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Iegriežam Mārupes 
laiku un svinam 
90 gadus mūsu  
novadam!

Ir izaudzis novads, un šodien ar Mārupes no-
vadu saprotam Mārupi, Tīraini, Skulti, Jaun- 
mārupi un Vētras.

Ir izaugušas vairākas paaudzes, un katra aiz sevis 
kaut ko atstāj, tādēļ šī numura tēma – vide.

Katrs veido savu dzīves un darba vietu, katram ir ie-
spēja to veidot un uzturēt tādu, kas patīk gan pašam, 
gan citiem.

Mārupē ir daudz jauku, sakoptu sētu: ne velti Mār-
upes dome sadarbībā ar biedrību «Pierīgas partnerība» 
rīko konkursu par sakoptāko sētu.

Arī novads soli pa solim veido un uzpoš savu seju.
Vasaras periodā, kaut arī ir atvaļinājumu laiks, bied-

rība kopā ar citām Pierīgas biedrībām aktīvi ir iesaistī-
jusies novadam svarīgu jautājumu risināšanā ar valdību, 
ir izteikts biedru viedoklis par rakšanas darbiem Mār-
upē un iesniegts domē, tiek organizēta diskusija par 
NĪN atvieglojumiem uzņēmumiem, kas investē uzņē-
mējdarbības attīstībā savā novadā, īpaši infrastruktūrā.

Kopā ar Mārupes domi gatavojām projektu par ve-
lopieturu/servisu izveidošanu katrā Mārupes novada 
daļā.

Gatavojāmies Mārupes 90 gadu jubilejas svinībām. 
Kā katru gadu, arī šoreiz biedrības «Mārupes uzņē-
mēji» dalībnieki piedalīsies auto orientēšanās sacensī-
bās, lai mārupiešiem būtu vairāk informācijas par to, 
kas notiek Mārupē, kādi uzņēmumi atraduši sev šeit 
mājvietas.

Biedrība «Mārupes uzņēmēji» tika ielūgta uz Alojas 
uzņēmēju sanāksmi, lai dalītos pieredzē par biedrības 
veidošanu un darbību. Ādažu uzņēmēji ir izteikuši vēl-
mi ciešāk sadarboties ar mārupiešiem kā vienu no ak-
tīvākajām biedrībām. Arī Vidzemes uzņēmēju pārstāvji 
ir aicinājuši mārupiešus dalīties pieredzē par biedrī-
bas darbību, un pašlaik tiek strādāts pie sadarbības  
modeļa.

Lai visiem jaukas novada jubilejas svinības, un lai 
notiek lielākā dāvana – kaut nedaudz vasaras vēl šogad!

vAldeS priekšSēdēTājA SlejA

Silva Jeromanova-Maura
Biedrības valdes priekšsēdētāja

«Laimas pulkstenis Rīgā, «Bigbens» Lon-
donā, Taimskvērs Ņujorkā – katras sevi 
cienošas pilsētas galvenā satikšanās vieta 
ir saistīta ar pulksteni, tikai Mārupē tāda 
vēl nav,» domājot par novada 90. jubileju, 
vēl pavasarī prātoja biedrības «Mārupes 
uzņēmēji» valdes locekļi un aktīvisti. Do-
māts – darīts, turpmāk pulkstenis būs arī 
mūsu novada centrā, lēma uzņēmēji.

Sadarbojoties ar Mārupes novada domi, 
tika izvēlēta pulksteņa atrašanās vieta, un 
patiesībā lielu šaubu par tās izvēli nebija – 
Konrādu skvērs jau kādu laiku ir mārupiešu 
iecienīta pulcēšanās vieta: gan vedot bērnus 
izklaidēs uz rotaļu laukumu, gan atpūšoties 
pēc iepirkumu veikšanas tuvējās tirdzniecī-
bas vai sadzīves pakalpojumu vietās, gan arī 
pēc novada domes apmeklējuma. 

Īsā laikā biedrības dalībnieki – gan uz-
ņēmumi, gan to īpašnieki, fiziskas perso-
nas, – saziedoja nepieciešamo summu. Visu 
ziedotāju vārdi uz mūžīgiem laikiem tiks 
iegravēti metālā un piestiprināti pie pulk-
steņa. Mārupes uzņēmēju pulkstenis (mēs 
ceram, ka šādu nosaukumu tas ar laiku ie-
gūs tautas valodā) ir izlolots, izgatavots un 
finansēts tikai pašas biedrības dalībnieku 
sirdīs, galvās un rokās. Pauls Niedre, SIA 
«Metāla Studija» īpašnieks, savulaik biedrī-
bas pirmais valdes priekšsēdētājs, uzņēmās 
šo atbildīgo darbu un izgatavoja pulksteni 
rekordīsā laikā. Tā mehānisms tika rūpīgi 
izvēlēts, pasūtīts un piegādāts no Vācijas. 
Aizvadītajā sestdienā biedrības dalībnieki 
ar lepnumu pasniedza šo pulksteni dāvanā 
visiem mārupiešiem un novada viesiem.

8. augustā ar plašām svinībām tika atzī-
mēta Mārupes novada 90. dzimšanas die-
na. Viens no svētku atklāšanas galvenajiem 
notikumiem bija pulksteņa oficiālā atklā-
šana plkst. 10.00. Bez dāvinājuma biedrība 
«Mārupes uzņēmēji» arī aktīvi piedalījās 
novada svētku programmas veidošanā, at-
balstot jau tradicionālās auto orientēšanās 
sacensības – nodrošinot gan balvas, gan 
atraktīvus kontrolpunktus biedrības dalīb-
nieku uzņēmumos. 

