
Jūnija pirmā dekāde tradi-
cionāli noslēdzās ar lielāko 
sporta pasākumu uzņēmē-

jiem un viņu darba kolektī-
viem. Abas lielākās uzņēmēju 
organizācijas – Latvijas Tirdz-
niecības un rūpniecības kame-
ra (LTRK) un Latvijas Darba 
devēju konfederācija (LDDK) 
– jau ceturto gadu sporta spē-
lēs pulcēja teju pussimts uzņē-
mumu un vairākus tūkstošus 
sportotāju ar ģimenēm un līdz-
jutējiem. Otro gadu pēc kārtas 
Uzņēmēju sporta spēles notika 
Kuldīgas novadā, atpūtas bāzē 
«Lejastiezumi». Biedrības 
«Mārupes uzņēmēji» koman-
da, demonstrējot stabilitāti, 
otro gadu pēc kārtas ieņēma 
augsto 7. vietu šogad 47. ko-
mandu konkurencē. Gadu ie-
priekš arī bijām septītie starp 
49. komandām.

Jāatzīst, ka attieksme pret 
veselību un sportiskām aktivi-
tātēm iet roku rokā ar izglītī-
bas un ar to saistīto ienākumu 
līmeni. Mārupes novads to tikai 
apliecina. Savukārt uzņēmēji ir 
tie, kuri, iespējams, kalpo par 
paraugu pārējiem mārupiešiem 
fizisko aktivitāšu daudzumā. 
Rudens–pavasara periodā uz-
ņēmēji un viņu ģimenes locekļi 
sporto Mārupes sporta bāzēs, 
savukārt vasarā fiziskās aktivitā-
tes notiek brīvdabas laukumos. 
Volejbols, futbols, basketbols, 
riteņbraukšana un skriešana ir 
populārākās aktivitātes, jo tajās 
var piedalīties abu dzimumu un 
dažādu vecumu sportisti. 

Šīs vasaras pozitīvais atklā-
jums ir sporta bāze «JIP Mār-
upīte» – biedrības dalībnieks 
Ilmārs Jasinskis un viņa SIA 
«Elgust» savulaik izstrādāto 
kūdras ieguves lauku pakā-
peniski pārveido par aktīvās 

atpūtas bāzi. Šogad ir iekār-
tota peldvieta un pludmales 
volejbola laukums, projektā ir 
futbola u.c. sporta veidu infra-
struktūra. Jāpiebilst, ka Ilmārs 
Jasinskis kopā ar Evitu Sondori, 
biedrības valdes priekšsēdētāju, 

un Silvestru Savicki, biedrības 
sporta dzīves koordinatoru, 
piedalījās novada sporta stra-
tēģijas izstrādē un ir pārstāvēti 
domes oficiālajā darba grupā, 
kas uzrauga šīs stratēģijas ie-
viešanu.

Dalība ikgadējās Uzņēmēju 
sporta spēlēs gan ir kā nosacīta 
mēraukla sportisko aktivitā-
šu intensitātei. Biedrības ko-
mandu veido ne tikai ikdienā 
kopā sportojošie uzņēmēji, bet 
arī tie biedrības uzņēmumos 
strādājošie, kuri papildus mā-
rupiešu piedāvātajām iespējām 
sporto arī citviet. No aptuve-
ni 70 biedrībā pārstāvētajiem 
uzņēmumiem šogad biedrības 
krāsas sporta spēlēs aizstāvēja 
ducis un komandā bija vairāk 
nekā 30 sportistu un vēl tikpat 
līdzjutēju. Kā katru gadu, arī 
šogad visvairāk dalībnieku bija 
no «Termex». Jāpiebilst, ka ar 

atsevišķu komandu spēlēs pie-
dalījās biedrības loceklis SIA 
«Bewe RIX» (28. vieta kopvēr-
tējumā) un bijušais biedrības 
dalībnieks SIA «Wess» (38. 
vieta). Bez biedrības «Māru-
pes uzņēmēji» spēlēs piedalījās 

arī citas reģionālo uzņēmēju 
organizācijas – Ogres novada 
uzņēmēju biedrība (17. vieta), 
Rīgas uzņēmēju biedrība (30. 
vieta) un Zemgales uzņēmēji 
(45. vieta).

