis labu skolu pie 
izciliem pavāriem, un, paldies Dievam, viņa rado-
šums šai laikā nav gājis mazumā.»

Īpaši pasūtījumi un piegāde
Ap 40 % restorāna «32. augusts» klientu ir pa-

stāvīgi: tie, kas nāk spēlēt tenisu līdzās esošajos 
kortos, brauc arī no Rīgas un tuvējās apkārtnes, 
un, protams, arī paši mārupieši. Edgars lēš, ka 
restorāns ir spējis uzlabot dzīves kvalitāti vismaz  
50 mārupiešiem, kuri var ne tikai šeit uz vietas 
baudīt ēdienu un dzērienus, bet arī pasūtīt tos 
līdzņemšanai. Nesen Itālijā iegādāta īpaša picas 
krāsns, un pica tiek cepta uz dzīvas uguns. Lielāko 
komplimentu picas kvalitātei esot izteikusi kāda 
itāļu vīna nama pārstāve, kura, šeit nobaudot picu, 
apēdusi to ar visu maliņu: itāļi parasti šo «maizīti» 
atstājot neapēstu. Picu iecienījuši steidzīgie, ku-
riem tā tiek nogādāta uz mājām, kā arī ģimenes 
ar bērniem. Restorānā ir ierīkots bērnu stūrītis, lai 
vecāki varētu nesteidzīgi baudīt ēdienu, un ik die-
nu no plkst. 14.00 tajā pieejama aukle. 

Jau trešo gadu restorāns pikniku laikā un uz 
svētkiem piedāvā atvieglot saimniecēm ikdienu: 
sagatavo ēdienu līdz tādai stadijai, ka atliek to 
tikai mājās uzsildīt. Piedāvājumā ir 5–6 piedāvā-
jumi: zivis, gaļa, dārzeņi, dažādi ēdienu miksi. Ed-
gars plāno izvietot vitrīnu šādiem pasūtījumiem, 
lai tie, kuriem netīk svētku laikā nīkt lielveikalu 

autostāvvietās un pie kasēm, trīs dienas iepriekš 
piesakoties, varētu tikt pie svētku galda mielasta. 
Edgars stāsta, ka ne tikai kulinārija, bet arī kondi-
toreja ir augstas kvalitātes: darbības pirmsākumos 
tika uzbūvētas atsevišķas telpas konditorejas pro-
duktu sagatavošanai, kas tiek gatavoti no dabīgām 
izejvielām, bez krāsvielām. Dažām tortēm cukura 
vietā tiek izmantota stēvija, kas der arī tiem, kuri 
nedrīkst uzturā lietot cukuru. «Šķiet, ka bijām 
arī vieni no pirmajiem, kas piedāvāja populāros  
macaroon cepumus – vistuvākos garšas ziņā oriģi-
nālajiem,» saka Edgars.

Veicināt vēlmi iziet
Divi gadi restorānam: tas ir daudz vai maz? 

«Tas ir izdzīvošanas laiks. Statistika pasaulē rāda, 
ka 70 % restorānu tiek aizvērti pirmajā gadā,» 
saka Edgars. Tagad jāsper nākamais solis, un kāds 
tas būs? «Ir dažas idejas, ko šeit gribētu attīstīt, 
bet tām, manuprāt, vēl nav pienācis īstais laiks. 
Svarīgi būtu veicināt cilvēku vēlmi iziet ārpus 
savas virtuves biežāk un iegriezties restorānā ne 
tikai svinēt svētkus. No tā iegūtu ne tikai mēs, bet 
visi šīs jomas pārstāvji. Esam rēķinājuši, ka maltīte 
restorānā neizmaksā dārgāk kā paša pagatavota,» 
viņš piebilst. 

Šis bizness neder tiem, kas grib visu un uzreiz, 
jo ātrs bizness te nesanāk, ir visu laiku jāiet 
solīti pa solim, smagi strādājot. Turklāt, ja 

šajā vietā un apstākļos darbotos tikai kafejnīca 
bez papildbiznesiem, būtu grūti izdzīvot.