Biedrības atbalstu auto orientēšanās 
sacensību organizēšanā augstu novērtēja 
sacensību galvenais tiesnesis Andris Val-
dis Būmanis un sacensību sekretāre Zanda 
Melkina. Sacensību dalībniekiem bija pa-
tiess prieks par bagātīgo balvu fondu. Liels 
paldies uzņēmumiem: SIA «SilJa», SIA 
«Appollo Baltic», SIA «Meliorators-J», 

SIA «Stādaudzētava Blīdene», salonam 
«Studio Figura Mārupe», restorānam 
«32. augusts», SIA «Kreiss», SIA «Rol-
ling», restorānam «Trattoria da NIKO», 
SIA «Prolux», SIA «Metāla Studija», vies-
nīcai «Best Western Hotel Māra», salo-
nam «Beauty station», SIA «AA Energy 
Windows», SIA «Rev.eko», SIA «Excel-
lent partner», z/s «Zālītes». Sacensībās 
šoreiz piedalījās 26 ekipāžas, kurās startēja 
ap 100 mārupiešu. Komandas bija rūpīgi 
pārdomājušas koptēlu – gan mašīnu no-
formējumu, gan dalībnieku tērpus. Starp 
dalībniekiem bija gan jautrs meiteņu ba-
riņš, kas atzīmēja vecmeitu ballīti, gan arī 
pāris, kas tieši šajā dienā pirms 7 gadiem 
Mārupē noslēdzis laulību. Uzvara šoreiz 
tika Sataņeviču ģimenei no Mārupes. 
Prieks par aktīvajiem mārupiešiem!  
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Turpmāk Mārupē būs uzņēmēju laiks
Lielais pulkstenis konrādu skvērā tapis par biedrības saziedotajiem līdzekļiem

Pulkstenis top mūsu pašu «Metāla studijā»

Pulksteņa svinīgā atklāšana 8. augustā: iegriežas uzņēmēju laiks! Foto: Elīna Grāve.

PuLksteņa izveidi atbaLstīja:
 “Aneira” SIA
 “AVE Maria” Biedrība
 “Best Western Hotel Māra” SIA
 “Bewe RIX” SIA /  

“Beweship Latvia” SIA
 “Colortex” SIA
 “EDS” SIA
 “Excellent partner” SIA
 “Fixman” SIA
 “Grāmatvedība un audits TKB” SIA

 “Kalo Būve” SIA
 “Kreiss” SIA
 “Liacons” SIA
 “LTR” SIA
 “MaxiLine” SIA
 “Meliorators-J” SIA
 “Metāla Studija” SIA
 “Prolux” SIA
 “Rev.eko” SIA
 “Rolling” SIA

 “SilJa” SIA
 “Studio Figura - Mārupe”
 “Termex” SIA
 “Vērsis RO” SIA
 “VR Projekts” SIA
 Mārupes Romas Katoļu 

draudze
 Bruno Lielkāja
 Elīna Grāve
 Ilze Būmane 

 Jurijs Baibakovs
 Juris Goveiko
 Kristaps Beķeris
 Normunds Čiževskis
 Pauls Niedre
 Pēteris Pikše
 Silva Jeromanova-Maura
 Silvestrs  Savickis
 Viesturs Kalniņš
 Viktors Svirčenkovs

Foto: Metāla studija, publicitātes foto.
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Šis bizness ir uzbūvēts ar smagu darbu un 
smadzenēm. Ir piedzīvotas arī smagas 
dzīves mācības, un bijuši brīži, kad gribas 

visam mest mieru, bet grūtos brīžos nenolaist ro-
kas palīdzējušas pozitīvās sajūtas un emocijas, ko 
sniedz līdzcilvēki un paveiktais.

Tā par divdesmit gadiem uzņēmējdarbībā, iz-
veidojot un vadot SIA «SilJa» – uzņēmumu, kas 
nodarbojas ar dārzkopības preču un lauksaimnie-
cības tehnikas tirdzniecību un servisu –, saka tā 
vadītāja Silva Jeromanova-Maura.

«Nekas jau dzīvē nenotiek uzreiz, arī muskuļi 
uzreiz neuzaug,» viņa piebilst.

No skolotājas par uzņēmēju
Ierosmi savam biznesam 90. gadu sākumā Sil-

va guva, strādājot skolā par skolotāju: viņa redzēja, 
kā audzēkņu vecāki iesaistās uzņēmējdarbībā un 
ir lepni par to, ko dara. Silva sāka pasniegt lat-
viešu valodas stundas krievu valodā runājošajiem, 
no kuriem daudzi bija uzņēmēji. «Tās bija pirmās 
vēsmas, kad izgaršoju pirmo biznesa garšu,» atce-
ras uzņēmēja. Līdz «SilJa» izveidei vēl tika uzkrā-
ta pieredze kooperatīvu laikā, kad Silva pa naktīm 
šuva mēteļus pēc piegrieztnēm: vienā naktī varē-
jusi sašūt pat 10 mēteļu!

Vēl viens solis līdz savam uzņēmumam bija 
nejauši pamanītais sludinājums, kurā lauksaim-
niecības uzņēmums meklēja psihologu. Silva 
tolaik bija sākusi studēt psiholoģiju Pēterburgā 
un pieņēma šo izaicinājumu. Tirdzniecības joma 
bija kaut kas pavisam jauns: pa dienu Silva tur-
pināja strādāt par skolotāju, bet vakarpusē ap-
gādāja klientus ar minerālmēsliem un citu pro-
dukciju. Nu jau Silvai bija radusies pārliecība par 
produktiem, kam starp lauksaimniekiem ir labs 
noiets. «Arvien vairāk uzķerot biznesa izpratni, 
radās pārliecība gan par pašas spēkiem, gan par 

to, kas būtu jādara.» Likumsakarīgs bija lēmums  
1995. gadā dibināt savu uzņēmumu.

skola 100 tūkstošu vērtībā
Kad «SilJa» bizness pamazām uzņēma apgrie-

zienus, bija nepieciešamas savas telpas. Pie Jelga-
vas tika nopirkta zeme ar ēkām, kuras bija plānots 
renovēt, izbūvējot noliktavas, angārus, kur remon-
tēt tehniku, bet izrādījās, ka tas, kas par kredīta 
naudu tika nopirkts kā būvprojekts, bija vien ski-
ce, kas nebija saskaņota būvvaldē. Tāpat izrādī-
jās, ka solītais pievedceļš pašiem vien būs jābūvē. 
«Ēku kompleksa projekts maksāja ap 100 tūksto-
šiem latu, ceļa izbūvei vajadzēja divtik vairāk. Tas 
nebija reāli. Sākās arī Krievijas finanšu krīze. Viss 
sasummējās, un bija brīdis, kad pēc piecu gadu 
darbības domāju: būt vai nebūt. Nolēmu: jātur-
pina! Stipri ir tie, kuri nevis neklūp, bet gan tie, 
kuri paklūpot spēj piecelties un turpināt iet. No  
2002. gada uzņēmumam sākās jauna attīstības 
fāze, ar pavisam citu izpratni,» stāsta uzņēmēja.

