
Faktu, ka mārupiešu atvases ir 
talantīgas un ideju pārpilnas, 
kārtējo reizi apliecināja jau par 
tradīciju kļuvušais biedrības 

«Mārupes uzņēmēji» un Mārupes vidus-
skolas organizētais skolēnu mācību uz-
ņēmumu (SMU) konkurss. Šogad pirmo 
vietu un 200 eiro naudas balvu no «Mār-
upes uzņēmējiem» ieguva komanda, ku-
ras ideja bija izgatavot bezvadu lādētājus 
mobilajiem tālruņiem un iestrādāt tos 
mēbeļu virsmās, lai telefonu varētu uz-
lādēt, to vienkārši novietojot uz galda. 
Komanda «ChargeUS» bija apņēmības 
pilna darbu turpināt arī pēc SMU klases 
absolvēšanas un produktu komercializēt, 
tas bija viens no galvenajiem iemesliem 
žūrijas augstā vērtējuma saņemšanai. 

SMU piedāvāto ideju evolūcija ir 
acīmredzama. Pirms diviem gadiem kon-
kursā uzvarēja uzņēmums «Treelomory», 
kas izgatavoja koka rāmīšus sienas kalen-
dāriem. Aizvadītajā gadā par labāko ideju 
tika atzīta Kates Brendas-Bulas aproce, 
kas aprīkota ar SOS pogu. Tas iezīmēja 
jauna laikmeta sākumu: augstās tehno-
loģijas ienākušas arī skolēnu idejās par 
perspektīvu uzņēmējdarbību. «Charge-
US» produkts ir saistīts ar tehnoloģijām, 
turklāt tā izstrādē ir ņemta vērā patērētāju 
uzvedības maiņa, kuri arvien biežāk pie-
prasa ērti lietojamus produktus.

Viens no biedrības «Mārupes uzņē-
mēji» mērķiem ir rosināt jauniešus nākot-
ni saistīt ar uzņēmējdarbību un tā netieši 
vairot topošo uzņēmēju skaitu. Tieši tā-
pēc biedrība jau trešo gadu savus sociālās 
atbildības pasākumus organizē kopā ar  
Mārupes vidusskolu un uzņēmēju sazie-
dotos finanšu līdzekļus izmanto, pasnie-
dzot naudas balvas SMU uzvarētājiem. 
Uzņēmēji jauniešiem piedāvā mentorin-
gu – viņi ir gatavi veltīt savu laiku, dot 
padomu un dalīties pieredzē, kas neap-
šaubāmi ir pat vērtīgāk nekā konkursā 
iegūtās naudas balvas.

To, ka jauniešiem vajadzīgs padoms 
un atbalsts apliecināja biedrības dalībnie-
ka Silvestra Savicka gada sākumā veiktais 
pētījums par jauniešu karjeras attīstības 
jautājumiem. Aptaujas rezultāti liecinā-
ja, ka 27% jauniešu padoms un atbalsts 
ir nepieciešams lai objektīvi saprastu un 
novērtētu savas stiprās puses, 25% – lai 
izvēlētos nākotnes profesiju, bet 13% – lai 
uzlabotu savas komunikācijas prasmes, 
kas acīmredzami tiek uzskatītas par bū-
tiskām karjeras attīstībā. Tāpat pētījumā 
tika atzīta nepieciešamība pēc profesio-
nāla padomdevēja – karjeras konsultan-
ta. Lai arī tikai 17% aptaujāto Mārupes 
jauniešu ir bijusi saskarsme ar karjeras 
konsultantiem, 80% zināja par viņiem, 
bet 61% apgalvoja, ka tikšanās un konsul-
tācijas būtu ļoti noderīgas. To apstiprina 
arī atbildes uz jautājumu, vai jaunieši jau 
ir izvēlējušies turpmāko studiju virzienu: 
tikai puse jeb 50% atbildēja apstiprinoši, 
bet otra puse apgalvoja, ka atrodas izvēles 
priekšā. Mūsu uzņēmumi kaut daļēji ir 
gatavi pildīt karjeras konsultantu funk-
cijas un dalīties pieredzē ar topošajiem 
uzņēmējiem.

Mārupes vidusskolas skolēnu mācī-
bu uzņēmumu konkurss un apbalvošana  

ir viens no jaukākajiem pasākumiem ik 
pavasari. Tas simboliski noslēdz gada 
aktivitāšu pirmo daļu pirms gaidāmajām 
skolēnu brīvdienām un uzņēmēju atvaļi-
nājumu. 
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Kā liecina ik pavasari veiktā biedru aptauja, 
sadarbības veidošana ar Mārupes nova-
da domi mūsu biedru ieskatā ir viens no 

svarīgākajiem biedrības uzdevumiem, tāpēc es priecā-
jos, ka tieši tagad mūsu pašvaldība ir lēmusi veidot kon-
sultatīvās padomes izglītības, tūrisma, sporta, mārke-
tinga un uzņēmējdarbības attīstības jomā. Saprotams, 
ka novadā ietekmīgākās nevalstiskās organizācijas, 
biedrības «Mārupes uzņēmēji», klātbūtne ir svarīga gan 
pašvaldībai, gan uzņēmējiem un novada iedzīvotājiem, 
tāpēc mēs būsim pārstāvēti visās konsultatīvajās pado-
mēs. Par tur spriesto operatīvi ziņosim sociālajos tīklos 
un «Uzņēmēju Vēstīs». Var teikt, ka esam stratēģisko 
sfēru sākumposmā, un priecājamies, ka tagad arī pilnī-
gi oficiāli neviens pašvaldības lēmums netiks pieņemts 
bez uzņēmēju klātbūtnes un viedokļa.

Par novada attīstību esam atbildīgi mēs visi, un bied-
rība nav tikai tās valdes locekļi un citi aktīvisti. Biedrī-
ba pulcē gandrīz 70 Mārupes novada uzņēmumus. To 
apgrozījums veido nozīmīgu daļu no Latvijas IKP un 
nodokļi – ievērojamu daļu no valsts budžeta. 

Tiem potenciālajiem biedriem, kuri vēlas būt ar 
mums, bet vēl šaubās, es varu apgalvot: kopā mēs va-
ram. Jo dažādāks skatījums, jo skaidrāka būs izpratne 
par to, kādu mēs vēlamies redzēs savu Mārupi.

