
11. marta pēcpusdienā Biznesa augstskolas 
«Turība» telpās notika ikgadējā biedrības 
kopsapulce. Šoreiz kopsapulce bija plaši 
apmeklēta: tika reģistrēti 44 kopsapulces 

dalībnieki (no 64 biedrības «Mārupes uzņēmēji» locekļiem).
Kopsapulces darba kārtībā bija iekļauta 2015. gada pārska-

ta apstiprināšana, revīzijas komisijas ziņojuma prezentācija,  
2016. gada prioritāšu un budžeta apstiprināšana, kā arī valdes un 
revīzijas komisijas vēlēšanas.

Pirms jaunās valdes kandidātu izvirzīšanas daudzi biedrības 
dalībnieki izteica atzinību iepriekšējā sasaukuma valdes priekš-
sēdētājai Silvai Jeromanovai-Maurai (SIA «SilJa») par ļoti veik-
smīgu biedrības darba vadīšanu, dažādu tradīciju iedibināšanu, 
biedru interešu pārstāvēšanu, sadarbošanos ar Mārupes novada 
domi un jaunu projektu aizsākšanu. Daudzi biedri arī izteica 
vēlmi balsot par Silvas Jeromanovas-Mauras kandidatūru nā-
kamajam valdes sasaukumam. Tomēr Silva Jeromanova-Maura  

atteicās kandidēt nākamajam valdes sasaukumam, jo jau sākot-
nēji bija apņēmusies valdes priekšsēdētājas pienākumus veikt 
vienu gadu, tāpēc atkāroti strādāt valdē nav plānojusi. Tomēr 
viņa apsolīja iesāktos projektus virzīt tālāk un palīdzēt jau-
najai valdei, cik vien tas būs nepieciešams. Biedrība saka lielu 
paldies Silvai Jeromanovai-Maurai par ieguldīto laiku, darbu, 
enerģiju, entuziasmu un sirsnību, veicot biedrības valdes priekš-
sēdētājas pienākumus! Paldies arī pārējiem valdes locekļiem –  
Normundam Čiževskim (SIA «Bizpro»), Ilonai Ignatenko  
(SIA «Rev.eko»), Jurijam Baibakovam un Silvestram Savickim 
(SIA «Sensum») par ieguldīto laiku, radošajām idejām un pa-
veiktajiem darbiem!

Tomēr biedrībai darbs jāturpina, tāpēc aizklātas balsoša-
nas rezultātā tika ievēlēta jauna valde, kurā turpmāk strādās 
(fotogrāfijā no kreisās puses): Ēriks Kundziņš (SIA «Kalo 
Būve»), Rūta Skujeniece (SIA «MADARA Cosmetics»), Evita  
Sondore (SIA «Excellent partner»), Svetlana Avene-Aveniņa 
(SIA «Kreiss») un Jurijs Baibakovs (zvērināts advokāts), kurš 

jaunajā valdes sastāvā ir vienīgais pārstāvis no iepriekšējā valdes 
sasaukuma. Ar valdes locekļiem un viņu plāniem plašāk iepazīs-
tināsim jau nākamajā izdevumā!

Pirmajā jaunās valdes sanāksmē 21. martā tika ievēlēta valdes 
priekšsēdētāja – Evita Sondore, kas vada uzņēmumu SIA «Ex-
cellent partner». Viņa biedrībā iestājās 2015. gada pavasarī, un 
jau ir pierādījusi sevi kā aktīvu biedrības dalībnieci, gan pieda-
loties biedrības balles organizēšanā, gan atbastot auto orientē-
šanās sacensības Mārupes novada svētkos, gan aktīvi apmeklējot 
biedrības valdes sēdes un citus pasākumus, gan izsakot node-
rīgus priekšlikumus un piedāvājot dažādas perspektīvas idejas 
biedrības darba uzlabošanai.

Revīzijā komisijā tika ievēlēti: Silvija Puga (SIA «VR  
Projekts»), Viesturs Kalniņš, Arnis Āķis (SIA «AA Energy  
Windows»).

Kopsapulces beigās biedrības dalībnieki kopīgi nobaudīja 
torti par godu biedrības 5 gadu jubilejai. Vēlam veiksmi un pa-
nākumus jaunajai valdei! Izturību un daudz jaunu ideju valdes 
priekšsēdētājai! 
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P avasaris allaž ir iezīmējies ar krietnu devu darba un 
Jurģiem. Arī biedrībā iepriekšējās valdes pilnvaru laiks 

ir beidzies un vietā ievēlēta jauna, taču mērķi un virziens ir  
nemainīgi – biedrības izaugsme un biedru labklājība.

Pagājušajā pavasarī uzņēmos gadu pildīt šo atbildīgo pie-
nākumu ar domu ieviest jaunas tradīcijas, nostiprināt esošās 
un sakārtot komunikāciju, lai Mārupes uzņēmēju problēmas 
tiktu atrisinātas, ne tikai saklausītas. Mārupiešu leksiku lie-
tojot, sliedes ir sakārtotas, vilciens gatavs doties ceļā. 

Gada laikā padarīts ir daudz un tikpat daudz jaunu, lielu 
projektu ir uzsākts. Biedri kā vienu no svarīgākajiem pasā-
kumiem ir minējuši neformālās tikšanās reizes, par ko esam 
stāstījuši «Uzņēmēju Vēstīs». Mārupiešus esam iepazīsti-
nājuši ar mūsu biedriem, kopā ar citām Pierīgas uzņēmēju 
biedrībām esam izveidojuši spēcīgu platformu savu interešu 
aizstāvībai  valsts mērogā. 