Tā par savu uzņēmējdarbību saka Vēsma Mie-
zīte, SIA «Neriņa V» īpašniece, kura saimnieko 
Jaunmārupes kafejnīcā «Laura». Viņas uzņē-
mumam pieder arī «Lats» tīklā esošais pārtikas 
veikals un aptieka. Uzņēmuma nosaukumā likts 
Jaunmārupes upītes Neriņas nosaukums.

sākās kolhoza laikos
Kā stāsta Vēsma, viņas uzņēmējdarbības pirm-

sākumi meklējami vēl «kolhozu laikos», kad viņa 
strādājusi par ēdnīcas (pie zvēru fermas) vadītāju. 
«Tajā laikā viss sāka iet uz pašfinansēšanos, un es 
ātri sapratu, ka ar ēdnīcu nekāda pašfinansēšanās 
un izdzīvošana nesanāks, ka jāveido pašiem sava 
kafejnīca,» senos laikus atceras uzņēmēja. 

Atvēruši mazu kafejnīciņu bijušā kluba garde-
robes telpās, ko visi dēvējuši par «Patrepi», pēcāk 
atbrīvojušās telpas, kur kādreiz bijusi skābekļa 
balonu noliktava. Tās par pajām izpirktas, rekon-
struētas, un izveidota neliela kafejnīca: apmēram  
30 m² platībā ar pāris galdiņiem. 1996. gadā sā-
kuši otro rekonstrukciju, telpām klāt pieceļot tādu 
kā angāru. «Nāca pie mums traktoristi un citi 
darbinieki, kas jutās šeit kā savā darbavietā. Toreiz 
tur iekšā visi pīpēja, dzēra alu, bet kafijas dzērē-
ji vairījās nākt iekšā. Izdomājām, ka mums vajag 
telpas arī šādiem klientiem, tāpēc vecajās telpās 
nodalījām virtuvi, telpas tiem, kas vēlas uzspēlēt 
biljardu un iedzert alu, uzcēlām kafejnīcai klāt 
vēl daļu telpu, kur nāktu pusdienotāji, ģimenes ar 
bērniem. Otro stāvu izīrējam bērniem «Yamaha» 
skolai un jogas nodarbībām; tur arī ir divi mazi 
dzīvoklīši,» stāsta uzņēmēja, piebilstot, ka kafej-
nīca «Laura» šajās, plašākajās, telpās strādā kopš 
2006. gada un to izbūvei izmantots «trekno gadu» 
kredīts, kuru uzņēmums maksā joprojām. 

Bistro tipa kafejnīca
Kafejnīca «Laura» ir bistro veida: pavārs sa-

gatavo ēdienu visai dienai, klienti no vitrīnas var 
paši komplektēt porcijas. Galvenais princips: lai 
pusdienot var ātri un salīdzinoši lēti. «Pie mums 

nāk ēst ļaudis darba apģērbos, šeit nav nekāda 
smalkā vieta. Telpas ir pietiekami plašas, organi-
zējam arī banketus, uzņēmumiem ballītes. Īpaši 
pieprasītas tās ir dažādu svētku laikā, kad ikdienas 
klientu ir mazāk,» stāsta Vēsma. Kamēr runājam, 
viens klients atnāk un rezervē telpas melioratoru 
Ziemassvētku ballei. Vēsma piebilst, ka arī uzņē-
mumam ir sava tradīcija: ik gadu 18. novembrī 
tiek svinēta ne tikai Latvijas dzimšanas diena, bet 
arī kafejnīcas jubileja. 