Esmu pārliecināta: ja visi biedrības dalībnieki būs 
aktīvi un vērsti uz sadarbību, arī mūsu interešu pārstāv-
niecība Mārupes domē būs ļoti veiksmīga.

Veidosim paši augošu ekonomisko vidi, kurā visa sa-
biedrība var dzīvot labklājībā! 

Aicinām mums pievienoties visus aktīvos sava nova-
da un valsts ekonomiskajā attīstībā un labklājības cel-
šanā ieinteresētos uzņēmējus. 

Kopā MĒS varam! 
Ar cieņu  

Evita Sondore
biedrības «Mārupes uzņēmēji» valdes priekšsēdētāja

Lai saulaina un 
ģimeniska visiem  
šī vasara!

valdes prIekšsēdētāJas sleJa

fokusā

No kalendāru rāmīšiem līdz bezvadu iPhone lādētājiem
uzņēmēju biedrība jau trešo gadu apbalvo Mārupes vidusskolas skolēnu 
mācību uzņēmumus

Žūrijas vērtējums
1. vieta  «Chargeus» – mobilo  

tālruņu bezvadu lādētājs,  
200 Eur balva

2. vieta  «syzygy» – vannas bumbas 
ar spīdumu, 150 Eur balva

3. vieta  «Billows» – grāmatu vāki ar 
spilvena funkciju,  
100 Eur balva

mārupes novada domes speciālbalva – 
«Billows», 200 Eur balva

Žūrijas locekļi:

•	 Evita	Sondore,	biedrības	valdes	priekš-
sēdētāja,	SIA	«Excellent	Partners»

•	 Silvestrs	Savickis,	SIA	«LEAD.	Korpora-
tīvā	komunikācija»

•	 Jānis	Keišs,	SIA	«Bewe	Rix»
•	 Normunds	Čiževskis,	SIA	«Bizpro»
•	 Silva	Jeromanova-Maura,	SIA	«Silja»
•	 Liena	Ādamsone,	Mārupes	novada	

domes	Uzņēmējdarbības	attīstības	
speciāliste
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Specializācija šaurā būvniecības pakalpoju-
mu nišā – māju siltināšanā ar beramo vati 
un vārtu ražošanā un uzstādīšanā – ir gan 

liels pluss, jo uzkrātā kompetence ir spēcīgs iero-
cis konkurences cīņā, gan arī trūkums sabremzē-
joties vietējam tirgum, jāmeklē jaunas izaugsmes 
iespējas.

SIA «Kalo būve» savu specializāciju – siltinā-
šanu ar beramo vati – izvēlējās jau 2011. gadā, 
kad kopā sanāca divi draugi kopš bērnu dienām 
Ēriks Kundziņš un Armands Loļa. Viņi kopā jau 
bija realizējuši vairākus projektus un vairāk nekā  
20 gadu garumā uzkrājuši pieredzi būvniecības 
jomā, un nodibināja šo uzņēmumu. 

kvalitātes un cenas attiecība
«Šai kompānijai, kas Latvijā bija aizsākusi 

jaunu jomu, pievienojos drīz pēc tās dibināšanas. 
Lietas gāja ļoti labi, un tad nolēmām biznesu di-
ferencēt, izveidojot mazliet plašāku piedāvājumu. 
Veiksmīgi sagadījās, ka pirms trim gadiem mums 
pievienojās Ainārs Lielmežs, kuram bija ļoti lie-

la pieredze vārtu ražošanā un uzstādīšanā,» stāsta 
Ģirts Kazainis, SIA «Kalo būve» pārdošanas va-
dītājs. Ir izveidota vārtu rūpnīca, kurā tiek ražoti 
vārti, kas pēc tam tiek uzstādīti gan privātmājām, 
gan industriālām teritorijām. Uzņēmums piedāvā 
arī nepieciešamo aprīkojumu, piemēram, barjeras 
un bolardus (paceļami stabiņi, kas ierobežo satik-
smi – red.). Tiek sniegts arī pēcpārdošanas serviss 
gan pašu ražotajiem, gan citiem vārtiem, avārijas 
gadījumos nodrošinot servisa apkopi 4 h laikā. 
«Pirmajā darbības gadā mūsu saražoto vārtu ap-
grozījums sasniedza pusi no Latvijas lielāko vārtu 
ražotāju apgrozījuma,» lepojas Ģirts. Jau no paša 
sākuma uzņēmums izlēma koncentrēties uz kvali-
tāti, nevis uz cenu. Vārtu montāžā tiek izmantota 
tikai Eiropas ražotāju «Flexiforce»  un «Italpa-
nelli» furnitūra un paneļi ar t.s. finger safe (droši 
pirkstiem) sistēmu: jaunākās paaudzes materiāli, 
kas vārtiem nodrošina ilgāku kalpošanas laiku. 
«Nevaram sevi saukt par lētāko no vārtu ražotā-
jiem, bet droši varam apgalvot, ka kvalitātes ziņā 
varam stāvēt līdzās, piemēram, vācu ražojumiem. 
Turklāt uz vietas ražotajiem vārtiem varam no-
drošināt labu kvalitātes un cenas attiecību,» saka 
pārdošanas vadītājs. 

Jūtams siltināšanas efekts 
Siltināšana – uzņēmuma pirmā darbības joma 

– joprojām ir nozīmīga: ar «Paroc» rūpnīcā ražoto 
beramo vati Latvijā nosiltināts ap 300 daudzstāvu 
māju, vairākas skolas un bērnudārzi, t. sk. – Jaun-
mārupes sākumskolas jaunā korpusa bēniņi. Uz-
ņēmums lepojas, ka viņu rīcībā ir Latvijā lielākā 
un jaudīgākā iekārta siltinājuma vates pūšanai, 
kas vati spēj uzpūst pat 12 stāvu mājas augstumā. 
Uzņēmums piedalās iepirkumos, un, tā kā šī ir 
šaura specializācija, parasti strādā kopā ar citiem 
būvniekiem kā apakšuzņēmējs. Nozīmīgs darbu 
apjoms ir daudzdzīvokļu māju bēniņu siltināšana, 
kas, kā apgalvo Ģ. Kazainis, nemaz neesot tik dār-
ga. Piemēram, bēniņu nosiltināšana četru kāpņu 
telpu Hruščova laika mājai izmaksā ne vairāk kā 
5 tūkst. eiro. «Ja vēl nosiltina caurules bēniņos, ko 
veicam ar «Paroc» akmens čaulām, efekts jūtams 
uzreiz: naudas ietaupījumu par vismaz 10% no 
maksas par apkuri sajutīs visi, arī 1. stāva dzīvokļa 

īpašnieki, jo ap 30% siltumzudumu mājām notiek 
tieši caur bēniņu pārsegumiem,» skaidro Ģirts. 
Īpaši aktuāls šis jautājums ir pilsētas centra nam-
īpašniekiem, kam pēc bēniņu siltināšanas vairs 
nav jāuztraucas par lāstekām un alpīnistu brigāžu 
algošanu. 