Vissvarīgākās aktivitātes noteikti ir tās, kas mūsu uzņē-
mējiem dos iespēju paplašināt savu darbību. Jau top projekts 
skatu laukuma izveidei pie lidostas, kas būs svarīgs tūrisma 
objekts Mārupē. Ir sākts nopietns darbs pie idejas par aviā-
cijas muzeja izveidi Mārupē; par realizējamu kļuvusi ideja 
Mārupē uzbūvēt baznīcu. Aktivitātes, kas jau ir kļuvušas par 
tradīciju, turpinās jaunā valde, veidojot darba grupas kopā ar 
biedrības uzņēmējiem.

Vārds jaunajai valdei...

Vēlos teikt lielu paldies par iespēju nokļūt vidē, kuru paši 
varam attīstīt, kur varam un darīt. Ir acīm redzams, ka ie-
priekšējā valde ir padarījusi brīnišķīgu darbu, lai mums – 
jaunajai valdei – būtu daudz vieglāk strādāt.

Mēs turpināsim visus biedrības iepriekš sāktos projek-
tus un attīstīsim jaunus. Sadarbosimies ar Mārupes novada 
domi, LTRK un citām iestādēm, ar kurām līdz šim biedrība 
ir īstenojusi ļoti veiksmīgu sadarbību.

Aicinām mūsu aktivitātēs piedalīties arī visus no iepriekšē-
jām biedrības valdēm, ikvienu biedrības uzņēmēju un ar lielu 
prieku savā pulkā gaidām jaunus un aktīvus uzņēmējus!

Mēs izvēlamies sev apkārt cilvēkus, kuri dara. Mēs gribam 
redzēt sev apkārt rīcības cilvēkus. Dzīvot vidē, kas iedvesmo 
un atbalsta tos, kam ir sapņi un mērķi!

Lai visiem gaišs pavasaris!

Silva Jeromanova-Maura un Evita Sondore
valdes priekšsēdētājas pienākumus nododot un pieņemot

Beidzot mūs iepriecina 
pavasaris ar visām tā  
niansēm – saulainām 
dienām, gājputnu  
kāšiem, ziedošām  
sniegpulkstenītēm,  
atpūtušās zemes smaržu, 
raibām Lieldienu olām…

vALdes PRIekšsēdētājAs sLejA

fokusā

Ievēlēta jauna biedrības valde!



vienīgā kompānija no Latvijas, kas sāka strādāt ar 
tik lieliem globāliem uzņēmumiem; tas mums ļāva 
strauji augt,» piebilst uzņēmuma izpilddirektors. 

Kas bija «Kreiss» trumpis, kas ļāva iegūt šādus 
pasūtījumus? «Nav noslēpums, ka tolaik pārvadā-
šanas pakalpojumi bija lētāki; tagad cenas Eiropā 

ir izlīdzinājušās. Lielajiem zīmoliem nepieciešams 
stabils partneris uz vairākiem gadiem, kas spēj re- 
gulāri nodrošināt apjomīgas piegādes. Mūsu stiprā  
puse bija tas, ka bijām salīdzinoši jauns uzņēmums  

(ja salīdzinām ar pārējiem Eiropā), bet mums bija 
un ir modernākā, jaunākā tehnika un tehnoloģi-
jas. Tas ir novecojis stereotips, ka Austrumeiropas 
uzņēmumi nav konkurētspējīgi globālā mērogā. 
Mēs spējam stāvēt līdzās pasaules līmeņa uzņē-
mumiem, varam pat aiziet tiem garām un būt soli 
priekšā,» domā A. Petrovs. 

Pašlaik «Kreiss» ierindojas starp Eiropas 20 lie- 
lākajiem transporta uzņēmumiem, Latvijā tam 
līdzvērtīgu konkurentu nav, bet Baltijas mērogā 
«Kreiss» konkurē ar vienu leišu uzņēmumu, vērtē 
A. Petrovs. Starp Latvijas 500 lielākajiem uzņē-
mumiem «Kreiss» ar 121 milj. eiro apgrozījumu 
2014. gadā bija 40. vietā, bet pēc vietējā kapitāla 
bija 7. lielākais Latvijā. 

Nostiprināsies Eiropā
A. Petrovs, iezīmējot nākotnes vīziju, atklāj: 

«Šobrīd ieguldām lielus līdzekļus pašu izstrādātās 
IT programmās un kvalitātē, plānojam vēl vairāk 
izvērst darbību Eiropā, aktīvāk apgūt arī Skandi-
nāvijas tirgu.» Transporta nozare labi izjūt eko-
nomikas cikliskumu: krīzes un izaugsmi; tagad 
Eiropu skārusi arī bēgļu krīze... «Bēgļu jautājums 
mums aktualizējās, vēl pirms par to sāka ziņot 
mediji. Pēdējo mēnešu laikā ar šo problēmu vairs 
neesam saskārušies. Var teikt, ka Eiropā ekono-
miskā izaugsme ir stabila, arī uzņēmumi, ar ku-
riem sadarbojamies, plāno kaut nelielu – ap 2 % 
gadā, – izaugsmi,» saka A. Petrovs. Domājot par 
tālāku nākotni, viņš piebilst, ka nozares eksper-
ti, runājot par prognozēm, arvien biežāk piesauc 
multimodālo pārvadājumu (avio, jūras, sauszemes 
un dzelzceļa transporta kombinācija – red.) attīs-
tību, «tomēr kravu transportam pagaidām konku-
rentu nav un, domājams, vismaz tuvāko desmit 
gadu laikā nebūs,» prognozē «Kreiss» vadītājs. 
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Pārsātinātā būvmateriālu tirgū Latvijā, lai 
būtu pievilcīgi klientam, ir jāatrod sava 
«odziņa», ar ko vari būt atšķirīgs. Šāda 

biznesa filozofija, kas uzsvaru liek uz servisu, 
operativitāti un īpašiem produktiem, ir nesusi 
augļus: pērn vienīgajam būvmateriālu veikalam-
noliktavai Mārupē SIA «Appollo Baltic» izdevies 
četrkārt palielināt apgrozījumu.