sadalīts risks
Vēsma pēc profesijas ir pārtikas tehnoloģe, un, 

kā pati atzīst, esot viena no nedaudzajiem, kas 
strādā šajā jomā. Līdztekus pārtikas un ēdinā-
šanas jomai nācies apgūt arī biznesa smalkumus. 
Kas šajos gados ir apgūts? «Tas, ka šajā jomā ne-
sanāk «ātrs» bizness, pie tā visu laiku ir jāstrādā, 
jāiet soli pa solim. Tas noteikti nederēs mūsdienu 
jauniešiem, kuri grib visu un uzreiz: ātru, lielu 
peļņu,» saka Vēsma, piebilstot, ka esot «lēnais 
urķētājs», kurš visu laiku domājot, kur ko pielikt, 
kā labāk izdarīt. «Neriņa V» saimnieko ne tikai 
kafejnīcā. Par pajām savulaik izpirktas arī telpas, 
kuras tolaik neviens neizmantoja, piepirktas klāt 
policijas telpas pagrabā, dzīvoklītis, un Jaunmār- 
upē izveidots veikals, kas tagad ir «Lats» tīklā. 
Uzņēmumam pieder arī aptieka, kura tiek izīrēta, 
un jaunais īpašnieks to attīsta, būvējot plašākas, 
modernākas telpas. Vēsma domā, ka šajā vietā 
un pašreizējos apstākļos, atšķirībā, piemēram, 
no Rīgas centra, tikai ar kafejnīcu vien neva-
rētu pastāvēt. «Šeit, ja nebūtu vēl kāda papildu 
biznesa, būtu grūti. Jaunmārupē, kur uz kafejnī-
cu galvenokārt nāk paēst pusdienas un pasēdēt,  

izdzīvot nav viegli. Tāpēc ir labi, ka risks ir sada-
līts,» viņa saka. 

Ir jāturas!
Kas visus šos gadus ļāvis noturēties biznesā? 

«Nav jau citu variantu, ir jāturas!» smej Vēsma, 
piebilstot: «Arī tas, ka telpas ir privātas, nevis no-
mātas, tāpēc visu laiku ir jādomā, kā tajās racionāli 
saimniekot. Ja tās būtu nomātas, iespējams, kādā 
vājuma brīdī arī varētu atmest ar roku un visu iz-
beigt,» saka uzņēmēja.

Kādi ir plāni nākotnei? Vēsma saka: jau ilgu 
laiku domājot, ka vajadzētu rekonstruēt augšstā-
va istabiņas, kuras tiek izīrētas. «Pie mums notiek 
kā pēc labākajām biznesa grāmatām, kurās iesaka 
kaut ko mainīt ik pēc 5–7 gadiem. Arī mums ir 
pārmaiņas ik pa septiņiem gadiem: tagad plāno-
jam rekonstruēt veikalu. Nepārtraukti viss no-
tiek!» atzīst Vēsma. 
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Niko krodziņš: itāļu lauku pērle

soli pa solim, lēnītēm «urķējot»

ĒDINāŠANA uN VIEsMĪLĪBA

«Nemēģinām pārdot kaut ko lētu par fantastisku cenu. Jau no paša sākuma gribējām ir turēt  
augstu kvalitātes latiņu,» stāsta restorāna «32. augusts» koncepcijas autors Edgars karelis

«Best Western Hotel Māra» – Latvijā 
vienīgā viesnīca, kas iekļauta pasaul-
slavenajā «Best Western» ķēdē, – at-

rodas pa ceļam uz lidostu «Rīga» un ir  veidota pēc 
Kanādas nelielo ģimeņu viesnīcu koncepcijas.

Agnese Guršinska, viesnīcas izpilddirektore, 
stāsta, ka šajā vietā viss sācies pirms 19 gadiem. 
Kanādā dzīvojošais latvietis, finansists Pēteris 
Brauns 1993. gadā nodibināja SIA «Brauns» un 
uz ģimenes zemes gabala, kuram līdzās joprojām 
dzīvo viesnīcas īpašnieka māsīca,  sāka veidot vies-
nīcu. «Viņš pats šo viesnīcu plānoja. Tā tika veido-
ta pēc Kanādas nelielo ģimenes viesnīcu parauga. 
Tajā laikā nekas tāds Latvijā vēl nebija piedzīvots, 
arī materiāli nebija tik labi pieejami kā tagad. Tā-
pēc viss, kas šajā viesnīcā ir, tika vests no Kanādas. 
Tam ir gan savi plusi – tas mūs atšķir no citām 
viesnīcām –, gan arī mīnusi – mēs pastāvīgi at-
jaunojam gan numuriņus, gan citas telpas, un jop-
rojām šāda platuma rīģipsis šeit nav nopērkams. 
Arī santehnika un mēbeles – to visu joprojām 
pasūtām no Kanādas. Var teikt, ka Mārupē meža 
ielokā, skaistā vietā ir mazs gabaliņš Kanādas,» 
stāsta Agnese. 