Intensīvi – eksporta virzienā 
Ģeopolitiskā situācija, t. sk. Krievijas sankcijas, 

kā arī Eiropas naudas straumes apsīkums ietekmē 
daudzus uzņēmumus Latvijā, bet īpaši to izjūt 
būvniecības nozare, atzīst Ģirts. Tāpēc, īstenojot 
«Kalo būves» ambīcijas kļūt par vadošo uzņēmumu 
savā nozarē un sajūtot, ka vietējais tirgus pašlaik ir 
mazāk aktīvs, uzņēmums intensīvi strādā pie eks-
porta tirgus apgūšanas, meklējot ārvalstu partnerus 
– izplatītājus un būvniecības uzņēmumus. Jau ir 
uzkrāta pieredze Zviedrijā, kur gan pašu spēkiem, 
gan ar skandināvu būvnieku palīdzību ir uzstādīts 
ap 100 vārtu; ir atrasts partneris arī Somijā. 

Kāds ir «Kalo būves» pluss svešā tirgū? «Tā ir 
tā pati kvalitātes un cenas attiecība. Ja mūsu tir-
gū noteicošais bieži vien ir cena, tad skandināvi 
primāri skatās uz kvalitāti, un, pat ņemot vērā ra-
žošanas izmaksas, transportēšanu un montāžu, va-
ram veiksmīgi konkurēt,» viņš piebilst. Pagaidām 
ir pāragri prognozēt, cik plašs izvērtīsies eksports, 
bet ir iespēja ražošanas jaudu palielināt. «Kalo 
būve» domā arī par paplašināšanos: par kompe-
tences attīstīšanu vēl kādā jomā.

Vilku kājas baro
Ģirts uz būvniecības jomu ir atnācis no pavi-

sam atšķirīgas – IT – nozares (savulaik bijis pār-
došanas nodaļas vadītājs «DEAC», 8 gadus no-
strādājis arī «Capital»). Kādus pārdošanas knifus 
varētu ieteikt? «Mēs labi saprotam jēdzienu «vilku 
kājas baro», tāpēc esam proaktīvi pārdošanā: zva-
nām klientiem paši. Uzskatu: ja esošais un plāno-
tais apgrozījums atļauj, ir jāpieņem darbā cilvēki 
un jāapmāca. Dažreiz dzirdēts jautājums: «Kas 
notiks, ja būšu ieguldījis daudz naudas pārdevējā, 
bet viņš aizies strādāt pie cita?» Uz to var atbildēt: 
«Kas notiks, ja viņā neieguldīsiet un darbinieks 
paliks strādāt pie jums?»» retoriski jautā pārdoša-
nas vadītājs. 

«Kalo būves» pakalpojumu pārdošanā tiek iz-
mantota tīmekļa vietne, kur īpašā sadaļā klients, 
ierakstījis savas vēlmes, saņem gatavu piedāvāju-
mu. Tiek rīkotas arī sezonālas akcijas, piemēram, 
pavasara un vasaras starpsezonas laikā tiek piedā-
vātas izdevīgas cenas vārtu montāžai; tiek domāts 
arī par loteriju ar vērtīgām balvām pakalpojumu 
pircējiem. «Nav jābūt Einšteinam, lai tirgotu būv-
niecības pakalpojumus. Serveru klasterus datu 
centrā pārdot ir daudz grūtāk, bet, ja esi labs pār-
devējs un ir laba pārdevēju komanda, var pārdot 
jebko, un viss izdosies!» pieredzē dalās Ģirts. 

«kalo būves» jaunais lēciens: eksports skandināvijas virzienā

«Īstenojot sIA «kalo būve» ambīcijas –  
kļūt par vadošo uzņēmumu savā nozarē –,  
tas intensīvi strādā pie eksporta tirgus  
apgūšanas,» stāsta uzņēmuma pārdošanas  
vadītājs Ģirts kazainis.

Garāžas vārti Zviedrijā

Bīdāmie vārti privātmājā Tukuma novadā
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Foto no SIA «Kalo būve» arhīva

Foto no SIA «Kalo būve» arhīva

Ziedi emocionāli, enerģētiski bagātina, 
un to apliecina tradīcija dāvāt ziedus, lai 
kādu iepriecinātu. Lai gan bijušas domas, 

ka ir daudz vērtīgākas, it kā jēgpilnākas lietas, 
ko darīt, nekā audzēt ziedus, tomēr spēku dod  
apziņa, ka viss, ko darām ar mīlestību, ir vērtīgs, 
ja tas kādam ir vajadzīgs.

To sarunā atzīst Antoņina Pikše, kas saimnie-
ko z/s «Purkalni» Tīrainē. Ar viņu runājam mā-
jas otrajā stāvā, pa kura plašajiem logiem paveras 
skats uz saimniecības zemi: uzartas vagas, dažās 
jau stalti saslējušies ziedu krūmi, citviet vasarīgu 
siltumu vēl gaida zemē ieliktie ziedu gumi un sī-
poli. Antoņina rāda: saimniecībā kopā ir ap 7 hek-
tāriem zemes, bet šobrīd, kad viņas vīrs Pēteris, 
kurš pirms vairāk nekā 20 gadiem licis pamatus 
šai saimniecībai, ir vairāk aizņemts citās nodar-
bēs un visas saimniekošanas rūpes tagad gulst uz 
Antoņinas pleciem, apstrādājamās zemes platības 
samazināta līdz pushektāram. 