Pirms sešiem gadiem dibinātais SIA «Appollo 
Baltic», kas sākotnēji ar būvmateriālu tirdzniecī-
bu nodarbojies Rīgā, uz Mārupi pārcēlās pirms 
nepilniem trim gadiem, kad, uzņēmumam augot 
lielākam, bija nepieciešamas plašākas telpas. Kād-
reizējā biroja ēkā pie ceļa uz Jaunmārupi «Appol-
lo Baltic» izveidoja 540 m² plašu veikalu, 750 m² 
lielu noliktavu un būvmateriālu tirdzniecības lau-
kumu 2000 m² platībā. Uzņēmumā tiek nodarbi-
nāti astoņi cilvēki.

Pusgadu darbojas arī atjaunotais uzņēmuma 
interneta veikals www.apb.lv, kam ir kardināli 
mainīta koncepcija. «Šāda veida interneta vei-
kals ir pirmais būvmateriālu tirdzniecības resurss 
Latvijā. Ja ir liels preču daudzums (pašlaik mums 
interneta veikalā ir vairāk nekā 13 000 preču), ir 
diezgan grūti meklēt sev interesējošo lietu dau-
dzajās preču sadaļās. Tāpēc uzsvaru liekam uz 
parocīgu meklētāju, kurā preci, kam pievienota 
fotogrāfija, apraksts, sertifikāti un visi kvalitātes 
apliecinājumi, var ātri atrast,» iepazīstina Arnis 
Ližbovskis, SIA «Appollo Baltic» tirdzniecības 
vadītājs. 

Trumpis: ātri un ar servisu
«Appollo Baltic» darbojas četros virzienos, 

apkalpojot gan privātos, gan juridiskos klientus: 
veikalā Mārupē, vairumtirdzniecībā, interne-
tā un t. s. projektu tirdzniecībā, proti, tas palīdz 
nokomplektēt visus nepieciešamos materiālus 
būvprojektiem. Lai gan pašlaik vairums projektu 
tirdzniecībā apkalpoto klientu ir Rīgā un tai tuvē-
jā apkaimē (līgumi uzņēmumam noslēgti ar vai-
rāk nekā 30 būvfirmām), nav aizmirsti arī privātie 
klienti: tiem ir noteiktas īpašas cenas projektu ma-

teriāliem. Būvmateriāli tiek piegādāti visā Latvijā 
(arī interneta pasūtījumiem), bet mārupiešiem kā 
savējiem piegāde ir bez maksas. «Ātra piegāde ir 
mūsu trumpis: mums ir sava noliktava, no kuras, 

piemēram, siltināšanai nepieciešamos materiālus 
varam uzreiz nodrošināt 30 privātmājām. Mums 
ir savs autoparks: divi busi ar kravas tilpni 8–9 m3 
un 18–20 m3, kravas auto ar kravnesību līdz pat 
12 tonnām. Ja nepieciešams, piedāvājam arī mani-
pulatoru materiālu izcelšanai,» stāsta Arnis. Viņš 
piebilst, ka uzņēmums cenšas klientiem piedāvāt 
visus nepieciešamos materiālus, «lai nav tā, ka no-
pērk blokus celtniecībai, bet pārējais jāmeklē ci-
tur». Uzņēmums nepastarpināti sadarbojas ar teju 
visiem Latvijā strādājošajiem būvmateriālu ražotā-
jiem. «Appollo Baltic» ir arī ekskluzīvais izplatītājs 
vairākiem materiāliem, piemēram, «Ecosmart» 
putupolistirolam un «Penoplex» ekstrudētajam 
putupolistirolam, ko ražo kaimiņvalstīs un ko  

uzņēmums šogad sāka tirgot ne tikai saviem klien-
tiem, bet arī citiem tirgotājiem visā Latvijā. «Pa 
šiem nedaudzajiem gadiem esam iekarojuši uzti-
cību un spējuši ražotājiem pierādīt, ka esam sta-

bils partneris, ka neesam dempingotāji vai vienas 
dienas peļņas rausēji,» piebilst Edijs Gulmanis, 
SIA «Appollo Baltic» valdes loceklis.

«Appollo Baltic» ir izveidojis arī nelielu ražot-
ni pie Siguldas, kur gan pašu veikalam, gan ci-
tiem interesentiem tiek ražota tīrgrunts un beton-
kontakts, kas ir analogs tirgū zināmajiem līderu 
produktiem, bet, tā kā tas tiek ražots Latvijā, ir 
iespējams piedāvāt pievilcīgāku cenu. 

Veikalā Mārupē uz vietas ir pieejamas arī pro-
fesionāļu konsultācijas. 

Augt stagnējošā tirgū
Būvniecība ir joma, kurā vistiešāk var izjust 

valsts tautsaimniecības pulsu. Kāda ir situācija šo-
brīd? «Jau divus gadus tirgus stagnē. Var teikt, ka 

notiek izdzīvošana. Eiropas naudas plūsma, ko, 
piemēram, izmantoja māju siltināšanas projek-
tiem, ir apstājusies, un nav indikāciju, ka tuvākajā 
laikā šī naudas straume atkal plūdīs. Tāpēc lielās 
būvfirmas, kas sadarbojas ar lielajiem tirgotājiem, 
arī stagnē un ir palikušas mazāk aktīvas, bet kon-
kurenti tagad sāk lūkoties mūsu klientu – vidējo 
un mazo būvfirmu – virzienā. Notiek cīņa par 
vietu zem saules,» situāciju raksturo Arnis. Edijs 
piebilst, ka cer, ka nebūs tik traki kā finanšu krī-
zes laikā, kad no tirgus aizgāja daudzi būvmate-
riālu tirgotāji («Naglex», «Tapeks» u. c.), un spēja 
izdzīvot tikai tie, kam bija ārvalstu «aizmugure» 
vai uzkrājumi nebaltām dienām. «Šādā situācijā 
uzņēmumiem nav lielu attīstības iespēju. Ja zini, 
ka būs stabili ienākumi, peļņa, var plānot nākot-
ni, pieņemt darbiniekus, atvērt vēl kādu filiāli,» 
saka Arnis, bet Edijs precizē, ka «Appollo Baltic» 
pagaidām gan neplāno jaunu veikalu atvēršanu, 
pietiek darba ar šo – «gribam aptvert šo reģionu, 
augt un attīstīties tepat». 