Biedrības sponsori palīdzēja 
ne tikai nosegt dalības maksu 
spēlēs, bet arī tikt pie jauniem 
«Nike» sporta tērpiem un bied-
rības nometnes iekārtojuma 
spēļu norises vietā «Lejastiezu-
mos». Tāpēc liels paldies visiem 
mūsu sponsoriem ne tikai par 
finansiālo ieguldījumu, bet arī 
morālo atbalstu, kas noteikti 
veicinās sportotāju un aktīvā 
dzīvesveida piekritēju skaita 
pieaugumu. Uzņēmēju bied-
rībai ir ne tikai gods, bet arī 
pienākums rādīt piemēru gan 
mārupiešiem, gan visai Latvijai. 
Jo tikai veselā miesā var mājot 
vesels gars, bet tas, kā zināms, ir 
uzņēmējdarbības pamats. 
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Veselīgs un sportiski aktīvs dzīvesveids ir pamats labai 
pašsajūtai un veiksmīgai uzņēmējdarbībai. Regulā-
ra sportošana tonizē organismu un nodrošina labu 

izskatu, dod vairāk enerģijas un spēj pasargāt no slimībām. 
Sports nostiprina veselību, ja sporto regulāri un ar individu-
āli pielāgotu slodzi. Ilgstošu un regulāru treniņu rezultātā 
palielinās organisma darba spējas, kuras lieti noder ikvienam 
uzņēmējam, veicot darba pienākumus.

Nodrošinot garīgo veselību, svarīgi rūpēties par sava  
ķermeņa fizisko veselību, un otrādi. Daudziem sports palīdz 
pārvarēt stresu un satraukumu, kā arī sagādā pozitīvas emo-
cijas. 

Ikdienā, sēžot pie darbagalda, tiek nodarbinātas tikai 
smadzenes, bet ķermenis visu laiku atrodas neērtā, piespiedu 
pozā, un ar laiku rodas galvassāpes, redzes problēmas, savilk-
ti muskuļi utt. Sportojot var ne tikai nostiprināt veselību, bet 
arī iegūt labu pašsajūtu un izskatu, veidojot slaidu, vingru 
augumu. Nav svarīgi, vai tā ir dejošana vai basketbols, galve-
nais būt fiziski aktīvam!

Sports disciplinē ikvienu. Ir jāiemācās saplānot un sadalīt 
savu laiku starp ģimeni, uzņēmējdarbību un sportu. Ikdienā 
mērķtiecīgi un ātri jātiek galā ar darba pienākumiem, lai tre-
niņā varētu par tiem neuztraukties, bet sportot ar pilnu atde-
vi. Tieši no sporta var mācīties disciplinēt sevi arī biznesā.

Tāpat kā biznesā, arī sportojot svarīgi ievērot spēles/sacensī-
bu noteikumus, pieņemt lēmumus un cienīt citus dalībniekus/
biznesa partnerus. Noteikumi sportā nodrošina godīgu cīņu 
un visiem sportistiem vienādus apstākļus, bet ne vienmēr tā 
notiek uzņēmējdarbības vidē, taču mums ir, no kā mācīties, –  
no sporta. Sporta sacensībās ir ievēroti vispārējie principi –  
vārda un uzskatu brīvība, rezultātu salīdzinājums, iespēja at-
kārtot un pārspēt jau sasniegto rezultātu. Arī biznesā mēs 
varam iedvesmoties no tiem, kuri sasnieguši vairāk, un tajā 
pašā laikā mums visiem ir iespēja kļūt vēl labākiem un veik-
smīgākiem. 

Liels paldies visiem tiem uzņēmējiem, kuri bija ar mums 
4. Latvijas Uzņēmēju sporta spēlēs!

Lai sportiski aktīvs dzīvesveids ir Jūsu ikdiena!

Ar cieņu  
Evita Sondore

biedrības «Mārupes uzņēmēji» valdes priekšsēdētāja

Sportiski aktīvs 
Mārupes uzņēmējs – 
veiksmīgs uzņēmējs!

vaLdes prIekšsēdētāJas sLeJa

fokusā

Uzņēmēji – veselīga un aktīva dzīvesveida paraugs
uzņēmēju sporta spēlēs Mārupes uzņēmēju komanda otro gadu pēc kārtas 
ieņem septīto vietu starp gandrīz pussimt organizācijām

«Mārupes uzņēmēju» 
panākumus kaldināja
 Vairāk nekā 30 sportistu 

komanda
 Piedalīšanās VISOS sporta 

veidos – gan komandu,  
gan individuālajos!

1. vieta riteņbraukšanā – 
Emīlam Ūdrim

2.  vieta florbola metienos – 
Ivaram Auniņam

4.  vieta tenisa jauktajās  
dubultspēlēs – Evitai  
Sondorei un Jurim Goveiko

6.  vieta transportlīdzekļa 
vilkšanā 

 Vismaz viena uzvara ko-
mandu sporta veidos (visas 
komandu spēles notika pēc 
play-off principa): strītbolā, 
futbolā un florbolā

 Sponsori: Termex, Prolux, 
Metāla Studija, Kreiss, EDS, 
Elgust

4. Uzņēmēju sporta 
spēles faktos
 10.–12. jūnijs, «Lejastiezu-

mi», Kuldīgas nov.,  
Rendas pag.