būt atšķirīgiem, nevis pirmajiem 
Uzņēmums iegādājās zemi Mārupē un ar kat-

ru gadu turpināja paplašināšanos. Par piemēru 
ņemot Eiropas pieredzi, ka lauksaimniecības jomā 
klientam jābūt ap 100 km rādiusā, tika veidotas 
filiāles: Latgalē (Preiļos) un Kurzemē (Kuldīgā). 
Tika sperts solis pa solim, negaidot lielu atdevi 
uzreiz. Piesardzīgi, Latvijas apstākļiem atbilstoši  

tika ņemti kredīti, izmantota arī ES nauda. Uz-
ņēmumam ir arī saistītais uzņēmums «Agrosilja», 
kas nodrošina lauksaimniekus ar produkciju Zie-
meļvidzemē, bet kopš 1997. gada «SilJa» ar pāris 
uzņēmumiem (piem., UAB «Agrosilja») ir pārstā-
vēta arī Lietuvā.

«Jau no pirmsākumiem mūsu uzdevums bija 
nevis būt pirmajiem vai lielākajiem, bet gan at-
šķirīgiem, būt ar kaut ko klientiem interesantiem. 
Arī uzņēmuma stratēģija līdz 2030. gadam nepa-
redz milzu koncerna veidošanu,» saka uzņēmēja.

Gadu gaitā pierādījies, ka izvēlētās nozares, 
kurās darbojas uzņēmums, ir bijušas veiksmīgas, 
un ir nākušas klāt arī citas. «SilJa» sāka kā lauk-
saimniecības tehnikas tirgotājs, un remonts un re-
zerves daļas bija kā pēcpārdošanas serviss. Tagad 
rezerves daļas un remonts tiek piedāvāti ne tikai 
pašu, bet arī citu tirgotajai tehnikai, bet, lai au-
tomehāniķiem nodrošinātu darbu visa gada garu-
mā, tiek veikts arī smago un vieglo auto remonts, 
bet rezerves daļas tiek eksportētas. Lai nodroši-
nātu regulāru naudas plūsmu arī nesezonas laikā, 
tika izveidota dārzkopības nodaļa: klientiem tirgo 
visu lauksaimniecībai nepieciešamo (sēklas, mi-
nerālmēslus utt.), bet no tiem iepērk produkcija: 
stādi. Pircējiem tiek nodrošinātas arī konsultācijas 
par visu līdz pat dobes ierīkošanai. Kā saka Silva, 
«šobrīd mums ir četras stabilas kājas, kas balsta 
uzņēmumu. Tās izveidojušās apgrozāmo līdzekļu 
nepieciešamības dēļ, kā arī lai sadalītu riskus».

uz priekšu dzen emocijas
Vai izveidot un pārvaldīt tik lielu saimniecību 

nav grūti? Silva teic, ka viens, protams, nav karotājs, 
tāpēc panākumu kaldināšanā milzīga loma ir labai 
komandai. «SilJa» ir daudzi kolēģi, kas šeit strādā 
kopš dibināšanas brīža: tas ir viņas lielais atbalsts. 

«Cilvēki turas tavā komandā, tāpēc neva-
ri grūtos brīžos pateikt: viss, es vairs nevaru un 
beidzam! Es uz biznesu raugos citādi: neesmu no 
tiem, kas biznesā saskata tikai peļņu. Šis bizness 
ir uzbūvēts no nulles, ar nežēlīgu darbu un sma-
dzenēm, bet mani uz priekšu dzen nevis nauda, 
bet gan pozitīvās emocijas, ko tas sniedz. Tas, ka 
«SilJa» var dot labi atalgotu darbu vairāk nekā  
40 cilvēkiem, par kuriem tiek nomaksāti nodokļi, 
ka ir sakārtota darba vide, ka šīs ģimenes ir pa-
ēdušas, ka tās ceļ savu nākotni, ka tām dzimst bēr-
ni...,» uzskaita uzņēmēja. 

Gandarī, ka darbu pamana, novērtē gan ārpus 
Latvijas robežām, gan savā valstī. Kā vienu no 
vērtīgākajām atzinībām viņa min «SilJa» apbal-
vojumu par veiksmīgu uzņēmuma vadīšanu krīzes 
apstākļos, kā arī to, ka uzņēmums ir VID Baltajā 
sarakstā. Kad ir gana augts un kad ir, ko dot, ir 
jādod citiem, – šāda ir Silvas pārliecība. Tāpēc arī 
lielu gandarījumu sniedz «SilJa» stipendiāti: stu-
denti, kuri skolu beidz ar augstu atzīmi un kuriem 
ir mērķis dzīvē.

biedrība: latvieši var!
«Esmu darītāja,» – tā par sevi teic uzņēmēja, 

un tāpēc viņa labprāt uzņēmusies Mārupes uz-
ņēmēju biedrības vadības grožus. Biedrībai izvei-
dojusies konstruktīva sadarbība ar novada domi, 
kur var iesniegt priekšlikumus biznesa vides uz-
labošanai, tāpēc biedrība gaida lielāku aktivitāti 
no uzņēmējiem. «Gribētos biedrībai piesaistīt 
vairāk lielo uzņēmumu, jo 2/3 biedrības biedru 
ir nelieli uzņēmumi. Tāpat radusies izpratne, ka 
biedru izglītošana un cita tematika jāstrukturizē 
pēc uzņēmumu lieluma un interesēm,» uzskaita 
Silva. Biedrība sākusi t. s. neformālās tikšanās pie 
uzņēmējiem. «Sākumā par šo ideju dzirdēju lat-
viešu kautrīgumu: ko es savā uzņēmumā rādīšu, 
man jau nav nekā īpaša. Kā tad nav?! Aizbrau-
cam ciemos pie «Mārupes logiem»: tur ražotne 
ir Eiropas līmenī! Vai «Eco Toys»: paši kautrīgi 
teic, ka esot maziņi, bet viņi eksportē ekoloģiskas 
rotaļlietas! Mums ir jānomaina domāšana, ka ti-
kai lielās korporācijas ir kas vērtīgs. Šajās tikšanās 
reizēs gribas kolēģiem dot impulsu un pārliecību, 
skatoties uz citu pieredzi, ka latvieši var, ka esam 
vērtīgi ar to, ko paveicam,» par biedrības mērķiem 
saka Silva. 

sia «silja» kolektīvs uzņēmuma 20 gadu jubilejas svinībās Foto no SIA «SilJa» arhīva

«silja» biznesa muskuļus audzējis smags darbs un prāts

Pirms trīspadsmit gadiem uzņemoties SIA 
«Meliorators-J» vadību, Lilitai Dravniecei 
bija svarīgi turpināt tēva iesākto, paturot 

prātā viņa dzīves gudrību: «Dzīvo tā, lai tavas 
pēdas nav kā iemītas sniegā, bet gan tā, lai pēdas 
paliek nākamajām paaudzēm. Strādā no sirds, un 
tev tiks dots. Dari tā, lai nav jānožēlo pateikts 
vārds vai darbs, par kuru jāsarkst.»