stiprā puse: specializācija
Neraugoties uz saspringto situāciju tirgū, izvē-

lētais ceļš un biznesa filozofija jau ir nesuši augļus: 
pērn «Appollo Baltic» neto apgrozījums sasnie-
dza 1,2 milj. eiro, kas ir četrkārt lielāks nekā gadu 
iepriekš.

Izaugsmes iespējas uzņēmums redz tirdznie-
cības specializācijā. «Gribam būt ar kaut ko uni-
kāli, neatmetot esošās darbības jomas, gribam iet 
dziļumā konkrētās produktu grupās. Jau tagad 
esam spēcīgi siltināšanas jomā, kurai paredzam 
lielu nākotni. Piemēram, mazākā kaimiņvalsts 
Igaunija mums ir tālu priekšā: jau četrus piecus 
gadus tur notiek ļoti aktīva ēku siltināšana, turklāt 
izmantojot daudz modernākus, efektīvākus un 
plānākus materiālus,» saka Edijs. Savukārt Arnis 
redz iespējas arī akustikas jomā, jo bieži vien ne-
pareizi saplānotos mitekļos ir nepieciešama ska-
ņas izolācija. Tas viss ļautu uzņēmumam audzēt 
tirgus daļu. 

Nākotni saredz tirdzniecības specializācijā

Veikala apmeklētāju skaits aug ik gadu, un visi, īpaši mārupieši, ir gaidīti ciemiņi, aicina  
būvmateriālu tirgotājs sIA «Appollo Baltic»

Foto no «Appollo Baltic» arhīva

No maza uzņēmuma, kura īpašnieks 
pats ar savu auto veda kravas, līdz 
uzņēmumam, kuram Latvijā nav 

līdzvērtīga un kurš ir starp TOP 20 transporta 
uzņēmumiem Eiropā, –  tāds ir viena no lielā-
kajiem uzņēmumiem Mārupē – SIA «Kreiss» –  
22 gadu izaugsmes stāsts.

Jau kopš uzņēmuma dibināšanas 1994. gadā 
SIA «Kreiss» darbība ir bijusi saistīta ar starp-
tautisko kravu pārvadāšanu un Latvijas tirgus ir  
veidojis nenozīmīgu tirgus daļu, stāsta SIA 
«Kreiss» izpilddirektors Andrejs Petrovs. Līdz 
pat 2003. gadam tas bija salīdzinoši neliels uz-
ņēmums, tad tika piesaistīts vēl viens partneris, 
investēti līdzekļi un sākās «Kreiss» izaugsme. 

Jauna, moderna tehnika
Pirms 10 gadiem «Kreiss» vajadzēja daudz pla-

šāku teritoriju, un tas pārcēlās uz Mārupi. «Ļau-
dis, Mārupē redzot lielo «Kreiss» saimniecību, 
domā, ka tieši šeit norit pamatdarbs, bet te ir tikai 
maza daļa no mūsu biznesa. Lielāko tirgus daļu – 
ap 80 % apgrozījuma – gūstam mūsu pamattirgū 
– Eiropā. Mums tur gan nav filiāles, mēs veicam 
distribūciju Eiropas klientiem, to koordinējot no 
šejienes. Strādājam ar lieliem globāliem zīmo-
liem, ko paši esam piesaistījuši. Darbojamies arī 
Baltijas mērogā, piemēram, vedam kravas «Rimi» 
un «Maxima»,» stāsta A. Petrovs.  

Mārupē izvietots «Kreiss» birojs, autoserviss, 
noliktavas, un šeit strādā ap 400 cilvēku, bet plašo 
autoparku stūrē 2600 šoferiu. Vairāk nekā puse 
no tiem ir no Latvijas, bet pārējie ir Baltkrievijas 
un Ukrainas pilsoņi, kuri vairāk strādā Austru-
mu virziena pārvadājumos. Interesanti, ka birojā  
Mārupē pārdošanas nodaļā jau vairākus gadus strā-
dā arī kolēģi no Vācijas, Francijas, Spānijas, Vene-
cuēlas, kuri piesaista jaunus Eiropas klientus. 

A. Petrovs atceras, ka 2006. gadā, kad sācis 
strādāt «Kreiss», autoparkā bijušas ap 80 kravas 
mašīnas, bet pērn uzņēmums nopircis 200 jaunus 
«Volvo» un «Mercedes-Benz», un autoparks tagad 
jau ir 1200 auto liels. To šogad plānots papildināt 
ar vēl vismaz 200 mašīnām. «80 % mūsu auto ir 
refrižeratori, pārējie – tenta puspiekabes un plat-
formas konteineriem. Tehnika nav vecāka par 
diviem gadiem, visi auto atbilst Euro5 un Euro6 
standartam. Ik gadu autoparku atjaunojam, bet 
lietotos auto pārdodam ne tikai Latvijā, bet arī, 
piemēram, Austrumvalstīs, Latīņamerikā,» stāsta 
vadītājs. To «Kreiss» spēj, jo «Kreiss» servisā tiek 
sniegta profilaktiskā apkalpošana, kas atbilst vi-
sām ražotāja prasībām garantijas un pēcgarantijas 
laikā u. c. auto. 