Ziedu lauki kā Holandē
«Šo zemi vīrs Pēteris mantoja no radinieces un 

1993. gadā nodibināja zemnieku saimniecību. Jau 
padomju laikos, kad daudzi audzēja ziedus, arī 
šeit tika audzētas tulpes. Atceros: kad iepazinos 
ar vīru, viņš man uzdāvināja milzīgu tulpju pušķi, 
kurā katrs zieds bija citāds. Neko tādu iepriekš 
nebiju redzējusi!» atceras Antoņina. Lai iekoptu 
teju pusi – 4 ha – zemes, audzēti gan kartupeļi, 
gan citas kultūras. «Ko tik mēs šeit neesam au-
dzējuši,» saka Antoņina. Vēlāk te stādīti tulpju 
vairsīpoliņi, kā arī no sadarbības partneriem Ho-
landē iegādāta tehnika sīpoliņu stādīšanai, novāk-
šanai un šķirošanai. Pavasaros, kad ziedēja tulpes, 

skats krāšņuma ziņā ne par matu nav bijis sliktāks 
kā Holandes tulpju laukos: to apbrīnot braukuši 
no malu malām. 

Ziedi vāzēm un dobēm
Tagad pushektārā zemes tiek audzēti gan ziedi 

vāzē likšanai, gan arī stādi: peonijas, īrisi, gladio-
las, nedaudz lilijas un tulpes. Svaigi grieztus ziedus 
uz saimniecību brauc pirkt tuvējās apkārtnes ie-
dzīvotāji, bet vairumā – ziedu veikali. Piemēram, 
Antoņinas saimniecības ziedus var atrast veikala 
«Sky» (Ulmaņa gatvē) ziedu veikalā «Amandus», 
kā arī veikalos «Amarillis», «Floras maģija», «Brī-
numziediņš,», «Mārupes zieds» u.c. veikalos. 
Šopavasar stādu tirgošanā uzsākta sadarbība ar 
mārupiešiem – SIA «Silja» –, kas vieš cerības par 
ilgstošu, veiksmīgu sadarbību. 

Jautāta, kuri ziedi pašai vislabāk patīk, Anto-
ņina atbild: «Ar gadiem patikšana mainās: agrāk 
man ļoti patika tulpes, tagad patīk dālijas. Arī dār-
zos patikšana un mode mainās: tagad atkal piepra-
sītas ir peonijas. Mums ir ne tikai tradicionāli bal-
tās vai sarkanās peonijas, bet arī rozā un oranžas. 
Liels prieks ir par dzelteno peoniju, ko vīrs kopā ar 
selekcionāru Aldoni Vēriņu pirms vairāk nekā 10 
gadiem nopirka ASV: katrs pa vienam stādiņam. 
Tolaik tas maksāja bargu naudu – vairāk nekā 100 
dolāru! Nu no šī stādiņa ir izaugusi vesela vaga ar 
dzelteno pojeņu krūmiem. Šogad no dāliju sprau-
deņiem esmu izaudzējusi piecas jaunas šķirnes. 
Ļoti skaistas ir arī no Krievijas nākušās gladiolas: 
kruzuļainas, ļoti spilgtās krāsās.» 

Dzīves izvēles
Dzīvē ir reizes, kad ir jāizdara izvēle, viņa at-

zīst. Kad piedzima jaunākais, ceturtais, dēls Dāvis, 
Antoņinai bija jāizlemj, vai turpināt darbu statis-
tikas pārvaldē vai tomēr vairāk laika veltīt ģimenei 
un saimniecībai. «Izvēlējos ģimeni. Ir bijis laiks, 
kad domāju, ka ir daudz vērtīgākas, it kā jēgpilnā-
kas lietas, ko darīt, bet šis bizness ievelk ar saviem 
darbiem. Tam ir gan savi gandarījuma un prieka 
brīži, gan arī trūkumi,» piebilst Antoņina. Prieku 
sniedz brīži, kad zieds uzzied, kad cilvēki atbrauc 
un priecājas par ziediem; ir prieks, kad atgriežas 
senie kundes un teic, ka iepriekš pirktie augi labi 
aug. Ir arī prieks, jo var pilnībā izbaudīt gadalai-
ku nomaiņu, «mūsdienās, kad, piemēram, tulpes 
lielveikalā var nopirkt visu cauru gadu, daudzi pat 
nezina, kāds ir auga dabiskais dzīves cikls». Tāpat, 
par darba pozitīvajām iezīmēm runājot, viņa min 
to, ka tas ir fiziski aktīvs – ietver sevī šobrīd popu-
lāro fitnesu, jogu un meditāciju. Minot trūkumus, 
Antoņina saka: «Protams, šis nav viegls darbs.  

Tagad, uz vagām skatoties, nevar nojaust, cik 
daudz te ir ravēts, barots, laistīts, pašas rokām 
katrs gums un sīpoliņš ielikts zemē. Vēl nere-
dzam tos pat izdīgušus, un ilga ir gaidīšana līdz 
zieda pilnbriedam. Dažkārt pietrūkst arī darba 
kolektīva, bet būšanu cilvēkos cenšos kompensēt 
ar aktīvu sociālo dzīvi,» viņa stāsta un piebilst, ka 
studē psiholoģiju, apmeklē izglītojošus seminārus, 
aizraujas ar ceļošanu un ziedu fotografēšanu. 

Pašreizējie apjomi saimniekošanā ir opti-
māli, tāpēc, lai sekmētu «Purkalnu» stādu tirdz-

niecību, dēls Ernests palīdz veidot tīmekļa vietni, 
kurā varēs pasūtināt sev iepatikušos stādus.  

«Ir iegūta zināma dzīves pieredze, tāpēc kād-
reizējo skriešanu pēc peļņas gribas nomainīt ar 
mierīgāku saimniekošanu, lai ir vairāk prieka pašai 
un darbs ar dzīvi ir harmoniskā līdzsvarā. Turklāt 
ziedu īsais mūžs rosina aizdomāties, cik ātri viss 
zūd, cik viss ir mainīgs, cik svarīgs ir katrs mir-
klis... Audzējot nelielos apjomos, ir iespēja ielikt 
sirds siltumu katrā ziedā, ko ir grūti izdarīt lielra-
žošanā,» secina Antoņina. 