Lilitas tēvs – agronoms, meliorators, ļoti cienī-
jams cilvēks Mārupē – Andrejs Jansons SIA «Me-
liorators-J» dibināja 1992. gadā, uzņemoties atbil-
dību par Mārupes izgāztuves apsaimniekošanu. 

svarīgas dzimtās saknes
«Tēva uzdevums bija šo vietu sakārtot, pārval-

dīt un apsaimniekot. Nevienam nenāca prātā, ka 
to vajadzētu ierobežot, kontrolēt, par šķirošanu 
nemaz nerunājot,» atceras Lilita Dravniece, SIA 
«Meliorators-J» valdes priekšsēdētāja un viena no 
uzņēmuma īpašniecēm. Pēc tēva aiziešanas mūžī-
bā 2002. gadā Lilitai bija jāizšķiras, vai uzņemties 
atbildību par tēva iesāktā turpināšanu.

Tolaik svarīgs bijis ne vien dzimtas atbalsts 
Lilitas izvēlei, bet arī Mārupes cilvēku iedrošinā-
jums. «Man ienākot pavisam svešā nozarē, turklāt 
no Madonas puses, kur 20 gadus biju dzīvojusi un 
strādājusi, Mārupē ieraudzīju diametrāli pretēju 
attieksmi. Deputāti Bojāra kungs, Kadiķes kun-
dze iedrošināja turpināt, meklēt savu attīstības 
ceļu,» stāsta uzņēmuma īpašniece. 

Nosaukums – tēva piemiņai
Uzņēmuma nosaukums ir saglabāts kā piemiņa 

tēva sāktajam rūpalam, bet tā darbības profils gan 
vairs nav saglabājies: SIA «Meliorators-J» pašlaik 
nodarbojas ar būvniecības atkritumu šķirošanu un 
komposta gatavošanu. Uzņēmums joprojām dar-
bojas Jūrmalas apvedceļa 23. kilometrā, kur ir vecā 
izgāztuve, kas sadzīves atkritumiem tika slēgta 

2005. gadā. Līdzās tai uzbūvēta jauna šķirošanas 
stacija, pavasarī uzstādītas jaunas iekārtas atkri-
tumu šķirošanai; ar tām uzņēmums ļoti lepojas. 
«Ienākot šajā biznesā, mans pirmais pārsteigums, 
pārfrāzēti sakot, bija ieraudzīt, ka visas kāzu kur-
pes agri vai vēlu nonāk izgāztuvē. Ir svarīgi dot 
lietām otru dzīvi, tas ļauj arī nepiesārņot vidi. 
Tāpēc līdztekus būvgružu drupināšanai no tiem 
šķirojam vērtīgo: plastmasu, metālu, koku, ko var 
izmantot otrreiz. Lai tas nebūtu jādara ar rokām 
kā senāk, šopavasar sākām pilotprojektu, uzstādot 
Latvijā unikālu šķirošanas līniju, ko izgatavojis 
Cēsu uzņēmums «Var C»,» stāsta Lilita. 

«Meliorators-J» piedāvā arī transporta pa-
kalpojumus būvgružu atvešanai, kā arī iznomā 
atkritumu konteinerus. Darbības joma aptver  

Mārupes novadu, starp klientiem vairums ir juri-
diskās personas.

Mārupes apkārtnes zaļā vide rosinājusi uzņē-
mumu uz otru darbības jomu – komposta gata-
vošanu –, tomēr komposts pēc sagatavošanas un 
tajā ieguldītā darba un līdzekļiem neesot spējīgs 
konkurēt ar melnzemi, kas Latvijā ir pārpārēm.

aktīvi piedalās projektos
Lilitas meita Klinta Priedenfelde stāsta, ka 

uzņēmums aktīvi piedalās dažādos projektos. 
Piemēram, biedrības «Pierīgas partnerība» pro-
grammas «LEADER» ietvaros Nadīna Millere 
ierosināja izveidot projektu, kas novada iedzīvo-
tājiem sniegtu iespēju nodot bez maksas tās sa-
dzīves lietas, kuras sentimentālu atmiņu dēļ ir žēl 

mest laukā. Atvedot tās uz biedrības «Eko Line» 
Namiņu, var atrast citas, sev noderīgas, lietas. Tā 
jaunu dzīvi sāk servīzes, svečturi, gleznas, grāma-
tas un pat dīvāni. Tāpat ar «LEADER» projekta 
starpniecību radīta iespēja mārupiešiem bez mak-
sas nodot sašķirotos atkritumus viena kubikmetra 
tilpumā, tos atstājot īpašos konteineros biedrības 
«Eko Line» šķiroto atkritumu laukumā. Lilita 
piebilst, ka uzņēmumam esot grūti piedalīties ES 
līdzekļu projektos: ir liela vēlme pabeigt tēva ie-
sākto un rekultivēt seno izgāztuvi, bet, tā kā tā at-
rodas uz privātas zemes, ES naudu šim projektam 
nevar piesaistīt.

būt noderīgiem
Lilita lepojas, ka var nodarbināt teju 40 cil-

vēku, ka ir izdevies izveidot labu komandu. Lep-
nums ir arī par iespēju strādāt Mārupē. «Mums 
ir bijusi iespēja salīdzināt, kā ir citur: daudz esam 
smēlušies pieredzi gan Skandināvijas valstīs, gan 
Nīderlandē. Šeit ir brīnišķīga vieta, tāpēc šeit tik 
daudzi dzīvo un strādā, infrastruktūra ir labi at-
tīstīta, īpaši skolas, bērnudārzi. Turklāt mēs esam 
nozarē, kurā varam piedāvāt cilvēkiem dzīvot 
skaistā, kārtīgā vidē, un būt noderīgi novadam un 
pašvaldībai. Tas ir mūsu mērķis,» saka Lilita.