«Pirmsākumos bijām specializējušies augļu un 
dārzeņu pārvadāšanā no Dienvideiropas valstīm 
uz Ziemeļiem – Skandināviju, Baltiju –, kā arī uz 

Austrumiem – Krieviju. Tagad pārvadāto preču 
klāsts ir daudz plašāks: 2014. gadā veicām vairāk 
nekā 100 tūkstošus pārvadājumu,» stāsta vadītājs. 
A. Petrovs piemin vēl dažus uzņēmumam nozī-
mīgus darījumus: pirms trim gadiem «Kreiss» 
no Norvēģijas sāka zivju produkcijas vešanu uz 

Turciju, Grieķiju u. c. Eiropas valstīm, kā arī pir-
mie no Baltijas pārvadātājiem iesaistījās NATO 
projektā; divus gadus veda pārtikas produktus no 
Rīgas ostas uz Afganistānu. Tas bija visaugstā-
kā līmeņa apliecinājums «Kreiss» pakalpojuma 
kvalitātei. Arī pašlaik šis virziens ir aktuāls, pie-
mēram, «Kreiss» uz Irānu ved telekomunikāciju 
aprīkojumu. 

Eiropas grandi palīdz augt
«Vēsturiski aptuveni 30 % no mūsu apgrozī-

juma veidoja Krievija, bet, sākoties politiskajām 
peripetijām un ekonomiskajām sankcijām, bijām 
tam gatavi, jo ik gadu mēģinājām šo tirgus daļu 
samazināt. Lai gan redzam, ka tur ir potenciāls, 
tomēr šis tirgus un politiskā situācija ir pārāk ne-
stabili, tāpēc lielākus spēkus koncentrējam Eiro-
pas virzienā,» saka A. Petrovs.  Tieši pārvadājumi 
pa Eiropas valstīm (centrālajā un dienviddaļā) bija 
pamats uzņēmuma attīstības izrāvienam 2007. un 
2008. gadā, kad, piedāvājot pakalpojumu tādiem 
pasaules grandiem kā zīmoliem «IKEA», «Mars», 
«Danone», «Unilever» u. c., tie izvēlējās tieši 
«Kreiss». «Tas mums bija unikāls laiks, jo bijām 

Līdzvērtīgi konkurenti Eiropas grandiem

«Tas ir vecs stereotips, ka Austrumeiropas uzņēmumi nav konkurētspējīgi globālā mērogā. 
Mēs spējam stāvēt līdzās pasaules līmeņa uzņēmumiem, varam pat aiziet tiem garām 
un būt soli priekšā,» saka Andrejs Petrovs, sIA «kreiss» izpilddirektors.
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Dot iespēju klientiem realizēt izaudzēto, 
kā arī izveidot papildu ienākumu avotu 
jeb «drošības spilvenu» laikā, kad uzņē-

mums attīstās un ir jāsedz finanšu saistības, – šī 
iecere izvērtās tik veiksmīga, ka dārza centrs ir 
kļuvis par stabilu un neatņemamu SIA «SilJa» 
biznesa virzienu.

Par dārzkopības preču, lauksaimniecības teh-
nikas tirdzniecības un servisa uzņēmumu SIA 
«SilJa» jau rakstījām pērn augustā. Tad uzņē-
muma vadītāja Silva Jeromanova-Maura stāstī-
ja, ka pēc uzņēmuma teju desmit gadu darbības,  
2003. gadā, tas ieguva teritoriju Mārupē un sāka 
vērienīgi attīstīties arī visā Latvijā un Lietuvā, vei-
dojot filiāles. Par kredītā ņemtiem līdzekļiem tika 
celtas telpas lauksaimniecības tehnikas tirdzniecī-
bai un apkopei. 

Neslāpēt veiksmīgu biznesu
Lai nodrošinātu regulāru naudas plūsmu arī 

nesezonas laikā, tika izveidota «SilJa» dārzkopī-
bas nodaļa. «Tolaik bija bažas par naudas plūs-
mas regulāru nodrošināšanu, jo mūsu bizness ir 
izteikti sezonāls. Sākām klientiem, kuri iepirka no 
mums tehniku, piedāvāt arī citas lauksaimniecībai 
nepieciešamas lietas (sēklas, minerālmēslus u. c.) 
un redzējām, ka mūsu klientiem, kas ir ļoti pras-
mīgi saimniekotāji, ir daudz interesantu, Latvijā 
izaudzētu augu. Sākām sadarboties un dot iespēju 
realizēt izaudzēto šeit, jo dažkārt mūsu klientiem, 
kas atrodas visā Latvijā, līdz Rīgas pircējam tikt ir 
diezgan grūti. Var teikt, ka nopērkam lauksaim-
nieku darbu: mēs dodam viņiem podus, sēklas u. 
c. materiālus, bet viņi mums – gatavu produkci-
ju,» atceras Silva. Sākotnēji bija domāts šo dārza 
nodaļu veidot tikai uz laiku, kamēr tiks segtas 
kredītsaistības un uzņēmums atspersies, bet viss 
izvērtās negaidīti pozitīvi. «Pēc četriem, pieciem 
gadiem, kad dārza nodaļas kolektīvs bija izveidots 
un jau veiksmīgi strādāja, finanšu saistības bijām 
nokārtojuši un bija jādomā, vai slēgt, iznīcināt  

augošu organismu, vai arī to atstāt, apzinoties, ka 
tas turpmāk būs jāattīsta, un tam būs nepiecie-
šamas papildu investīcijas. Kā redzat, paliku pie 
otrā lēmuma,» stāsta Silva.

Silva arī citiem līdzīgā situācijā noteikti iesa-
ka apdomāt un turpināt to jomu, kas veiksmīgi 
attīstās, bet jāņem vērā, ka, darbu turpinot, nāks 
klāt jauni kreņķi: bizness turpinās augt un ir jābūt 
tam gatavam. 