Pirms 10 gadiem Latvijā unikālo dzelteno  
peoniju «Garden Treasure» Antoņinas vīrs 
Pēteris par bargu naudu nopircis AsV.
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Ielikt sirds siltumu katrā ziedā

Foto no A. Pikšes arhīva

Nepārtraukti izdomāt jaunus pakalpoju-
mus, esot novatoriem savā jomā, turēt 
nemainīgi augstu uzstādīto kvalitātes 

latiņu: šie biznesa principi sniedz priekšrocības 
konkurences cīņā, un divu gadu laikā ir pierādī-
jies: klienti to novērtē un atgriežas.

«Mūsu salona nosaukums «Beauty Station» 
(skaistuma pietura (angļu val.) – red.) ir cieši sais-
tīts ar mūsdienu cilvēka ikdienu. Dzīve ir nepār-
traukts skrējiens, tāpēc vēlējāmies šeit, Mārupē, 
izveidot miera pieturu, kurā klients var piestāt un 
kaut uz mirkli aizmirst par ikdienu. Šis ir labsa-
jūtas bizness: sniedzam klientiem labas sajūtas un 
arī paši tās saņemam, kad klients aiziet patīka-
mi pacilāts un atgriežas atkal. Turklāt daudzi ir 
kļuvuši par draugiem un nav vairs tikai «vienkārši 
klienti»,» saka SIA «BS studija» salona «Beauty 
Station» direktore Jūlija Šahova.

Atgādināsim, ka 2014. gada 22. maijā Mār-
upes centrā, netālu no «Rimi» veikala, kādreizējās 
divstāvu privātmājas telpās divas draudzenes – 
Aļona Rodičeva (SIA «BS studija» īpašniece) un 
Jūlija Šahova – atklāja salonu «Beauty Station», 

jo izlēma savu ilggadējo praktisko pieredzi un 
aizraušanos ar skaistumkopšanas nozari pārvērst 
biznesā, izveidojot wellness centru (skaistum-
kopšana ar veselības uzlabošanas procedūrām). 
Salona vizuālais tēls tapis, pateicoties dizainerei 
Evai Grundmanei: klientus sagaida plašas, gaišas 
telpas divos stāvos, klasiski balti melni pelēkos  
toņos ar stilizētiem kino un modes ikonas Odrijas 
Hepbernas portretiem pie sienām.

Būt pirmajiem
«Mums patīk būt pirmajiem, un gribam būt 

nozares novatori, kas piedāvā jaunus, moder-
nus pakalpojumus, jo, ja to nedarīsim, citi aizies 
garām,» par konkurences cīņā principiem saka 
Jūlija. «Ir labi, ka mums ir tik radošs kolektīvs, 
kam ir pilna galva jaunu ideju un kas ir atvērts 
visam modernajam. Tas palīdz neieslīgt ikdienas 
rutīnā. Šāds piegājiens ne vien ikdienas darbam, 
bet arī uzņēmumam piešķir īpašu dinamiku, un 
mēs nestagnējam,» saka Jūlija. Visus jaunumus, 
kas dzimuši «Beauty Station» darbinieku galvās, 
var aplūkot salona Facebook lapā. Lai ietu laikam 
līdzi un sniegtu klientiem informāciju par visiem 
jaunumiem, salons tikko sācis ieviest Latvijā uni-
kālu lietotni, kuras izstrādātāji ideju smēlušies 
no līdzīgām Eiropas skaistumkopšanas nozares 
lietotnēm. Klienti, kuri izmantos šo lietotni, no-
skenējot QR kodu, varēs ne tikai uzzināt jaunu-
mus, bet arī operatīvi pieteikties uz procedūrām. 
Uzskaitot šai vasarai sarūpētos jaunumus, Jūlija 
akcentē, ka drīz klientes varēs izmēģināt pasaulē 
tik moderno, bet Latvijā tikai dažos salonos pie-
dāvāto «E.Mi» manikīru. «Šis ir jauns manikīra 
veids: nagi izskatās kā no keramika. Tie var būt 
dažādās krāsās, ar dažādu faktūru (daži – kā adī-
jums), ar dekoratīvu krāsojumu, pērlītēm u. c.  

dekorējumu, kuru var pieskaņot pie stila un ap-
ģērba. Lai šādu pakalpojumu varētu piedāvāt, 
meistares ir īpaši jāapmāca,» piebilst Jūlija. 

Salonā ir izveidotas arī divas jaunas frizieru 
vietas un tiks piedāvātas «Kerastase» matu pro-
cedūras (SPA matiem: atjaunošana, ārstniecība). 
Līdztekus salona ierastajiem pakalpojumiem pie-
prasīta ir arī ārstnieciskā vingrošana (gan grupās, 
gan individuāli), un klienti arī šovasar varēs to 
praktizēt.

Noturēt latiņu
Salonam nule kā apritējuši divi gadi. Kādi ir 

secinājumi? Jūlija atzīst: skaistumkopšanas nozarē 
aizvadītie gadi nav bijuši tie vieglākie, jo ekono-
miskā situācija valstī tik strauji neuzlabojas, bet 
piedāvājums šai jomā ir ļoti plašs – no legāli strā-
dājošiem saloniem līdz pat uz mājām braucošiem 
meistariem, kuri dempingo pakalpojuma cenu, 
– tomēr «Beauty Station» salonam izdevies ievē-
rojami paplašināt klientu bāzi. Tas licis pieņemt 

darbā jaunus meistarus, jo, piemēram, frizieri jau 
strādājuši četrās maiņās. Lai gan šī biznesa izvei-
dē ieguldīto vēl nav izdevies atpelnīt, tomēr skats 
uz biznesu ir cerīgs. 