Nosaukumu viesnīcai īpašnieks licis gan par 
godu māsīcai Mārai, gan arī tāpēc, ka latviešu mi-
toloģijā Māra ir spēcīga dievība, turklāt šis vārds 
labi skan dažādās valodās. 1996. gada 6. novem-
brī viesnīca vēra durvis saviem apmeklētājiem, 
un tā tika iekļauta ārvalstīs tik populārajā «Best 
Western» viesnīcu ķēdē, kurai ir ļoti augsti kvali-
tātes standarti un kurā tagad darbojas vairāk nekā 
4000 viesnīcu. Savulaik Latvijā bijušas vēl divas 
šīs ķēdes viesnīcas (Cēsīs un Siguldā), bet pašlaik 
«Māra» ir palikusi vienīgā. 

korporatīvie klienti
«Best Western Hotel Māra» ir neliela viesnīca: 

tajā strādā ap 20 cilvēku un divos stāvos izvietoti 
24 numuriņi, restorāns, sauna un semināru telpas. 
Tā atbilst trīs zvaigžņu viesnīcu standartam. Kā at-
zīst Agnese, tas, ka viesnīca atrodas netālu no lid-
ostas, tai nāk par labu, kā arī nosaka darbības stilu. 
«Lokācijas dēļ mūsu klienti galvenokārt ir biznesa 
ļaudis, kam ir svarīgi būt tuvumā lidostai un ērti 
sasniegt Rīgas centru. Daudz klientu iegūstam 
laikā, kad kavējas lidmašīnas vai tiek atcelti reisi. 
Tāpat daudzi paliek pa nakti, ja ir vēlu ielidojuši 
un jābrauc tālu uz mājām. Pasažieri no Lietuvas, 
Igaunijas un Krievijas veido lielāko klientu daļu. 
Mums jau ilgus gadus ir noslēgti korporatīvie 
līgumi; tā, piemēram, izmitinām aviokompāniju 
pilotus, stjuartes,» stāsta viesnīcas vadītāja. Viņa 
piebilst, ka viesnīcai līdzās esošajā zemes gabalā 
ir iespēja nolaisties helikopteram, ko izmanto tie 
klienti, kas grib ierasties Latvijā diskrēti. 

Viesnīcai izdevies pietiekami veiksmīgi pār-
dzīvot arī finanšu krīzi, lai gan apgrozījums ir sa-
rucis: ja pirms krīzes tas sasniedza ap pusmiljonu 
eiro gadā, tad tagad tas ir ap 300 tūkst. eiro. 

Interesants piedāvājums arī ziemā
Kā jau daudzas viesnīcas Latvijā, arī viesnīca 

«Māra» jūt neseno ģeopolitisko notikumu sekas. 
Ir jūtami mainījies klientu loks: jau pāris gadu uz 
jaungada svinībām krievu tūristu ir mazāk, toties 
tos nomaina skandināvi un Rietumeiropas klienti.
Vairāk ierodas arī klienti no kaimiņvalstīm, kuri 
izmanto Baltijā lielākās lidostas priekšrocības. Arī 
sezonalitāte šajā biznesā ir jūtama. «Ja visi gada 
mēneši būtu tādi kā vasarā, kad mums ir pilns  

noslogojums, būtu ideāli. Tāpēc aktīvi darboja-
mies, lai arī gada klusākajā laikā spētu piedāvāt 
savus pakalpojumus,» stāsta Agnese. Tāpēc vies-
nīca savā restorānā ik dienu piedāvā biznesa pus-
dienas, ko novērtē arvien vairāk klientu, organizē 
banketus dažādām svinībām (vasarā īpaši iecie-
nītas ir kāzas un sporta spēles, ko var organizēt 
tuvējā zaļajā apkārtnē), kā arī seminārus nelielām 
grupām (līdz 30 cilvēku). Kā piebilst viesnīcas 
vadītāja, cenu politika esot elastīga un «savējiem» 
no Mārupes viņi  allaž nākot pretim ar atlaidēm. 
Turklāt semināru telpas pa 45 eiro dienā esot gana 
konkurētspējīgs piedāvājums iepretim Rīgas liela-
jām viesnīcām. 