Tikai Latvijas prece
«SilJa» teritorijā izveidojusi arī āra laukumu –  

dārza centru, ko pircējiem parasti atver aprīlī. Sil-
va lepojas, ka tas ir viens no retajiem dārza cen-
triem, kurā var iegādāties tikai Latvijā audzētus 
augus. Citās «SilJa» filiālēs Latvijā nav tik plaša 
augu izvēle kā Mārupē. 

Sigita Linde, «SilJa» dārzkopības nodaļas 
vadītāja, papildina, ka šajā centrā var iegādāties 
dažādas vasaras puķes (arī podos, kurus uzreiz 
var izmantot dārzu izdaiļošanā), ziemcietes, ogu 
krūmus, augļu kokus, dekoratīvos skujkokus, lapu 
krūmus. Pircēju vidū nemainīgi populāras ir no-
karenās vasaras puķes – pelargonijas u. c., kā arī 
miniatūrās sīkziedu rozes podos. Modē atgrie-
žas arī mūsu vecmāmiņu dārzos audzētie augi,  

piemēram, peonijas, alises, samtenes, ceriņi, jas-
mīni, korintes u. c.

Silva un Sigita novērojušas interesantas ten-
dences: pavasarī un pašā vasaras sākumā, kad pēc 
pelēcīgās ziemas pircējiem ir lielas alkas pēc košām 
krāsām, viņi biežāk izvēlas spilgtas krāsas puķes  
Pircēji ļoti iecienījuši ziedu kombinācijas podos, 
kad līdzās nokarenām, sarkanām puķēm ir iestādī-

tas arī kuplas zilas, dzeltenas, baltas puķes.
Dārza centra prasmīgie darbinieki laukumā 

veido arī augu kombinācijas, tā dodot pircējiem 
ierosmi, kā tie dabā varētu izskatīties. Ik gadu 
dārza centrā pircējiem tiek piedāvāts ap 10 jaunu 
šķirņu, un jau tagad ir zināms, ka šogad ziemciešu 
sortiments būs krietni plašāks.

Nedomā apstāties, bet augt
 «SilJa» dārza centrs Mārupē nav vienīgais, bet 

šo centru no citiem atšķir tas, ka «šī nav izteikti 
komerciālā tirdzniecība. Tas drīzāk domāts dār-
zu mīļotājiem, kas paši iekopj savu dārzu un ik 
gadu meklē kaut ko jaunu, interesantu, oriģinā-
lu». Uzņēmums piedāvā stādus arī e-tirdzniecībā, 
bet, kā atzīst Silva, pagaidām Latvijā šī joma vēl 
ir mazattīstīta.

Jautāta par nākotnes plāniem, uzņēmuma va-
dītāja saka: «Latvijas tirgus ir tik liels, cik tas ir, 
turklāt mēs strādājam tikai ar pašmāju preci. To-
mēr, ja seko tirgus tendencēm, darba netrūkst. 
Lai šo biznesa nišu izvērstu plašāk, ir jāiet ārpus 
Latvijas robežām. Ir zināmi ierobežojumi, kur var 
vest Latvijas stādus: gan klimatisko apstākļu dēļ, 
kur tie var augt, gan arī potenciālo klientu atšķi-
rīgās gaumes dēļ.» Tomēr doma par iešanu ārpus 
Latvijas netiek atmesta, bet sēklu, minerālmēslu, 
aizsardzības līdzekļu un dārzkopības preču jomā 
Silva nākotnē redz plašas iespējas.

Misija: iemācīt darbu 
Šajā dārza centrā tiek realizēta vēl viena misija: 

jaunās paaudzes darba mīlestības audzināšana – 
vasarā jauniešiem tiek dots darbs. «Dodam iespē-
ju jaunajiem cilvēkiem saprast, ko viņi dzīvē grib 
darīt. Ar šo darbu iemācām attieksmi pret skaisto, 
to, ka darbs ir jāpadara un kādas sekas var būt tad, 
ja kaut ko neizdara, atstāj bez ievērības. Nevienā 
biznesa projektā sava darba augļus vai bezdarbī-
bas rezultātu tik ātri neredzēsi kā dārza centrā,» 
piebilst Silva. 

No «drošības spilvena» izaudzis patstāvīgs bizness

«Šis ir bizness ne tik daudz makam, cik sirdij un pašu un apkārtējo priekam par skaistu, sakoptu 
vidi,» par dārza centra izveidi saka silva Jeromanova-Maura, sIA «silJa» vadītāja.

Foto no SIA «SilJa arhīva»

Jānis Bušs, sava krusttēva piemēra rosināts, 
jau no mazotnes interesējies par mehānis-
miem un tāpēc visu dzīvi ir bijis saistīts ar 

automehāniķa darbu. Jānis jau gandrīz desmit 
gadus saimnieko paša rokām izveidotajā auto-
servisā Jaunmārupē un lolo sapni par vēl viena 
autoservisa atvēršanu.

Pirms vairāk nekā 30 gadiem – tālajā 1985. ga- 
dā – Jānis Bušs pēc skolas sāka strādāt Balvu auto-
servisā, bet pēc iepazīšanās ar savu sievu dzīves ceļi 
atveda uz Mārupi. «Sāku strādāt Mārupes kolho-
za auto darbnīcā – šajās pašās telpās, kur esam ta-
gad, – kā automehāniķis. Labojām kolhoza «Ņi-
vas», «Volgas», «Moskvičus»... Man bija vecākais 
kolēģis, pieredzējis vīrs, kam bija liels talants uz 
motoru labošanu. Viņš man šo darbu ierādīja, un 
kopš tiem laikiem man pašam visvairāk patīk dar-
boties ap auto motoriem,» stāsta Jānis. Tad bruka 
kolhozi, veidojās brīvvalsts un radās iespēja pašam 
sākt savu biznesu. Jānis ar kompanjonu izveidoja 
firmu, kas no Rietumeiropas veda lietotus auto, 
kā arī sniedza autoservisa pakalpojumus. «Tolaik 
jau nebija lielas auto izvēles, vedām iekšā dažādus 
«brīnumus». Daudzus nācās pašiem labot, teju 
katram otrajam auto bija motora problēmas, bet 
nekas – salabojām un tie autiņi brauca vēl ilgi!» 
viņš atceras. Pēc kāda laika ceļi ar kompanjonu 
pašķīrās, un Jānis 2007. gadā nolēma dibināt pats 
savu uzņēmumu – SIA «LTR». Jautāts, kā ir vie-
nam pašam vadīt uzņēmumu un vai nav grūti, 
Jānis atsmej, ka laikam esmu egoists, un precizē, 
ka «nekad jau nav bijis viegli», bet, vienam vadot 
uzņēmumu, tikai pats par to esi atbildīgs, lai gan 
tas arī uzliek papildu rūpes: ir garākas darba stun-
das, lai visus darbus paveiktu. 