 47 komandas
 ~2500 sportistu un līdzjutēju
 24 sporta veidi (13 koman-

du un 11 individuālie)
 Plaša kultūras un izklaides 

programma
 Intara Busuļa un «Abone-

menta orķestra» koncerts

Sporta spēļu TOP 10
1.  Latvijas dzelzceļš
2.  Lattelecom
3.  Liepājas papīrs
4.  AM Furnitūra
5.  Sonora
6.  Mailigen
7.  Mārupes uzņēmēji
8.  RTU
9.  Bucher Ventspils
10.  Rīgas Būvserviss

Biedrība «Mārupes uzņēmēji». komandā ir spēks!



kas var būt tikpat stratēģiski svarīgi kā lielam uz-
ņēmumam, kurš arī grib, lai nerastos nekādu rai-
žu ar IT jautājumiem,» viņš saka. 

Kristaps nenoliedz, ka viņa pārstāvētajā biz-
nesa jomā ir daudz konkurentu. «Klients izvēlas 
mūs tāpēc, ka palīdzam risināt problēmas: uzla-
bojam, optimizējam biznesu, redzam alternatīvas 
iespējas, kā uzņēmums var kļūt konkurētspējī-
gāks, prasmīgi izmantojot IT risinājumus,» saka 
Kristaps. Prasmīgi plānojot IT tehnoloģijas un 
risinājumus, arī uzņēmuma vadītājam ir jābūt 
skaidrai vīzijai, kā uzņēmums attīstīsies turpmā-
kos gadus. «Nepareizi plānotas IT lietas var būt 
liels risks nākotnē, jo, noskopojoties vai ignorējot 
kādas problēmas, vēlāk var nākties maksāt divtik: 
ne tikai naudas ziņā, bet arī ar zaudētu biznesa 
pozīciju. Mūsdienās ir iespējams sakombinēt vis-
dažādākos risinājumus. Visvieglāk ir strādāt ar 
tiem klientiem, kas izprot un izvēlas vislabākos 
risinājumus, kas, protams, nav lēti, bet tad gan 

bizness strādā kā pulkstenis un nav praktiski ne-
kādu galvassāpju. Ir pierādījies, ka šai jomā sko-
pais maksā divreiz,» Kristaps atzīst. 

Dažādi attīstības scenāriji
Kristaps, jautāts par nākotnes plāniem, atzīst, 

ka «EDAT» ir paredzami dažādi attīstības scenā-
riji. Ir iecere apvienoties ar kādu Latvijas program-
mēšanas uzņēmumu, kurš šobrīd veido IT risinā-
jumus Ķīnas tirgum, tādējādi Kristapa uzņēmuma 
tehnisko speciālistu kompetence tiktu papildināta 
ar vēl vienu, ne mazāk pieprasītu IT jomu. Plā-
nots arī paplašināt klientu loku, piedāvājot esošo 
pakalpojumu klāstu arī uzņēmumiem Mārupē. 
Tāpat iecerēts aktivizēt tirdzniecības jomu, iespē-
jams, atverot interneta veikalu tepat Mārupē, kā 
arī augt ārpus Latvijas robežām. «Mūsu darba spe-
cifika ļauj strādāt attālināti, tāpēc Baltijas valstis 
un Skandināvija ir diezgan reāls mērķis,» Kristaps 
kaļ plānus. 
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Lai gan jēdziens «kopā strādāšana» (co-
working – angļu val.) raisa asociācijas ar 
talku, tomēr ar šo nodarbi tam nav nekā-

da sakara. Tā ir jauna biznesa koncepcija un filo-
zofija, kas iemanto popularitāti ne vien ārvalstīs, 
bet arī pie mums, un tagad arī Mārupes uzņēmēji 
par sava biznesa mājvietu var izvēlēties «Turības 
Business HUB».

«Co-working var raksturot kā vietu, kurā ik-
viens – gan jaundibināts, gan tirgū jau nostipri-
nājies uzņēmums var iegūt ērtu, pilnībā aprīkotu 
darba vietu un iespēju ikdienā darboties radošā 
vidē kopā ar citiem uz biznesu orientētiem pro-
fesionāļiem un augt pašiem līdz ar savu biznesu,» 
ideju skaidro Ralfs Minkevičs, viens no «Turības 
Business HUB» līdzautoriem un dibinātājiem. 
Atšķirībā no mājas ofisa, kurā strādāt ir diezgan 
neproduktīvi un kurš izolē no sabiedrības, šāda 
darba vide sniedz iespēju būt sociāli aktīvam,  

piedāvā mijiedarbību ar citiem kopienas bied-
riem, paplašina kontaktu loku un, kas nav maz-
svarīgi, sniedz pozitīvu efektu: ļauj vismaz uz pusi 
palielināt produktivitāti un ienākumus.