Par nākotnes plāniem runājot, Lilita cer nodot 
darba lietas meitai, lai pēc kāda laika varētu palī-
dzēt tikai ar savu padomu. «Cerams, ka agrāk vai 
vēlāk izdosies rekultivēt izgāztuvi, turpināt attīstīt 
tehnoloģisko parku, pirkt jaunākas mašīnas un 
radīt arvien jaunus, klientiem interesantus pakal-
pojumus,» plānus uzskaita Lilita. 

«Šis bizness nav viegli veidojies, tāpēc man ir 
svarīgi tēva iesākto saglabāt un turpināt. Tēvs, no 
mākoņa maliņas skatoties, noteikti priecātos par 
to, kāds uzņēmums ir izveidojies tagad: kā mēs, 
soli pa solim ejot, kļūstam sakārtotāki, kā attīstā-
mies,» piebilst Lilita.  

«Pārfrāzēti sakot, katras kāzu kurpes agri vai vēlu nokļūst izgāztuvē, tāpēc mums bija svarīgi 
lietām dot otru dzīvi,» saka Lilita dravniece, sia «Meliorators-j» valdes priekšsēdētāja

Šis ir bizness, kurā vari redzēt izaugam tā 
augļus: gan tiešā, gan pārnestā nozīmē, un 
lielākais gandarījums ir redzēt, kā Latvijā 

zaļo pašu audzēti koki, krūmi un puķes.
Tā saka Rinalds Rullis, SIA «Stādaudzētava 

Blīdene» valdes priekšsēdētājs un viens no uzņē-
muma īpašniekiem. 

sapnis no mazām dienām
Rinalds uz sapni par savu stādaudzētavu ir gājis 

ļoti mērķtiecīgi: jau skolas pirmajās klasēs viņš zinā-
ja, ka dzīvi grib saistīt ar stādu audzēšanu. «Biju 
īsts lauku zēns. Pamudinājums bija arī radu tante 

un onkulis, kuri bija «puķenieki»: siltumnīcā au-
dzēja puķes tirgošanai. Man patika vērot, kā no 
maza stādiņa izaug vērtīgs augs, var teikt – kā iz-
aug biznesa vērtība un kā tas nes augļus,» atceras 
Rinalds. Viņš pabeidza Bulduru dārzkopības vi-
dusskolu, vēlāk izmācījās Jelgavā. 90. gadu beigās 
viņam radās doma Blīdenē veidot savu stādaudzē-
tavu, jo tolaik, strādājot apzaļumošanā, Rinalds 
bija novērojis, ka bieži vien objekta pabeigšana 
ievelkas, jo neviena stādaudzētava nevar nodro-
šināt ar nepieciešamajiem augiem. «Vajadzība 
spieda sākt pašiem audzēt stādus,» viņš atceras.  
Tad pienāca «treknie gadi», bizness attīstījās un 
vajadzēja jaunu tirdzniecības vietu tuvāk Rīgai, lai 
varētu nobāzēties tuvāk klientiem. Pēc «Blīdenes» 
stādiem uz Mārupi brauc ne tikai tuvējo māju 
īpašnieki, kuri līdztekus augu iegādei var saņemt 
arī speciālistu konsultācijas un pat ierīkotu dobi, 
bet arī klienti no visas Latvijas. «Mēs Mārupē jū-
tamies ļoti labi! Jūtamies te piederīgi un arī patei-
cīgi, ka nekad nav likti nekādi šķēršļi un veidojas 
laba sadarbība: gan pašvaldība, gan arī uzņēmēji 
šeit ir ļoti pretimnākoši,» piebilst uzņēmējs. 

audzē «muskuļus» savā nišā
«Stādaudzētava Blīdene» Brocēnu novadā, pie 

Liepājas šosejas, 25 hektāros audzē dažādus stā-
dus: kokus, krūmus, ziemcietes un citus skaistum-
augus, bet īpašā atšķirība no citiem audzētājiem 
esot tas, ka «Blīdene» ir t. s. komplektācijas firma. 
Tā sadarbojas ar būvniekiem un apzaļumošanas 
uzņēmumiem, kuri labiekārto vidi. «Apzaļumo-
tājiem parasti vajag dažādus, arī dažāda lieluma 
augus, un tos vienā stādaudzētavā parasti nevar 
dabūt. Mūsu stiprā puse ir gan zināšanas, gan tas, 
ka paši audzējam stādus un komplektējam visu 
nepieciešamo. Ja mums pašiem nav kāda auga, 
atradīsim to Latvijā; ja vajag, arī no Eiropas atve-
dīsim: mums ir vairāk nekā 100 uzticamu partne-
ru. Apzaļumošanas jomā strādājam ar 3000 stādu 

nosaukumiem,» stāsta Rinalds. Viņš lepojas, ka 
stādaudzētavai ir arī savas spēcīgās jomas: tie ir 
īpašie, specifiskie produkti, piemēram, 20 dažādu 
šķirņu ūdensaugi, bet īpaši spēcīgi «Blīdene» jūtas 
tūju un Ziemassvētku eglīšu audzēšanā, kur apjo-
mu ziņā ir līderi valstī. Jau desmit gadus tiek au-
dzētas eglītes podiņos, kā arī tirgotas importētās 
baltegles, ko Latvijā audzē retais. «Pēdējo piecu 
gadu laikā esam paplašinājuši eglīšu audzēšanu: 
mums ir nākuši klāt vēl desmit hektāri zemes 
Blīdenē un domājams, ka šajos Ziemassvētkos 
varēsim piedāvāt pašu audzētas lielākas egles,» 
stāsta uzņēmuma vadītājs. Izvēle audzēt eglītes ir 
labs atspaids dārzkopjiem tukšajā periodā: ir gan 
darbs uzņēmuma 25 darbiniekiem, gan papildus 
ienākumi. 

Rinalds stāsta, ka uzņēmums pēdējā laikā 

īpašu akcentu liek uz lieliem augiem: klientiem 
vajag jau izaugušus kokus vai tūjas, nevis mazus 
spraudeņus. 