Darba pilnas rokas
SIA «LTR» autoservisā puse klientu ir pri-

vātpersonas, otra puse – juridiskie klienti gan no 

tuvējās apkārtnes, gan arī no tālākiem rajoniem 
(Rīgas, Salaspils, Babītes u. c.). Tiek apkalpotas 
jebkuras markas vieglie auto, busiņi un džipi. Jānis 
teic, ka daudzi uz šo servisu brauc jau ilgus gadus, 
ir izveidojies stabils klientu loks. Jautājam Jānim, 
kādus pakalpojumus serviss sniedz. Vieglāk esot 
uzskaitīt, ko servisā nedara: šeit mašīnas nekrā-

so, kā arī neveic «bleķu darbus, riktēšanu» (auto 
virsbūves darbi – red.), jo «tad jau būtu pavisam 
liela štelle jāveido, jāņem papildu darbinieki... Vai 
to es šobrīd gribu un varu atļauties?» domā Jānis. 
Savukārt visus citus darbus – ritošās daļas apkopi, 
riepu maiņu un montāžu, agregātu, t. sk. motoru, 
remontu u. c. – šajā servisā paveic.

Gadu no gada darba apjoms ir līdzīgs, klientu 
pasūtījumi tiek plānoti laika grafikā, jo apkalpot 
var tik, cik paši spēj. Jāņa servisā strādā vēl divi, 

paša meistara izskoloti, vīri: Jānis Januzis un Juris 
Saveļjevs. Lai gan viņam lielāko laika daļu aizņem 
ikdienas darbi: – saziņa ar klientiem un detaļu 
pārdevējiem, lietvedība u. tml. – un pašam reti 
sanāk palīdzēt ar automehāniķa darbiem, tomēr 
pa laikam izdodas «kaut ko paskrūvēt», un tad par 
padarīto pašam ir liels prieks. 

Jārosās, lai noturētos
Jāņa vadītās SIA «LTR» autoserviss atrodas 

kādreizējās Mārupes kolhoza garāžās Jaunmār-
upē, kur tiek nomātas telpas servisam. Jānis lepni 
izrāda savu saimniecību: «Sakārtojām šīs telpas, 
lai būtu piemērotas darbam. Pats savām rokām 
gan logus, gan garāžas vārtus liku, sienas krāsoju, 
salabojām veco pacēlāju. Vēlāk, sadarbojoties ar 
auto lietu dīleriem, tiku pie pavisam jauna, mo-
derna pacēlāja. Viss ir pašu rokām izlolots.» 

Ģimenē Jāņa lielā kaislība uz auto lietām tieši 
nav mantota: meitai tagad vairāk mājas rūpes, bet 
dēlam – citas intereses, toties diviem mazdēliem 
jau tagad patīk ap mašīnām rosīties, un viens no 
viņiem noteikti būšot mehāniķis. 

Jānis stāsta, ka pie savas mājas Mārupē ir uz-
cēlis vēl vienu autoservisu. «Var teikt, ka otrais 
serviss būs vēl viena sapņa piepildījums. Tas, līdz-
tekus šim servisam, ir kā mans pensijas kapitāls un 
iespēja šo darbu nodot tālāk mazbērniem,» saka 
meistars. Otrs serviss gan vēl nav pabeigts, jo tajā 
jāiegulda vēl diezgan daudz līdzekļu: jāieliek ne-
pieciešamās iekārtas, jāievelk elektrība un apkure.
Kad tas notiks, būs atkarīgs no ekonomiskās si-
tuācijas. 

Kādi plāni šim gadam? «Sitīsimies, nav jau va-
riantu. Ja gribi pats sevi uzturēt un noturēties virs 
ūdens, ir jārosās un jāpelna,» saka Jānis. Darba 
ražīguma un kvalitātes ziņā viņa servisā viss esot 
kārtībā, darbi tiek paveikti laikus un ar garantiju, 
un viņš ir pārliecināts, ka serviss ir līdzvērtīgs lep-
niem autocentriem vai ārvalstu kolēģu veikumam, 
tikai tur jau ir pavisam cits cenu līmenis.

«Esmu novērojis, ka mūsu valstī ne tikai auto-
servisa darbinieki, bet arī skolotāji un citu profe-
siju pārstāvji ir vismaz trīs reizes zemāk novērtēti. 
Viņu darbam būtu jāmaksā vairāk, bet mēs strā-
dājam «pa lēto». Tomēr servisā uzlikt lielu cenu 
arī nevaram, un ne jau bažu dēļ, ka klients aizies 
pie konkurenta, jo tam jau arī darba un klientu 
pietiek, bet gan tāpēc, ka cenas tirgū ir līdzī-
gas, un tās tādas saglabājas klientu maksātspējas 
dēļ. Līdz ar to es nevaru pieņemt darbā vairāk  
cilvēku, lai gan servisā kāds vēl noderētu, jo daž-
kārt klientiem sanāk pat atteikt: nevaram visus 
apkalpot uzreiz, jo pieraksts ir pilns jau divas ne-
dēļas uz priekšu. Tāpat derētu palīgs lietvedībā,» 
stāsta Jānis. 