Izaug no biznesa inkubatora
«Turības Business HUB» ir jauna darbības 

koncepcija. Kopš 2013. gada 230 m² plašajās tel-
pās darbojas biznesa augstskolas «Turība» bizne-
sa inkubators, un no 2014. gada oktobra biznesa 
inkubators ir atvērts ne tikai biznesa augstskolas 
«Turība» studentiem un absolventiem, bet ikvie-
nam, kurš vēlas spert pirmos soļus uzņēmējdarbī-
bā un īstenot savu biznesa ideju. Šogad izlemts, 
ka inkubators pāries jaunā līmenī: tiks veidota co-
working vide – «Turības Business HUB». 

«Esam orientēti uz uzņēmējdarbības vidi, biz-
nesa kontaktu pasākumiem, semināriem un rado-
šām izpausmēm gan studentiem, gan arī uzņēmē-
jiem. «HUB» ir vieta, kur satikties dažāda mēroga 
uzņēmumiem, kas meklē ērtu un labi aprīkotu 
biznesa atbalsta mehānismu, kuru vada tās ope-
rators – «Turības Business HUB» komanda –, or-
ganizējot kvalitatīvus biznesa kontaktu apmaiņas 
pasākumus un nodrošinot klientus ar mūsu resur-
siem. Savukārt klienti var sev atrast spējīgus, zi-
nošus sadarbības partnerus arī no studentu loka,» 
ar koncepciju iepazīstina R. Minkevičs. 

Der ikvienam
Vai šāda kopā strādāšana der ikvienam uz-

ņēmējam? «Es teiktu – jā, ikvienam, tomēr šis 
pakalpojums piemērotāks ir mazajiem uzņēmē-
jiem vai iesācējiem. Mēs vairāk orientējamies uz 
klasiskām uzņēmējdarbības jomām un nozarēm, 
kuras apgūst biznesa augstskolā «Turība». Tomēr 
tas neizslēdz iespēju, ka pie mums mājvietu var 
atrast arī citu nozaru speciālisti. Domājams, ka 

mūsu klients būs mazs vai vidējā līmeņa individu-
āli (nelielā komandā) nodarbināts uzņēmējs, kā-
das nozares profesionālis. Šis klients aktīvi strādā 
vienā vai vairākās dažādās nozarēs, meklējot jau-
nus kontaktus izaugsmei,» skaidro idejas līdzau-
tors. Viņš piebilst, ka pasaulē co-working telpās 
sāk strādāt ne vien mazie uzņēmēji un komandas, 
bet arī lielu uzņēmumu filiāles, jo co-working vie-
tas ir ļoti izdevīgs ofisa telpu variants.

Klientiem tiek piedāvāts par samaksu iegūt 
gan mainīgu, gan fiksētu darba vietu, reģistrēt 
šeit savu juridisko adresi, piekļuvi internetam un 
citām biznesā nepieciešamajām tehnoloģijām: ir 
iespējams izmantot pārrunu, sapulču un konfe-
renču telpas, kā arī citus biznesa augstskolas «Tu-
rība» infrastruktūras objektus un pakalpojumus.

Ar tiem, kuriem vajadzīgs inkubācijas at-
balsts, darbosies kāds no mentoriem, kas sniegs 
vienreizēju konsultāciju, vai arī varēs vienoties 
par ilgtermiņa sadarbību. Šajās telpās katru die-
nu notiks arī tikšanās ar dažādu uzņēmējdarbības 
jomu speciālistiem, tādēļ R. Minkevičs paredz, ka 
co-working pakalpojumam klienti pievienosies arī 
tāpēc, ka vēlēsies ne vien nepastarpināti dalīties 
pieredzē, bet arī papildināt savus biznesa kontak-
tus, jo «Business HUB» ir pieejama plaša kontak-
tu datubāze.

Viņš min dažus pozitīvus piemērus, kā kopā 
strādāšanas vide palīdzējusi attīstīties biznesam. 
Viens no klientiem, 3. kursa students, pusgada 
laikā ar mentoru un «Turības Business HUB» 
atbalstu izveidoja pilnvērtīgi darbojošos žalūziju 
un to aprīkojuma uzņēmumu «Motiva Latvija». 
Tāpat veiksmīgi īstenoti projekti ir «BG noma», 
Pasaules čempionāts snūkerā, portāls bernudrosi-
ba.lv un citi.

Mārupes uzņēmēji šajā kopienā vēl nav pār-
stāvēti. Šobrīd «Turības Business HUB» iegulda 

darbu sadarbības partneru meklēšanā, uzrunājot 
arī mārupiešus. 

Pasaulē jau 8000 darba vietu
Co-working darba vietu skaits pasaulē tur-

pina palielināties, un pēdējo divu gadu laikā to 
skaits audzis par 46%, sasniedzot aptuveni 8000 
šādu darba vietu, kurās strādā aptuveni pusmiljons 
cilvēku, liecina jaunākie globālās aptaujas dati.