Grib augt lielāki
Rīgas pilsētas ilgstošie plāni, kā attīstīt lidostas 

«Rīga» apkārtni (celt konferenču, biznesa centrus 
u. c.), liek arī viesnīcai domāt par to, kā darboties 
nākotnē. Kā atzīst Agnese, viesnīcas īpašnieks ne-
plāno Latvijā atvērt jaunas viesnīcas, bet gan plā-
no turpināt attīstīt esošo. «Mums ir vairāki plāni. 
Protams, nepārtraukti uzlabojam telpas, lai tās 
allaž ir svaigas un omulīgas, bet gribētos uzbūvēt 
viesnīcai trešo stāvu, jo tagad nevaram uzņemt lie-
las tūristu grupas. Jūtam, ka tas lieti noderētu, to-
mēr joprojām saglabājot līdzšinējo viesnīcas auru 
un koncepciju: omulīga Kanādas tipa ģimenes 
viesnīca,» piebilst viesnīcas vadītāja. 

«Viesnīcai dotais spēcīgais latviešu dievības vārds «Māra» ir stāvējis klāt visus šos 19 gadus,» 
atzīst Agnese Guršinska, «Best Western Hotel Māra» izpilddirektore

Mazs kanādas stūrītis Mārupē

Foto no Hotel Māra arhīva

Foto no N. Siciliano arhīva
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Foto no E. Kareļa arhīva

Emocijas, nevis bizness

«svaigi, sezonāli produkti, autentiska Itālijas virtuves garša un laba komanda – tas ir veiksmes 
pamatā,» atklāj «Trattoria da Niko» īpašnieks Nikodemo siciliano (att. centrā)

«Ja nebūtu vēl kāda papildu biznesa, būtu grū-
ti. Jaunmārupē, kur uz kafejnīcu galvenokārt 
nāk paēst pusdienas un pasēdēt, izdzīvot nav 
viegli. Tāpēc ir labi, ka risks ir sadalīts,» atzīst 
Vēsma Miezīte, sIA «Neriņa V» īpašniece



«Rail Baltica»  
aKtUalitĀtES
Uzņēmēji kopā ar Mārupes domi turpina  

sarunas par iespējami labāko risinājumu «Rail 
Baltica» trases novietojumam, tā, lai netiktu skar-
ta uzņēmējdarbība, izpostītas dzīvesvietas un ra-
dīti papildu ierobežojumi mārupiešiem.

Piedalījāmies «Rail Baltica» projektu vadītāju 
organizētā starptautiskā konferencē, kas notika 
Dzelzceļa muzejā. Uz to bija pulcināti pārstāvji 
no visu trīs Baltijas valstu atbildīgajām ministri-
jām, kā arī projekta autori, vadītāji, juristi – visi, 
kas strādā pie šī projekta.

Pārliecinājāmies, ka vislabākais ir savstarpēju 
sarunu ceļš mierīgā, konstruktīvā gaisotnē.

Bijām uzaicināti uz sarunu arī Satiksmes mi-
nistrijā, kur tika apspriesti jau konkrēti jautājumi 
un risinājumi.

UzņēmējU BRoKaStiS  
oKtoBRī Un novEmBRī
6. oktobrī biedrības tradicionālās Uzņēmēju 

brokastis notika Mārupes novada domē un vien-
laikus arī kā tikšanās ar domes vadību un darbi-
niekiem. Šoreiz brokastis bija ļoti plaši apmek-
lētas un ilga vairākas stundas. Ļoti daudz tika 
diskutēts par izglītību Mārupē – no bērnudārza 
līdz mūžizglītībai. Tika runāts gan par padarī-
to, gan par darāmo, gan par iespējām, gan par  
draudiem.