Jūlija atzīst, ka ir bijuši piedāvājumi sākt pie-
dāvāt arī medicīniskus pakalpojumus, bet tā ir 
specifiska niša, kurā viņas nelauzīsies. «Mēs labāk 
paliekam pie sev tuvā – strādāt ar estētiku, stilu: 
zināmām, skaistām lietām.» Jūlija atgādina, ka jau 
pašos biznesa izveides pirmsākumos ar kolēģi ir 
vienojusies – ļoti svarīga ir augsta kvalitāte gan 
apkalpošanas kultūrā, gan izmantotajos mate-
riālos un to nevar pazemināt –, tāpēc pastāvīgie 
klienti ir vislabākā atzinība un apliecinājums, ka 
tas izdodas. Turklāt nule kā iegūta «L’Oreal» īpa-
šā kvalitātes zīme – Salon Expert sertifikāts, kas 
apliecina, ka šajā salonā strādā tikai ar šo, augstā-
kā līmeņa, produkciju. 

Nobeigumā Jūlija atzīst, ka nav par ko žēlo-
ties. «Dzīvē esmu optimiste, bet biznesā – pe-
simiste-reāliste, tāpēc darbojoties, saprātīgi 
apsveru visus iespējamos riskus. Labāk simtreiz 
nomērīt un tad izdarīt, un redzēt, ka viss ir izde-
vies, nevis nesaprātīgi riskēt un vēlāk saprast, ka 
diemžēl nekas nav sanācis,» viņa saka. Aizvadītie 
divi gadi snieguši pārliecību, ka kopā ar Aļonu 
iecerētā salona koncepcija – wellness studija, kurā 
klients var saņemt visplašāko skaistumkopšanas 
un atveseļošanās pakalpojumu klāstu nemainīgi 
augstā kvalitātē un īpašā atmosfērā, – veiksmīgi 
darbojas. Tas nostiprina pārliecību, ka šāda veida 
saloni būtu jāatver arī citviet, piemēram, Rīgā un 
Jūrmalā. 

«salona koncepcija – kvalitāte, plašs jaunu 
wellness pakalpojumu klāsts un īpaša atmo-
sfēra – veiksmīgi darbojas jau divus gadus 
un nostiprina pārliecību, ka šāda veida saloni 
būtu jāatver arī citviet,» saka salona «Beauty 
station» direktore Jūlija Šahova.

«Beauty station» šovasar klientiem  
piedāvās pasaulē popularitāti iemantojušo 
«E.Mi» manikīru.
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«Beauty station» salona recepte strādā jau divus gadus

Saules pielietajā Tīraines dārzniecībā «Dārzs 
zem saules» ne tikai vasarīgais lietus bieži 
aiziet ar līkumu, bet arī biznesa negaisi gā-

juši secen. To sekmējis darbīgā ģimenes uzņēmu-
ma pozitīvisms un īpašā pieeja: sadarboties, nevis 
nežēlīgi konkurēt.

Antra Blūma par savu nodarbošanos jau as-
toņu gadu garumā – dārzniecības «Dārzs zem 
saules» vadīšanu – saka: «Šajā jomā tirdzniecība 
ir diezgan viegla, jo 99,9% klientu nāk ar pozitīvu 
garastāvokli, pat tie, kuriem ir pats draņķīgākais 
raksturs. Klienti lielākoties zina, ko grib, un šurp 
nāk arī, lai pamielotu acis. Savā ziņā tā ir kā iz-
klaides un azartspēļu industrija, jo gan mēs, au-
dzētāji, «liekam likmes», nezinot, kādos laikaps-
tākļos kas izaugs, gan klienti allaž iekrīt azartā, 
un gadās, ka man ir jāpiebremzē aizrāvies klients, 
kurš atbraucis pēc viena stāda un jau ir piepircis 
pilnu mašīnu.» 

Antras ģimenes uzņēmums SIA «Damiāns 
ABB», kas darbu sāka pirms 16 gadiem kā apģēr-
bu tirgotājs, pēc astoņu gadu darbības sāka vei-
dot savu dārzniecību. Šī ideja izaugusi no Antras 
mammas Aijas Brices hobija, uz kuru pamudināja 
tētis Konstantīns. Viņi izlēma nelēkt uzreiz jaunā 
jomā, pilnīgi «nocērtot» iepriekšējo, tāpēc apģēr-
bu tirgošana bija kā labs, spēcīgs pamats, kamēr 
stādu tirdzniecība vēl uzņēma apgriezienus, jo 
«dārzniecībā uzreiz bagāts nekļūsi. Lai tā no ho-
bija lēnām kļūtu par pamatnodarbošanos, ir jābūt 
kaut kādai bāzei. Atspērāmies un sapratām, ka iet 
tā lieta, un tad pievērsāmies tikai dārzniecībai». 

Izvēlas specializāciju
Atbildību par 3 ha lielo dārzniecību, kurai 

dots nosaukums «Dārzs zem saules», jo šai vietā 
esot ļoti saulains un bieži vien lauksaimnieka tik 
kārotie lietus mākoņi ejot secen, vecāki nu ir uz-
ticējuši Antrai un viņas māsai Lienei. Zinot, cik 
aktīvi dārzkopībā ir mārupieši un cik daudz šajā 
novadā ir dažādu stādu audzētāju, «Dārzs zem 
saules» ir izvēlējies savu īpašo specializāciju. Tā 
ir smaragda tūju audzēšana (ko pieskata mam-
ma), cirptās formas koki jeb dārza bonsai, kurus 
gan iepērk gatavus, izcirptus, gan veido tepat uz 
vietas, un Latvijā audzētie ceriņi, kuru stādus 
nodrošina «Vidzemes ceriņi». Antra piebilst, ka 

šeit nopērkami arī dažādi citi augi, piemēram, 
peonijas un dienlilijas. Piedāvājuma spektrs ir 
gana plašs, bet īpašs lepnums ir plašā hortenzi-

ju izvēle ar ko dārzniecība ir pazīstama daudzu 
Latvijas daiļdārznieku vidū – aptuveni 20 Antras 
īpaši atlasītas šķirnes. «Pirms apmēram 15 ga-
diem pasaulē sākās ļoti intensīva jauno hortenziju 
šķirņu izveide, un tagad bez tām nav iedomājams 
neviens dārzs. Mēs ilgstoši sadarbojamies ar stā-
du audzētavām Polijā un Vācijā, un var teikt, ka 
esam iepazīstinājuši mūsu pircējus ar visu jauno,» 
stāsta Antra. Viņa piebilst, ka par tradīciju jau 
kļuvusi regulāra došanās kopā ar māsu Lieni uz 
ārvalstu stādaudzētavām gan noskatīt un iepirkt 

pamatsortimentu, ko uz dārzniecību atved Māru-
pes transporta uzņēmums «Astra Logistic», gan 
«medīt» īpašus augus.”