Lielāko stādaudzētāju vidū
Rinalds atzīst, ka stādu audzēšanas biznesā 

ir sīva konkurence, bet «Stādaudzētava Blīdene» 
esot ierindojama vismaz trīs lielāko audzētavu 
«topā». Lielie audzētāji tirgū ir nostabilizējušies, 
jo šis bizness prasa lielus resursus un ir diezgan 
nepastāvīgs, riskants. Daudz ir individuālo audzē-
tāju, ar kuriem nākas konkurēt ar nevienlīdzīgiem 
nosacījumiem, jo uzņēmumam jāmaksā visi no-
dokļi, arī citi izdevumi nav mazi. 

«Šis ir ļoti specifisks bizness, tāpēc arī daudzi 
audzētāji ir beiguši savu darbu. Jābūt zināšanām 
un izpratnei par šo jomu, par to, kāds ir augs, kā 
tas aug, jo tikai ar tirdzniecību izdzīvot nevar.  
Brīžiem rodas asociācijas, ka esam līdzīgi aptiekai, 
kur arī ir daudz produktu ar latīņu nosaukumiem, 
tikai mūsu atbildība nav cilvēka veselība, bet gan 
augs,» saka Rinalds. 

darīt Latviju skaistāku
Kā ir dārzniekam – vai līdzīgi kā kurpniekam, 

kuram nav savu kurpju? Rinalds atsmej, ka kādus 
desmit gadus, dzīvojot Mārupē dzīvoklī, viņam 
nav bijis sava dārza, bet tagad esot citādi: «Tagad 
man ir lieli plašumi: pusotrs hektārs parka, kur 
daudz jāpļauj zāle, kur ir horizonts, kur skatie-
nam kavēties, un daudz koku, ar kuriem parunā-
ties.» 

Rinalds teic, ka viņam vislielāko gandarījumu 
sniedz tas, ka Rīgā teju visos parkos vai, piemēram, 
Alūksnē, Limbažos, Liepājā un citviet redz skais-
ti uzaugušus viņu audzētos augus un kokus. Arī 
pie Nacionālās bibliotēkas aug «Blīdenes» augi.  
«Ir patīkama sajūta, to visu redzot: ka esi pieli-
cis savu roku, piedalījies un spējis padarīt Latviju 
skaistāku,» viņš saka. 

«ir patīkami apzināties, ka esi spējis padarīt 
Latviju skaistāku,» saka Rinalds Rullis,  
sia «stādaudzētava blīdene» valdes  
priekšsēdētājs  
 Foto no SIA «Stādaudzētava Blīdene» arhīva

«esam kā aptieka, kurā ir daudz produktu ar 
latīņu nosaukumiem».

«stādaudzētava blīdene»: biznesa vērtība izaug zemē

Jau septīto gadu Mārupes novadā darbojas 
saules kolektoru ražošanas uzņēmums, kas 
veic arī pētījumus un īsteno dažādus projek-

tus par saules un citu vietējo enerģijas resursu 
izmantošanas iespējām ēku energoefektivitātes 
uzlabošanai. Pievērsties aktīvākai vietējo resursu 
izmantošanai pamudinājusi tradicionālo energo-

resursu sadārdzināšanās un vēlme izveidot ener-
goneatkarīgus apkures risinājumus – tā par savu 
uzņēmumu SIA «Sun Invest» stāsta mārupietis, 
zīmola «SelSol» pārstāvis Raivis Šķērstens.

kāpēc maksāt citam, lai varētu 
sildīties?

«Par dažādu tehnoloģiju iekārtu efektivitāti 
un izmaksām nepieciešams pārliecināties katram 
personīgi,» uzskata Raivis. «Sāku ar saules siltu-
ma enerģijas izmantošanu apkures atbalstam un 
ūdens sildīšanai. Saskaņā ar tīmeklī atrodamo 
informāciju saules enerģijas daudzums uz vienu 

kvadrātmetru gada laikā Latvijā ir tikpat liels, cik 
Vācijas vidienē. Ja jau taupīgais vācietis prot iz-
mantot saules enerģiju, tad praktiskajam latvietim 
būs vieglāk – vajag tikai pārņemt pieredzi un pie-
mērot Latvijas apstākļiem. Taču, kamēr nonācu 
līdz pirmajam saules siltuma enerģijas kolekto-
ram,  nācās divu gadu garumā eksperimentēt ar 

materiāliem un analizēt iegūtos datus, lai varētu 
sākt ražošanu un sertificēt Latvijas ziemeļu aps-
tākļiem droši izmantojamu iekārtu ar maksimāli 
ilgu darba mūžu un, kas nav mazsvarīgi, pilnīgi 
otrreiz pārstrādājamu,» par sava biznesa sākumu 
stāsta uzņēmējs.

Lai informētu sabiedrību par dažādām vietējo 
energoresursu izmantošanas iespējām, uzņēmums 
regulāri piedalās arī izstādēs, radio un TV pār-
raidēs. «Esam īstenojuši SIF projektu, kura gaitā 
informējām sabiedrību par energoefektivitātes 
nepieciešamību un saules enerģijas plašajām iz-
mantošanas iespējām Latvijas apstākļos, gan rīko-
jot seminārus, gan izglītojot 9.–11. klašu jauniešus 

Mārupes vidusskolā. Uzskatu, ka viens no efektī-
vākajiem veidiem, kā pamazām mainīt sabiedrī-
bas domāšanu, ir tieši bērnu un jauniešu izglīto-
šana, jo viņu ieradumi un rīcība noteiks turpmāko 
Latvijas attīstību,» ir pārliecināts Raivis.