«Pasaules co-working pieredze un attīstības 
tempi pierāda, ka šādas kopā strādāšanas vietas 
šobrīd ir ļoti aktuālas. Šis ir laiks, kad cilvēki iz-
vērtē savu darba stilu, daudzi iet prom no darba, 
kas tiem nepatīk, lai uzsāktu kaut ko savu, un tas 
sekmē t.s. start-up kultūras uzplaukumu. Vecā, 
industriālā biznesa modelim norietot, co-working 
principi sniedz atbildes uz to, kā mēs skatāmies 
uz savu darbu turpmāk – neatkarīgāk, pašpietie-
kamāk un kaislīgāk. Mēs uzņemamies atbildību 
paši par sevi. Darot darbu komandā, vairojam zi-
nāšanas, kontaktus, kolektīvi dalām resursus indi-
viduālai izaugsmei,» R. Minkevičs uzsver. 

«Paredzu, ka šis pakalpojums arī Latvijā attīstī-
sies ļoti plaši, līdzīgi kā pasaulē. Mūsu priekšrocība 
ir tā, ka esam biznesa augstskolas «Turība» paspār-
nē, kura vienmēr seko jaunākajām un aktuālākajām 
uzņēmējdarbības tendencēm, un mūsu resursi atļauj 
nodrošināt klientiem plašas biznesa attīstības iespē-
jas,» saka «Business HUB» idejas līdzautors. 

««Turības Business HuB» ir vieta, kur satiekas 
dažāda mēroga uzņēmumi: no jaunizveido-
tiem līdz stabiliem uzņēmumiem, kas meklē 
ērtu un labi aprīkotu biznesa atbalsta mehā-
nismu,» Ralfs Minkevičs iepazīstina.

Foto no R. Minkeviča arhīva

kopā strādāšana – tā nav nekāda talka

«Ja gribi būt pamanāms, tev ir jābūt 
atšķirīgam, ir jābūt savai odziņai, 
pretējā gadījumā mēs visi būsim pe-

lēkā masa. Mēs atšķiramies ar to, ko darām, jo to 
nedara nevienā lielveikalā,» par izvēlēto ceļu –  
šauro specializāciju saka krāsu, siltināšanas un 
apmetuma materiālu tirgotāja un ražotāja – SIA 
«ColorTex» valdes loceklis Ivars Livdanskis.

Pirms sešiem gadiem, kad uzņēmuma īpaš-
nieki vācieši izlēma pamest šo biznesu, Ivars ar 
kolēģiem nolēma to pārņemt (tolaik to sauca 
«TexColor»). «Mēs noticējām, ka varam un ka 
mums izdosies,» saka Ivars. Lai gan īpašnieki 
mainījās, «ColorTex» saglabāja labās iestrādes ar 
piegādātājiem: uzņēmums ir vienīgais oficiālais 
preču zīmju «Tex-Color» (Vācijā ražoto krāsu) 
un «Quick-mix» (Polijā ražotā dekoratīvā apme-
tuma, krāsu, sauso maisījumu, flīžu līmju u.c. ap-
dares materiālu) izplatītājs.

Lepni ar to, ko dara
Krāsas un to tonēšana, siltināšanas materiā-

li, dekoratīvie un krāsainie apmetumi ir diezgan 
šaura specializācija, ko izvēlējies uzņēmums. Pērn 
tai piepulcējuši jaunu jomu, par kuru domājuši 
jau trīs gadus, – t.s. mozaīkapmetuma ražošanu. 
Iepriekš no poļu ražotāja «Quick-mix» viņi iepir-
ka gatavu apmetumu, bet tad nolēmuši, ka varētu 
veidot paši savu toņu paleti; arī poļiem neesot bijis 
iebildumu, ka ar viņu zīmolu latvieši sāk ražošanu 
atbilstoši visiem tehnoloģiskajiem parametriem. 
Ivars lepojas, ka «tādas toņu gammas, ko mēs 
spējam nodrošināt, nav nevienam». 

«Ražojam šeit un pārdodam tikai vietējā tirgū. 
To darām, lai saglabātu kvalitāti un neiesaistītos 
cenu karos. Tās ir mūsu pašu izstrādātās receptes, 
toņu gammas, kuras uzglabājam īpašā datubāzē, 
lai tad, kad materiāls pēc pāris gadiem jāatjauno 
vai jāpapildina, varam to atrast un atkārtot,»  
Ivars paskaidro, rādīdams biezas klades, kurās var 
atrast, ko katrs klients pasūtinājis, un kurās ir uz-
krāts jau pusotrs miljons recepšu. Ar «ColorTex» 

pelēkā granīta apmetumu rotājas Aizsardzības 
ministrija. Arī Rīgas 1. ģimnāzijas zālē un Mā-
rupes sākumskolā redzams «ColorTex» ražotais 
apmetums. Šobrīd top bērnudārzs Ventspilī, un 
arī jaunais bērnudārzs Mārupē, Rožu ielā, tērpsies 
«ColorTex» apmetumā. 