3. novembrī Uzņēmēju brokastis notika kafej-
nīcā «Mārupīte». Paldies kafejnīcai par viesmīlī-
bu un gardo gaļas produktu degustāciju! Jautras 
sarunas, laba kompānija un garšīgi ēdieni ir ne-
iztrūkstošas šī pasākuma sastāvdaļas. Uzņēmēju 
brokastis tradicionāli notiek katra mēneša pir-
majā otrdienā; norises vieta tiek publicēta bied-
rības mājaslapā. Šis pasākums ir atvērts ikvienam 
interesentam – uzņēmēji būs priecīgi pabrokastot 
kopā ar Mārupes iedzīvotājiem! Laipni aicināti 
pievienoties! 

BaznīcaS cEltniEcīBa  
mĀRUPē
Biedrības valdes priekšsēdētāja Silva Jeroma-

nova-Maura aktīvi atbalsta iniciatīvu par baznīcas 
celtniecību Mārupē. 19. oktobrī Mārupes novada 
domē notika tikšanās par ekumēniskas baznīcas 
būvniecību Mārupē. Diskusijā aktīvi iesaistījās arī 
biedrība «Ave Maria,» Katoļu Baznīcas pārstāvji, 
mācītāji Andris Kravalis un Modris Lācis, domes 
vadība un būvvaldes pārstāvji. Visi vienojās, ka 
baznīcas būvniecība ir nepieciešams projekts tik 
lielam novadam kā Mārupe un liela daļa iedzī-
votāju atbalsta šo ideju. Taču, veidojot celtnes ar 
konkrētu filozofiju, kuras noteikti pārdzīvos visus 
projekta dalībniekus, tām ir jābūt ainaviski skaistā 
vietā, viegli pieejamām gan ar personisko, gan ar 
sabiedrisko transportu.

Tādēļ tika ierosināts visiem kopā apsvērt varian-
tus, kur būtu vispiemērotākā vieta Mārupes baznīcai, 
un turpināt sarunu jau par konkrētiem variantiem.

Biedrības valdes priekšsēdētāja arī turpmāk 
darbosies baznīcas celtniecības darba grupā, lai 
atrastu vispiemērotāko vietu celtniecībai. Pēc tam 
varam sākt sarunas ar zemes īpašniekiem, projek-
tēt un plānot.

BiEdRīBaS dalīBniEKU 
iERoSinĀjUmi mĀRUPES 
novada infRaStRUKtū-
RaS UzlaBošanai
Biedrības dalībnieki ierosināja, ka ir nepie-

ciešami ātruma ierobežojumi novada apdzīvotajā 
daļā, un pēc sarunas Uzņēmēju brokastīs Mārupes 
novada domē, tie ātri un veiksmīgi uzstādīti, par 
to – paldies! Tagad visi brauksim lēnāk un prā-
tīgāk! 

 Lidostas «Rīga» pārstāvji sākuši sarunas ar 
Mārupes domi par pasākumiem, kas veicami in-
frastruktūras uzlabošanai. Tiek apspriesta biedrī-
bas un domes kultūras dzīves organizētāju rosi-
nāta ideja – veidot mārupiešiem savu romantisku 
un izzinošu atpūtas vietu, ar kuru Mārupe būtu 
atpazīstama – skatu laukumiņu pie lidostas, kur 
jau tagad tiek vērota lidmašīnu kustība. Ir plānots 
to iekārtot, sakopt. 

nEfoRmĀla tiKšanĀS 
aR aRmandU SimSonU 
28. oktobra vakaru biedrības dalībnieki pa-

vadīja jaukā atmosfērā restorānā «Hercogs», kur 
notika biedrības dalībnieku tikšanās ar mārupieti,  
raidījuma «Superbingo» vadītāju un hokeja klu-
ba «Dinamo Rīga» tehnisko direktoru Arman-
du Simsonu. Paldies Armandam par atsaucību 
un atvērtību! Dzīvespriecīgas sarunas par darbu, 
kuras papildina dzīvi un laiku, kas netiek iztērēts 
velti, bet tiek veltīts ģimenei un hobijiem, ir tās, 
kas ikdienas skrējienā dara mūsu dzīvi gaišāku un 
jēgpilnāku. Armands ir aktīvs un redzams cilvēks. 