«Augu izvēli un specializāciju noteica mūs-
dienu dzīves ritms un klients: Latvijas strādīgais, 
aizņemtais cilvēks, kas izvēlas tādus augus, kuri ir 
viegli kopjami un neprasa nepārtrauktu aprūpi,» 
skaidro Antra. 

savējie jāatbalsta!
Antrai allaž licies, ka nu tik ziemā atpūtīsies, 

bet pagaidām nevienu gadu tas nav izdevies, jo 
ziemā, kad aktīvā rosīšanās pa dārzu pierimst, 
uzrodas projektu darbi. Tā, piemēram, Antra 

lepojas, ka divas ziemas strādājusi Anglijā: ap-
zaļumotāju uzņēmums no Mārupes «Fort Rose» 
(iepriekš zināms kā «VimLand AF») tur iekārtoja 
dārzus, bet Antras uzņēmums komplektēja augus 
no Itālijas, Polijas, Vācijas un Holandes audzē-
tavām. 

Antra sarunā bieži piemin sadarbību ar mār- 
upiešiem. Vai tā ir apzināta izvēle? «Mēs atbal- 
stām savējos. Ja jāizvēlas, ar ko sadarboties, 
bieži vien piederība pie Mārupes ir svarīgāka 
nekā cena,» viņa saka. Sadarbība ir uzņēmu-
ma pamatprincips. «Allaž esmu brīnījusies par 
dažām nācijām, to dzīves gudrības fenomenu.  
Tas, ka nācijas pārstāvji atbalsta cits citu, dara 
to tik stipru, ka citi pat baidās no šī spēka.  
Manuprāt, ir muļķīgi teikt, ka latvietis latvietim 
ir garšīgākais ēdiens. Mums ir jābūt stipriem 
kopā, un tādi esam, kaut arī viens ir latviskāks, 
bet cits krieviskāks vai ar leišu saknēm,» secina 
Antra. Viņas uzņēmums nebaidās ieteikt arī citu 
konkurentu pakalpojumus. Šogad tas pievienojies 
globālajai lojalitātes programmai «Lyoness», kurā 
no Latvijas darbojas jau 164 uzņēmumi un kuru 
lojalitātes kartes pasaulē kopumā izsniedz vairāk 
nekā 300 000 uzņēmumu.

Lielais dzīves sapnis
No vecvecmammas Emīlijas mantotā zeme 

Antras ģimenei ir dārga, tāpēc uz tās paredzēts 
saimniekot arī turpmāk. «Vēlos šeit pēc gadiem 
izveidot parku, kurā cilvēki nāktu ne tikai atpūs-
ties. Tā būtu kā bāze jauniešiem, kurā viņi varētu 
notestēt savas biznesa idejas, piemēram, atverot 
kafejnīcu. Tā viņi gūtu savu pirmo pieredzi un arī 
sapratni par to, ko vēlas (vai nevēlas) savā dzīvē 
darīt. Arī man savulaik bija svarīgi mēģināt un  
darot saprast, ka izdodas,» lielo nākotnes sapni 
ieskicē Antra. Viņai šī ideja ir svarīga arī tāpēc, 
ka pašai aug meita un viņa redz, «cik zinoši, gudri 
un aizrautīgi ir mūsdienu jaunieši, tikai vajag dot 
viņiem iespēju izpausties». 

Antra ir pārliecināta, ka labām idejām ir jādod 
vaļa. «Ja būs laba ideja, visa pasaule sadosies ro-
kās, lai vari to īstenot; tikai nedrīkst padoties un ir 
jānotic savam sapnim, tad tas noteikti īstenosies,» 
ir pārliecināta Antra. 

«Dārzs zem saules», kur negaisi iet secen

«Lai gan šis ir viens no smagākajiem darbiem, ko esmu strādājusi, tā sniegto pozitīvo emociju 
ir daudz vairāk nekā grūtuma,» saka Antra Blūma, dārzniecības «Dārzs zem saules» vadītāja 
(attēlā (pa kreisi) kopā ar meitu Elizabeti, mammu Aiju (pa labi) un māsu Lieni).
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Izvēloties starp darbu valsts pārvaldē un būšanu tuvāk saviem mīļajiem un sirds darbam – ziedu 
audzēšanai –, Antoņina Pikše izvēlējās sirdij tuvāko. Attēlā Antoņina ar visu ģimeni: (no kreisās) 
ar dēliem Modestu, Rinaldu, Dāvi, Ernestu un stipro balstu dzīvē un biznesā – vīru Pēteri. 
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VelosiPēdu aPkoPes 
stacija māruPiešiem
Biedrība «Mārupes uzņēmēji» ir iesniegusi 

pieteikumu konkursā «LMT Latvijai», kas at-
balsta iniciatīvas reģionu attīstībai. Esam plā-
nojuši izgatavot un uzstādīt velosipēdu apko-
pes staciju. Projekta mērķis ir uzlabot Mārupes 
infrastruktūru, iesaistot plašu sabiedrības daļu 
velostacijas izmantošanā, un veicināt aktīvu 
dzīvesveidu novadā. Stacija sastāvētu no riepu 
pumpja un velosipēdu remonta stenda. Apkopes 
stacija būtu stacionāra, pieejama velobraucējiem 
24/7 režīmā, veidota kā vides objekts, paredzot 
tam nepieciešamos drošības standartus, t. sk. 
vandālisma iespēju minimizēšanu. Ieguvēji no 
projekta būtu velobraucēji – visu paaudžu ak-
tīvā dzīvesveida piekritēji, gan Mārupes nova-
da iedzīvotāji, gan novada viesi. Tā atrastos pie 
Mārupes vidusskolas, Kantora ielā 97.

Rezultāti izsludināti 9. jūnijā un ir publicēti 
biedrības vietnē. Par tiem informēsim arī nāka-
majās «Uzņēmēju Vēstīs».