Ivara kolēģe Olga Salimgarejeva piebilst, ka 
šeit, atšķirībā no lielveikaliem klients ne tikai 
saņems kvalificētu darbinieku konsultāciju, bet 
viņam arī iejauks nepieciešamo krāsu kaut vai 
200 ml spainītī vai apmetumu 1 kg apjomā, lai 
klients mājās var «noņemt provi». «Lielajos cen-
tros klientam iedod toņu katalogu lai izvēlas pats, 
un ir jāpērk noteikts apjoms, kas vai nu paliks 
pāri, vai pietrūks. Pēc gada, diviem būs pazuduši 
gan krāsu numuri, gan spainītis. Pie mums klients 
saņems individuālu apkalpošanu,» Olga skaidro.

Atrast risinājumu
Vai šāda šauras specializācijas izvēle ir bijusi 

pareiza? Ivars saka: «Mūsu gājiens tirgū ir viens 
no sarežģītākajiem, jo mēs nepārdodam tikai pro-
duktu, mēs palīdzam cilvēkiem atrast risinājumu, 

ja nepieciešams. Tas, protams, prasa vairāk darba 
un laika, papildu enerģiju un pārliecību. Ja gribi 
būt pamanāms biznesā, tev ir jābūt atšķirīgam, ir 
jābūt savai odziņai, pretējā gadījumā mēs visi bū-
sim pelēkā masa. Nav citu variantu». Viņš turpina, 
sakot: «Krāsu vai apmetumu var nopirkt daudzviet, 
arī cenas būtiski neatšķiras, bet bieži vien veikalos 
līdzās krāsām var nopirkt arī čības un ēdienu, taču 
pārdevējs nevar paskaidrot, dot padomu. Mēs savu 
preci zinām no A līdz Z, esam uzkrājuši pieredzi 
daudzu gadu garumā, esam visu paši izmēģinājuši. 

Apsēžamies, iedzeram kafiju ar klientu, parunā-
jam; mums te nekad nav drūzma kā lielveikalā, tā-
pēc varam pievērst uzmanību katram. Saprotam, 
ka katrs klients, kura vēlmes esam apmierinājuši, 
atvedīs vēl vismaz divus klientus. Šādu pieeju no-
vērtē klients, kurš ir noguris no bezpersoniskas 
attieksmes.»  

konkurenci: kā sprinteriem
Vai specializēts biznesa modelis ir spēcīgs ie-

rocis konkurences cīņā? Ivars atzīst, ka konkuren-
ce būvmateriālu tirdzniecībā ir ļoti spēcīga, bet tā 
nebiedē. «Biedē kas cits. Gribu konkurenci Lat-
vijā salīdzināt ar sportu. Visi nostājas aiz starta 
līnijas, lai skrietu 100 metrus. Visiem ir vienādi 
nosacījumi, bet tos, kam pa ceļam iedod dopingu 
vai palaiž trasē tikai pie finiša līnijas, nekad neap-
dzīsi. Konkurenci vienmēr var uztvert pozitīvi, ja 
vien visiem ir vienādi nosacījumi. Latvijā diemžēl 
tā nav,» viņš secina. Ja būtu godīga konkurence, 
labprāt pieņemtu darbā vēl kādus trīs cilvēkus, jo 
pašiem sanākot strādāt par 150%.

Veicināt piederību
Kāds ir skats uz nākotni? «Optimistisks!» Ivars 

saka, tomēr Centrālās bankas prognoze, samazi-
not IKP izaugsmi, dara bažīgus, arī visi ģeopoli-
tiskie notikumi... «Mūsu nozare ļoti izjūt krīzi un 
tās sekas. Svarīgs ir arī Eiropas atbalsts, un jūtam, 
ka jau teju divus gadus ir apstājusies ES naudas 
ieplūde būvniecībā,» Olga piebilst.  

Ivars sarunas nobeigumā secina, ka nākotne 
Latvijā pieder nevis hiperuzņēmumiem, bet gan 
vidējiem un maziem uzņēmējiem, individuālā 
biznesa veicējiem. «Madonai ir sauklis: «Pilsēta, 
kurā esi gaidīts», bet, manuprāt, daudziem valstī 
nav sajūtas, ka esi gaidīts, tāpēc arī daudzi pamet 
mūsu zemi. Cilvēkiem ir jābūt sajūtai, ka esi Lat-
vijai vajadzīgs. Šī sajūta rodas no mazām lietām, 
tāpēc gan valsts mērogā, gan katram mums ir 
jākultivē šī sajūta, nevis bezpersonisks megabiz-
ness,» Ivars uzskata. 