Mārupes energomāja
Lai precīzāk veiktu mērījumus un analizētu 

rezultātus, tika izveidota Mārupes energomāja. 
Sākumā uz tās tika uzstādīti pašu saražotie saules 
kolektori. Kad rezultāti bija acīm redzami un reā-
lā naudā saskaitāmi (gāzes rēķina samazinājums), 
tika eksperimentēts ar divām vertikālā vēja tur-
bīnām un saules baterijām elektrības ražošanai. 
Pēc 2 gadu eksperimentiem nonākts pie secināju-
ma: – vēja Mārupes novadā ir pamaz un iztērētās 
naudas atdevi grūti atrast. Savukārt saules bateriju 
pienesums elektrības rēķinu samazināšanā ir bū-
tisks tad, ja saražotā elektroenerģija tiek izman-
tota uzreiz, pašpatēriņam, bez uzkrāšanas dārgos 
akumulatoros – tādi mums «Sadales tīklu» notei-
kumi. Ja saražoto elektrību no saules baterijām 
spējam izmantot uzreiz, tad uzstādītās sistēmas 
atpelnīšanās laiks (bez valsts atbalsta) ir aptuve-
ni 10–11 gadi. Pilnīgi citādas iespējas ir ar saules 
siltuma enerģijas kolektoriem, kuru efektivitāte 
sasniedz 80% un siltuma enerģijas uzkrāšana nav 
tik dārga, jo to var uzkrāt akumulācijas tvertnē un 
izmantot, apvienojot ar citiem apkures veidiem –  
siltumsūkni, biomasas vai gāzes apkuri. Saules  
kolektoru sistēmas atmaksāšanās laiks ir no 4 līdz 
10 gadiem atkarībā no tā, kādiem mērķiem kolek-
torus izmantojam. 

Mērķis – energoneatkarība
Lai nodrošinātu uzstādīto iekārtu nepārtrauk-

tu darbību visā to kalpošanas laikā, Raivis izvei-
dojis arī servisa uzņēmumu SIA «Zaļās vides ser-
viss», kas specializējas saules kolektoru un saules 
bateriju sistēmu projektēšanā un montāžā. Uzņē-
mums var lepoties ar saules enerģijas sistēmu ie-
rīkošanu nu jau vairākos desmitos privātmāju, kā 
arī lielākos objektos, starp tiem – Salaspils RIMI, 
Jaunmārupes pamatskola, bērnudārzi Gulbenē un 

Babītē, kā arī daudzdzīvokļu mājas. Lai sniegtu 
klientiem pilnu energoefektīvo risinājumu spek-
tru, uzņēmums veic arī ēku energoauditu.

Raivis uzskata, ka uzkrātās zināšanas un piere-
dze ļauj skatīties uz apkures sistēmu projektēšanu 
kompleksi – apvienojot dažādus risinājumus la-
bākās veiktspējas un mazāko izdevumu atrašanai. 
«Esam gan projektējuši, gan realizējuši kombinē-
tas saules, biomasas un siltumsūkņu apkures sis-
tēmas, lai turpmākās ekspluatācijas laikā ēku īpaš-
niekiem samazinātu izdevumus un būtu pasargāti 
no negaidītiem izmaksu lēcieniem. Darbojoties 
vietējo energoresursu izmantošanas jomā, esam 
kļuvuši arī par saules PV paneļu (bateriju) ražotāja 
«Soltech» oficiālajiem pārstāvjiem Latvijā: nodro-
šinām kvalitatīvu saules bateriju piegādi, sistēmu 
projektēšanu, uzstādīšanu un apkalpošanu. Šā 
gada rudenī ar zīmolu «SelSol» uzņēmums tirgū 
sāks piedāvāt arī pašu izstrādātu dizaina radiatoru 
līniju, kas īpaši labi iederēsies modernos interjeros. 
Pašlaik strādājam arī pie jauna koncepta – «Sel-
Sol» aktīvās apkures mājas izveides – klientiem 
piedāvāsim kompleksu risinājumu, kā, izmanto-
jot vietējos energoresursus, samazināt izdevumus 
par apkuri, nesamazinot sadzīves komfortu,» par 
tuvākās nākotnes plāniem stāsta uzņēmējs un pie-
bilst – ja kāds uzskata, ka Latvijā saules ir maz, tad 
mēs atbildam – saule spīd vienmēr, tikai dažreiz 
to aizsedz mākoņi. 

saules enerģija jūsu mājai no Mārupes

«Meliorators-j»: ar tēva svētību bizness jau trijās paaudzēs

vide uN teHNika

saules kolektori uzstādīti uz jaunmārupes  
pamatskolas jumta Foto no SIA «Sun Invest» arhīva

Foto no SIA «SilJa» arhīva

uzstādīt saules kolektorus aizvien biežāk izvēlas arī privātmāju īpašnieki
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Foto no SIA «Stādaudzētava Blīdene» arhīva

Foto no SIA «Meliorators-J» arhīva



Uzņēmēju VēstisAUGUSTS 20154 jauNuMi

SIA «Prolux» (Reģ. Nr. 40003471371) savam 
kolektīvam aicina pievienoties profesionālu  
SErVISA MEISTAru / INŽENIErI.  
Savu CV sūtīt uz: prolux@prolux.lv.  
Sīkāka informācija: www.prolux.lv. 

21. augustā apģērbu un apavu ANDElE 
«Beweship» ēkā no plkst. 8.00 līdz 20.00! 
Piedāvājumā preces bērniem un  
pieaugušajiem! Gaidām ciemos! 

sLudiNājuMi

«Uzņēmēju Vēstis»
Izdevējs:

biedrība «Mārupes uzņēmēji»
www.marupesuznemeji.lv

Daugavas iela 29, Mārupe, LV-2167

Metiens: 7000 eksemplāru
Tipogrāfija: SIA «airPrint»

Izplata: kopā ar Mārupes novada
pašvaldības laikrakstu «Mārupes Vēstis»

Par reklāmas un sludinājumu
izvietošanu rakstiet vai zvaniet

biedrības koordinatorei Elīnai Grāvei
info@marupesuznemeji.lv

22516333

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

PiedalāMies «laMPā» 
«Uzņēmējs vai darba ņēmējs» bija diskusijas 

nosaukums pirmajā sarunu festivālā «LAMPA», 
kas notika 3. jūlijā Cēsu pils parkā. Izvēle starp 
stabilitāti, iespējams, mierīgu dzīvi, bet atkarību 
no citu lēmumiem un risku, nedrošību un stresu, 
bet brīvību un patstāvību savā rīcībā. Protams, kā 
jebkurai izvēlei, arī šai ir savi priekšnosacījumi, 
kas jāizpilda. Uzņēmējs ir tas, kas rada darba- 
vietas un nodokļus valstij, bet labs darbinieks ir 
ikviena darba devēja sapnis, aktīvs, bez kura uz-
ņēmējs nevar pastāvēt, – tie bija diskusijas galve-
nie secinājumi Cēsīs.