Kaut arī viņam ir desmitiem darbu, tomēr viņš at-
rod laiku, lai tiktos ar uzņēmējiem, mārupiešiem, 
skolēniem. Augstu vērtējam Armanda viedokli, 
ka mākslīgi radītā aizņemtības aura ir kā bruņas 

un sava svarīguma pārspīlēšana. Lai mums, latvie-
šiem, būtu vairāk tādu ļaužu mums latviešiem, kā 
Armands,  jo patiesi lielus un svarīgus mūs dara 
vienkāršība un patiesums.

jaUnS BiEdRīBaS  
dalīBniEKS
Novembra sākumā biedrībā iestājās ģimenes 

restorāns «Hercogs».  Restorāns «Hercogs» atrodas 
plašās telpās blakus Mārupes vidusskolai, Vītiņu 
ielā 4. Restorāna īpašnieks un šefpavārs ir Andris 
Rūmītis, kurš ir stažējies amerikāņu restorānā Itālijā 
un vienā no pasaules labākajiem restorāniem Fran-
cijā, kas apbalvots ar «Michelin» zvaigznēm. Jauna-
jā Mārupes restorānā ir divas plašas zāles, kurās var 
pusdienot vai rīkot banketus līdz pat 100 viesiem. 
Restorāns piedāvā internacionālu virtuvi ar gardiem 
un veselīgiem ēdieniem un plašu dzērienu karti ar 
labiem vīniem un kokteiļiem. Īpaši ir padomāts par 
mazajiem apmeklētājiem, kam ir izbūvēta plaša  
rotaļu istaba un izstrādāta bērnu ēdienkarte. 

Darbdienās restorānā ir pieejams īpašs dienas 
piedāvājums, kas periodiski mainās.

Sveicam biedrībā!

Uzņēmēju VēstisNOVEMBRIs  20154 JAuNuMI

Par reklāmas un sludinājumu
izvietošanu rakstiet vai zvaniet

biedrības koordinatorei Elīnai Grāvei:
info@marupesuznemeji.lv

22516333

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

«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 Mārupes novada domei 
un kafejnīcai «Mārupīte» 
par uzņemšanu Uzņēmēju  

brokastu pasākumos!
•

Paldies restorānam «Hercogs» 
par atsaucību biedrības

pasākumu organizēšanā!

Biedrība «Mārupes uzņēmēji»

 Foto: Elīna Grāve

 Foto: Elīna Grāve

 Foto: Gatis Pladars

uZņĒMĒJI Joko :)
Kas ir bizness?
Tēvs: Dēls, es vēlētos, lai tu appreci  
meiteni pēc manas izvēles.
Dēls: Nē.
Tēvs: Šī meitene ir Bila Geitsa meita.
Dēls: Tad ok!
Tēvs dodas pie Bila Geitsa.
Tēvs: Es vēlētos, lai jūsu meita apprecas  
ar manu dēlu.
Bils Geitss: Nē.
Tēvs: Viņš ir Pasaules Bankas viceprezidents.
Bils Geitss: Tad ok!
Tēvs dodas pie Pasaules Bankas prezidenta.
Tēvs: Es vēlos, lai jūs manu dēlu ieceļat  
par viceprezidentu.
Prezidents: Nē.
Tēvs: Viņš ir Bila Geitsa znots.
Prezidents: Tad ok!
Tas ir bizness.

Cik ir 2 + 2?
Inženieris: Tas ir lielums starp 3,98  
un 4,02.
Matemātiķis: 2 stundu laikā ar matemā-
tiskiem aprēķiniem varu pierādīt,  
ka iznākums ir 4.
Fiziķis: 
Teorētiķis: Šis jautājums ir risināms.
Psihologs: Es nezinu atbildi, bet jauki,  
ka varam par to parunāt.
Advokāts: Lietā «Bērziņš pret valsti»  
2 + 2 tika oficiāli pasludināts par 4.
Tirgotājs: Jūs pērkat vai pārdodat?

Un visbeidzot – nekad nebaidieties  
dzīvē sākt ko jaunu, par ko jums nav ne 
jausmas, kā to izdarīt. Atcerieties –  
amatieris uzbūvēja Noasa šķirstu,  
bet profesionāļi – Titāniku.

LABIE DARBI