«Mēs nepārdodam tikai produktu, mēs palīdzam cilvēkiem atrast risinājumu,» ar sava uzņēmu-
ma specifiku iepazīstina Ivars Livdanskis, sIA «ColorTex» valdes loceklis. Att. kopā ar kolēģēm, 
projektu vadītājām olgu salimgarejevu (no labās) un Evitu Vorpu. 

Foto no «ColorTex» arhīva

Ar savu odziņu atšķirties no pelēkās masas
Piecpadsmit gadus strādājis bankā lauk-

saimniecības nozaru finansēšanā un izpra-
tis šīs nozares vajadzības, Ģirts Vinters, 

uzskatīdams to par prespektīvu nišu, pirms pie-
ciem gadiem dibināja SIA «AgroCredit Latvija» –  
vienu no Mārupes Uzņēmēju biedrības jaunāka-
jiem biedriem.

«Redzēju jomu, kurā bankas un citi finansētāji 
nespēj pilnvērtīgi piedāvāt savus pakalpojumus, 
tāpēc mūsu pamatbūtība ir aizpildīt šo iztrūkstošo 
nišu un sniegt lauksaimniekiem līdzekļus papil-
dus klasiskajam finansējumam,» Ģirts paskaidro.

finansē graudkopjus
Ģirts stāsta: «Esam specializēts nebanku 

jomas uzņēmums, kurš izsniedz kredītus lauk-
saimniekiem, galvenokārt graudkopjiem. Lai gan 
lauksaimniekiem finansējumu nodrošina arī ban-
kas un banku līzinga kompānijas, esam tādi vienī-
gie Latvijā, jo sniedzam papildu finansējumu, kas 
nepieciešams apgrozāmajiem līdzekļiem. Mēs at-
šķiramies no lielākās daļas nebanku finansētāju ar 
to, ka piedāvājam kredītus salīdzinoši zema riska 
klientiem, līdz ar to mūsu piedāvātās procentlik-
mes ir zemākas nekā citiem nebanku finansētā-
jiem un nosacījumi tuvāki banku nosacījumiem.» 

Kāpēc izvēlēta tieši graudkopības nozare? 
Ģirts paskaidro, ka šiem lauksaimniekiem ir 
specifisks ražošanas cikls. Atšķirībā no citiem, 
«klasiskajiem ražotājiem», kam kopš produkta iz-
ejvielu iepirkšanas līdz gatavam produktam paiet 
ap trim mēnešiem, graudkopjiem šis laiks, kad 
tiek «iesaldēti» līdzekļi, ir teju gads. Lai ražotājs 
spētu nopirkt sēklu, mēslojumu u.c. nepieciešamo 
ar pēcapmaksu, kreditētājs palīdz ar apgrozāma-
jiem līdzekļiem. Finansētājam kredītu atmaksā 
graudu uzpircēji pēc tam, kad graudkopji nodod 
produkciju. Laba sadarbība ir izveidojusies ar 
šiem partneriem, piemēram, ar vienu no Latvijā 
lielākajiem graudu tirdzniecības uzņēmumiem 
SIA «Elagro Trade». Vairums klientu nāk tieši 
no graudu uzpircējiem: tās ir vairākas Latvijas 

TOP 20 saimniecības, arī mazāki ražotāji. «Tos, 
kurus finansējam, varam saukt par profesionāliem 
lauksaimniekiem,» piebilst uzņēmuma vadītājs. 
Nedaudz tiek finansētas arī citas lauksaimniecības 

nozares, kurām ir līdzīgs ražošanas cikls, piemē-
ram, dārzeņu audzētāji. «Tomēr pagaidām, kamēr 
piena un arī gaļas ražošanā nav stabilitātes, esam 
piesardzīgi šo jomu finansēšanā. Nākotnē, stabi-
lizējoties situācijai šajās nozarēs, esam paredzējuši 
izstrādāt pakalpojumus un finanšu risinājumus arī 
tiem,» Ģirts atklāj. 

Pašmāju kapitāls
No kurienes tiek iegūts finansējums? Uzņēmu-

ma vadītājs skaidro, ka «AgroCredit Latvia» lielā-

kie īpašnieki ir pašmāju uzņēmēji: kopā ar kom-
panjonu Jāni Kārkliņu, kura juridiskās zināšanas 
labi papildina Ģirta finanšu prasmes, abiem pieder 
90% uzņēmuma,  bet atlikušie 10% pastarpināti –  

Kristapam Skotelim. Kā paskaidro Ģirts, sākot 
uzņēmējdarbību, kreditēšanā izmantoti pašu 
uzkrātie līdzekļi, bet gadu gaitā, pierādot, ka šis 
finansējuma veids ir gana drošs un ekonomiski 
pamatots, izdevies piesaistīt bankas finansējumu, 
kā arī investīciju fonda un vairāku privāto aizde-
vēju naudu. Uzņēmums piedāvā ikvienam, kuram 
ir brīvi līdzekļi un vēlme nopelnīt vairāk, nekā 
piedāvā bankas depozīti, iegādāties «AgroCredit 
Latvja» emitētās obligācijas (slēgtā emisija) ar fik-
sētu gada ienesīguma likmi – 7%. 