Diskusijā piedalījās biedrības «Mārupes uz-
ņēmēji» valdes locekļi Silvestrs Savickis un Nor-
munds Čiževskis, «Junior Achievement Latvia» 
vadītājs Jānis Krievāns, viesnīcas «Kārļamuiža» 
līdzīpašniece Baiba Stepiņa un SIA «Gateway-
Baltic» īpašniece, kustības «The Red Jackets» 
iniciatore un vadītāja Inese Andersone. Diskusi-
ju vadīja LTRK priekšsēdētājs Jānis Endziņš.

Festivāla mērķis ir stiprināt demokrātijas, 
diskusiju un sarunu kultūru Latvijā. Tā ir plat-
forma, kur brīvā, nepiespiestā gaisotnē apmainī-
ties ar idejām un viedokļiem un cieņpilnā vei-
dā diskutēt un sarunāties par Latvijas pagātni, 
tagadni un nākotni. Festivālu organizēja fonds 
atvērtai sabiedrībai «DOTS» (iepriekš «Sorosa 
Fonds Latvija»), un tā ietvaros notika 50 dažādi 
pasākumi – diskusijas, sarunas, kultūras noti-
kumi un mākslas performances. Festivāla raša-
nos iedvesmoja līdzīgi pasākumi Skandināvijas 
valstīs, kā Almadalenes nedēļa, kas katru gadu 
notiek Gotlandē, Zviedrijā, un pulcē vairāk nekā 
30 000 dalībnieku. Festivālu «LAMPA» Cēsīs 
šogad apmeklēja vairāk nekā 3500 cilvēku, un to 
plānots organizēt arī nākamajos gados.

dalāMies Pieredzē ar 
alojas uzņēMējieM
15. jūlijā Alojas Kultūras namā notika Alo-

jas Uzņēmēju konsultatīvās padomes kopsapul-
ce. Sanāksmē ar biedrības «Mārupes uzņēmēji» 
prezentāciju uzstājās biedrības priekšsēdētāja 
Silva Jeromanova-Maura, kura dalījās pieredzē 
par biedrības darba organizāciju un pastāstīja par 
Pirmā Vislatvijas reģionālo uzņēmēju biedrību 
kongresa norisi Mārupē 2015. gada novembrī. 
Pamatojoties uz līdzšinējo veiksmīgo un aktīvo 

darbību, biedrības «Mārupes uzņēmēji» pārstāvji 
bieži tiek aicināti uz citu pašvaldību uzņēmēju 
organizācijām, lai dalītos pieredzē un iedvesmo-
tu jauniem sasniegumiem arī citu novadu uzņē-
mējus.

«dzīve kā reklāMa!» – 
seMinārs ar  
reklāMas guru  
andri rubīnu 
Īsi pirms Līgo svētkiem notika kārtējais se-

minārs uzņēmējiem ciklā «Par 2 stundām zino-
šāks», kur Mārupes uzņēmēju viesis bija Latvijas 
reklāmas nozarē populārais Andris Rubīns, va-
došās reklāmas aģentūras «DDB Latvia» izpild-
direktors. Kā reklāma var palīdzēt uzņēmējiem 
un ko pavisam noteikti nevajag gaidīt no tās, cik 
naudas jāparedz reklāmas budžetam un kāda būs 
tās atdeve un vai iespējams izveidot reklāmas 
kampaņu ar mazu budžetu vai pat vispār bez tā, 
– tie bija galvenie jautājumi, uz kuriem Andris 
sniedza atbildes klausītājiem, kā arī dalījās ar 
labākajiem reklāmas piemēriem Latvijā un citur 
pasaulē. 

augsTā sePTīTā vieTa 
3. uzņēMēju sPorTa 
sPēlēs
50 mārupieši starp kopumā 2000 sportotā-

jiem, viena no 49 komandām un augstā 7. vieta 
kopvērtējumā 3. Uzņēmēju sporta spēlē», kas 
šogad no 12. līdz 14. jūnijam notika Kuldīgas 
novada «Lejastiezumos». 

«Mārupes uzņēmēju» komanda piedalījās 
visos 22 sporta veidos – 11 komandu un 11 in-
dividuālajos. Panākumu galvenie kaldinātāji ko-
mandu sporta veidos bija mūsu tenisisti – 2. vieta 
24 jaukto pāru dubultspēļu konkurencē (Laura 
Ledaine, «Aneira», un Juris Goveiko, «Media 
Lead group»), basketbolisti – 6. vieta 26 koman-
du konkurencē (Andris Aniņš, Liāna Sarma, abi 
«Solveris», Kristaps Beķeris, «EDAT», Mārtiņš 
Savickis, «Sensum», un Ilgvars Āriņš, «Termex»). 
Savukārt lielāko pienesumu individuālajos sporta 
veidos deva Haralds Grauveiss – 1. vieta gaisa 

akrobātikā jeb lēcienos uz batuta, Raimonds 
Beitāns – 2. vieta svarabumbu celšanā,  Pēteris 
Storoženko – 2. vieta basketbola metienos no 
dažādām pozīcijām un Vendija Grauveisa –  
3. vieta lielajā biljardā (visi «Termex»).

Uzņēmēju sporta spēļu rījotājs jau trešo gadu 
ir Latvijas lielākās uzņēmēju organizācijas LTRK 
un LDDK. Atbalstītāju vidū bija divi biedrības 
uzņēmumi: «Metāla Studija» izgatavoja speciā-
lās balvas pirmo trīs kopvērtējuma vietu ieguvē-
jiem, savukārt «SilJa» atbalstīja traktora vilkšanas 
disciplīnu un nogādāja «Lejastiezumos» pavisam 
jaunu «Deutz Fahr» traktoru.

jauni biedrības  
dalībnieki
Vasaras vidū biedrības rindas papildinājuši  

divi lieli uzņēmumi: SIA «Rolling» – pilna servisa 
uzņēmums, kas veic plaša profila biroja tehnikas 
servisu, biroja tehnikas, izejmateriālu, kancelejas, 
saimniecības un pārtikas preču tirdzniecību un 
piegādi birojiem, un SIA «MADARA Cosme-
tics», kas darbojas kosmētikas ražošanas jomā. 
Uzņēmums kļuvis pazīstams un populārs ne ti-
kai Latvijā: tā produkcija tiek eksportēta uz 25 
pasaules valstīm. Priecājamies par šo uzņēmumu 
sasniegumiem un sveicam biedrībā!