Piepilda sapni par savu ideālo autoservisu

Jānis Bušs (centrā), sIA «LTR» īpašnieks, autoservisa zinībās ir izskolojis daudzus. Attēlā – kopā 
ar saviem uzticamajiem kolēģiem Jāni Januzi (pa kreisi) un Juri saveļjevu.

Foto no J. Buša arhīva
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Jauns bIedrības  
dalībnIeks!
Marta sākumā biedrībā iestājās jauns dalīb-

nieks IK «VIKTORIA LK». Uzņēmuma pa-
matdarbība ir juridisko pakalpojumu sniegšana 
(dokumentu sagatavošana un iesniegšana LR 
Uzņēmumu reģistrā). Uzņēmumu vada mārupie-
te Loreta Kalniņa, kura par biedrību «Mārupes 
uzņēmēji» uzzinājusi no biedrības dalībniekiem, 
kuri rosinājuši iesaistīties Mārupes uzņēmēju īs-
tenotajos pasākumos. Sveicam biedrībā!

Jaunās valdes  
tIkšanās ar Mārupes  
novada doMes vadību

Pirmajā pēcsvētku darbdienā, 29. martā, 
biedrības jaunievēlētie valdes locekļi kopā ar ie-
priekšējās valdes pārstāvjiem tikās ar Mārupes 
novada domes vadību, lai iepazītos, pārrunātu 
sadarbības iespējas Lielās talkas laikā, kura no-
tiks 23. aprīlī kā arī Mārupes vidusskolas skolēnu 
mācību uzņēmumu apbalvošanu un sadarbības 
iespējas šī pasākuma ietvaros. Paldies Mārupes 
novada domei par atsaucību. Lai arī turpmāk 
savstarpējā sadarbība būtu tik veiksmīga!

notIkusI ltrk rīgas 
un pIerīgas padoMes 
pārstāvJu tIkšanās 
ar nIlu ušakovu
29. martā notika LTRK Rīgas un Pierīgas 

padomes pārstāvju tikšanās ar Rīgas domes 
priekšsēdētāju Nilu Ušakovu. Tikšanās laikā 
tika panākta vienošanās par LTRK un Rīgas 
domes sadarbības struktūras izveidi ar vēlamo 
tikšanās regularitāti reizi mēnesī. Tagad tikai 
no abu pušu ieinteresētības un turpmākajām 
aktivitātēm būs atkarīgs, vai šī būs bijusi kār-
tējā atzīmēšanās ķeksīša pēc, vai arī uzņēmēji, 
Rīgas dome un Pierīgas pašvaldības spēs runāt 
saimnieku valodā.

Paldies Biznesa augstskolai  
«Turība» par viesmīlīgo uzņemšanu 

biedrības kopsapulces laikā!
•

Paldies SIA «Kreiss»  
par viesmīlību pirmajā jaunās  

valdes sanāksmē!

Biedrība «Mārupes uzņēmēji»

LABIE DARBI

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!

Uzņēmums iznomā komerctelpas, glabātuves, 
koplietošanas (dalītas) telpu platības un stāvlau-
kumus. Atrodamies Mārupē, Zeltiņu ielā 50/52. 
Ideāla vieta veiksmīgam biznesam!  
Mob. +371 29808058.

Pavasara uzkopšanas darbi! Logu mazgāšana, 
teritorijas uzkopšana un labiekārtošana,  
biroju ikdienas vai ģenerālā tīrīšana.  
SIA «Rev.eko uzkopšanas serviss», tālr. 29850373,  
www.reveko.lv, reveko@reveko.lv 

Vēlos īrēt māju Mārupē par saprātīgu cenu. 
Savlaicīgu samaksu, kārtību, tīrību un dārza 
sakoptību garantēju! Mob. 22445164.

Meklējam dzīvespriecīgu un atbildīgu auklīti 
4 un 10 gadus veciem puikām. Elastīgs grafiks, 
darbs Liliju ielā netālu no Mārupes vidusskolas. 
Tālr.: 29225515.
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SeminārS par bizneSa mediāciju
aicinām uz bezmaksas semināru 

«mediācija – efektīvs biznesa konfliktu risināšanas rīks» 
biedrības «Mārupes uzņēmēji» rīkotajā ciklā «Par 2 stundām zinošāks».

2016. gada 14. aprīlī plkst. 15:00–17:00, sIa «MaDara Cosmetics» telpās  
(Zeltiņu iela 131, Mārupe) mūsu biedrības dalībnieks, sertificēts mediators  
normunds Čiževskis vadīs bezmaksas semināru, kura gaitā Jūs uzzināsiet:

Seminārā tiks izspēlēta arī lomu spēle, lai dalībniekiem radītu praktisku priekšstatu par tipisku mediācijas procesu.

Lektora stāstījumu papildinās mūsu biedrības dalībnieks, zvērināts advokāts 
jurijs baibakovs ar jurista skatījumu uz mediācijas lomu komercstrīdu risināšanā.

Lūdzam pieteikt dalību seminārā pie biedrības koordinatores Elīnas Grāves  
pa tālruni 22516333 vai e-pastu: info@marupesuznemeji.lv

•	 kas	ir	mediācija;
•	 pasaules	pieredzi	mediācijas	lietošanā	biznesa	vidē;
•	 mediācijas	priekšrocības	un	trūkumus	salīdzinājumā	 
ar	šķīrējtiesām	un	tiesām;

•	 par	mediācijas	vietu	Latvijas	tieslietu	sistēmā;
•	 par	mediācijas	piemērotību	esošo	un	iespējamo	
konfliktu	risināšanā	Jūsu	biznesā.