PārruNu PaVēlNieks 
semiNārā «Par 2H  
ziNošāks»
17. maijā biedrības dalībnieki pulcējās «Best 

Western Hotel «Māra»», lai kopīgi uzzinātu, 
kādi ir pārrunu pavēlnieka veiksmes noslēpumi. 
Semināru vadīja «NORDIC Training Interna-
tional» treneris Valdis Puriņš. Semināra saturs 

bija pirkšanas un pārdošanas izspēle un analīze, 
balstoties uz iepriekš zināmiem noteikumiem. 
Biedrības dalībnieki ļoti aktīvi iesaistījās se-
minārā un, ņemot vērā semināra interesanto 
saturu, izteica vēlmi piedalīties arī citos «NO-
RDIC Training International» organizētos se-
mināros.

BiedrīBas «māruPes 
uzņēmēji» komaNda 
Piedalīsies 4. uzņēmēju 
sPorta sPēlēs
10.–12. jūnijā atpūtas kompleksā «Lejastie-

zumi» notiks jau ceturtās Uzņēmēju sporta 
spēles, ko organizē LTRK un LDDK. Sporta 
spēlēs ceturto reizi tiks pārstāvēta arī biedrība  
«Mārupes uzņēmēji»: kupla un sportiska ko-
manda, cīnīsies par godalgotām vietām tradi-
cionālos un netradicionālos komandu un indivi-
duālajos sporta veidos. Biedrības komanda būs 
tērpta skaistās, jaunās formās, un tiks ierīkota 
omulīga apmetnes vieta. Tas viss notiks, pa-
teicoties sponsoru atbalstam – SIA «Termex», 
SIA «Metāla studija», SIA «Kreiss», SIA «Pro-
lux» un SIA «EDS». Turam īkšķus par savējiem!  
2015. gadā mūsu komanda ieņēma augsto  
7. vietu 49. komandu konkurencē.

māruPes NoVada  
tūrisma koNsultatīVā 
Padome
24. maijā notika pirmā Tūrisma konsulta-

tīvās padomes sēde, kurā pašvaldības pārstāvji 
informēja par līdz šim paveikto tūrisma jomā –  
par novada tūrisma attīstības stratēģiju 2016. –  
2020. gadam, sadarbību ar kaimiņu pašvaldī-
bām, dalības sākšanu Vidzemes Tūrisma aso-
ciācijā –, plānotajiem 2016. gada uzdevumiem, 
kā arī izzināja padomes locekļu viedokli par  
šādiem aktuāliem turpmākās darbības jautāju-
miem:
•	 iespēja	 iegūt	precīzāku	un	aktuālāku	statis-

tisko informāciju par novada tūrisma noza-
res uzņēmēju darbības rādītājiem (piemē-
ram, apkalpoto viesu skaits);

•	 nozares	 uzņēmējus	 interesējošs	 un	 būtiskās	
tēmas semināriem un pieredzes apmaiņas 
pasākumiem;

•	 sadarbības	paplašināšanas	iespējas	ar	kaimi-
ņu – Olaines, Babītes, Salaspils un Ķekavas  –  
pašvaldībām (kopīga dalība tūrisma izstādēs, 
iesāktā darba pie kopīgiem aktīvās atpūtas 
maršrutiem attīstīšana u. c.).
Klātesošie novada tūrisma nozares uzņēmē-

ji pauda gandarījumu par pašvaldības nopiet-
no pieeju novada tūrisma nozares attīstības 
plānošanai un iespēju iesaistīties šajā procesā, 

kā arī par praktiski realizētajiem projektiem 
(piemēram, kopā ar Ķekavas un Salaspils no-
vada pašvaldībām izstrādātais un publicētais 
velomaršrutu ceļvedis). Tika norādīts arī uz 
nepieciešamību attīstīt tūrisma attīstībai bū-
tiskos infrastruktūras elementus – informatī-
vās norādes, veloceliņus, sabiedriskās tualetes, 
autostāvvietas. Padomes locekļi arī vienojās, ka 
novadam nepieciešams interesantu (pēc iespē-
jas unikālu) pasākumu kopums, kas piesaistītu 
regulāru vietējo tūristu plūsmu.

MUB izteiktie priekšlikumi novada tūrisma 
stratēģijas ieviešanas procesam:
•	 konkretizēt	novada	tūrisma	aktivitāšu	mērķ-

grupas un pieskaņot stratēģijā plānotās akti-
vitātes šo grupu vajadzībām;

•	 paredzēt	 iespējas	 izmantot	 jaunākās	 tehno-
loģijas (piemēram, mobilās lietotnes) nova-
da tūrisma piedāvājuma popularizēšanai un 
informācijas par novadu pieejamības uzla-
bošanai;

•	 padomāt	par	 iespējām	iesaistīt	tūrisma	pie-
dāvājumā ne tikai tūrisma nozares, bet arī 
citu nozaru uzņēmējus, piemēram, piedāvāt 
interesantu industriālu vai komerciālu ob-
jektu apmeklēšanas iespējas.
Labprāt gaidīsim arī citus ieteikumus par 

tūrisma attīstības iespējām pa e-pastu: info@
marupesuznemeji.lv.

Paldies SIA «Rolling»  
par viesmīlīgo uzņemšanu  

valdes sēdē!
•

Paldies par uzņemšanu un  
palīdzību semināra  

«Par 2h zinošāks» organizēšanā 
«Best Western Hotel «Māra»»  

un SIA «Kreiss»!

Biedrība	«Mārupes	uzņēmēji»

LABIE DARBI

Par	reklāmas	un	sludinājumu
ievietošanu	rakstiet	vai	zvaniet

biedrības	koordinatorei	Elīnai	Grāvei:
info@marupesuznemeji.lv

22516333

Vajadzīgi garāka auguma (virs 150 cm)  
aveņu lasītāji jūlija mēnesī.  
Darbs Mārupē. 29293431

sLuDINāJuMs

«Uzņēmēju Vēstis»
Izdevējs:	biedrība	«Mārupes	uzņēmēji»

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

Metiens:	7200	eksemplāru
Izplatīšana:	kopā	ar	Mārupes	novada

pašvaldības	laikrakstu	«Mārupes	Vēstis»

Šis	izdevums	iespiests	ar

atbalstu.	

PALDIES!