Prieks palīdzēt
Ģirts atzīst, ka nenožēlo pirms pieciem gadiem 

izdarīto izvēli pamest banku jomu un dibināt uz-
ņēmumu. «Šajos piecos gados esmu gandarīts par 
diviem sasniegumiem. Pirmais ir saistīts ar uz-
ņēmuma plānoto izaugsmi, jo ir izdevies izpildīt 
sākotnēji nospraustos plānus un tos pat pārsniegt. 
Sākumā bažījāmies, kā izdosies piesaistīt finanšu 
resursus kreditēšanai, tāpēc pirmie divi gadi bija 
diezgan smagi, jo jaunam uzņēmumam pierādīt 
investoriem drošību ir gana sarežģīti. Nākamie 
gadi attīstībā noritēja lēcienveidīgi, kad investo-
ri redzēja sasniegtos rezultātus, to, cik labi veic 
norēķinus lauksaimnieki un ka mums neveido-
jas nedrošie debitori, un ka mūsu kredītportfeļa 
kvalitāte vidējos rādītājos neatpaliek no tiem rā-
dītājiem, ko uzrāda banku kredītportfeļi,» Ģirts 
atklāj uzņēmuma attīstības gaitu. Viņš turpina, ka 
otrais lielais gandarījuma brīdis šajos gados bijis 
tad, kad, braucot pa Latvijas laukiem un sasto-
pot klientus, dzirdējis, ka «AgroCredit Latvia» 
palīdzējis atrisināt finanšu problēmas un sekmējis 
saimniecību izaugsmi. 

Mazāka iegrime nekā bankām
Pašlaik graudkopju pieprasījums pēc «AgroC-

redit Latvia» finansējuma esot ļoti liels. «Tāpēc 
uzņēmuma tuvākajos plānos ir turpināt šo sezo-
nas finansējuma piedāvāšanu, mēģinot piesaistīt 
vairāk kredītresursu. Augot uzņēmumam un ma-
zinoties finanšu riska pakāpei, līdzekļi varētu kļūt 
arvien lētāki,» Ģirts iezīmē tuvāko divu gadu ie-
ceres. Ilgākā termiņā uzņēmums redz sevi kā no-
pietnu finanšu partneri Latvijas lauksaimniekiem 
arī citās nozarēs, piedāvājot tos finanšu pakalpo-
jumus, kurus bankas objektīvu iemeslu dēļ nepie-
dāvā. «Bankas ir kā lieli kuģi ar dziļu iegrimi un 
nav tik fleksiblas un manevrētspējīgas kā mazāks 
finansēšanas uzņēmums,» paskaidro uzņēmuma 
vadītājs. Lielajos izaugsmes plānos ir ietverta arī 
attīstība ārpus Latvijas. 

Palīdz augt Latvijas lauksaimniekiem

«Esam specializēts nebanku jomas uzņēmums, kurš izsniedz kredītus lauksaimniekiem,» ar 
uzņēmumu un savu komandu (no kreisās) – līdzīpašnieku kristapu skoteli, projektu vadītāju  
Daci Raciborsku un grāmatvedi sandu Bemberi – iepazīstina Ģirts Vinters, sIA «AgroCredit  
Latvia» valdes priekšsēdētājs.
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Daudzu gadu garumā uzkrātā kompeten-
ce, kā arī izpratne par biznesa vadības 
procesiem un tiem nepieciešamajām 

tehnoloģijām un risinājumiem, kas palīdz uzņē-
mumiem kļūt konkurētspējīgākiem un ekonomēt 
līdzekļus, – tie ir iemesli, kāpēc klienti IT kas ne-
reti sagādā galvassāpes, uzticēt SIA «EDAT».

Tā uzskata IT tehnoloģiju un risinājumu uz-
ņēmuma SIA «EDAT», kas darbojas jau sešus 
gadus, dibinātājs un īpašnieks Kristaps Beķeris. 
Viņš teic, ka visu savu apzinīgo mūžu ir bijis sais-
tīts ar tehnoloģijām. Tāpēc loģisks licies lēmums  
2010. gadā dibināt savu uzņēmumu, kad IT uz-
ņēmumā «Ermitāžas risinājumi» notikušas pār-
maiņas: īpašnieka un darbības koncepcijas maiņa. 

«Šajā uzņēmumā ne tikai biju uzkrājis ilgstošu –  
vairāk nekā 10 gadu – pieredzi kā tehniskais spe-
ciālists un servisa vadītājs, bet man bija arī daudzi 
klienti, ar kuriem jau ilgstoši sadarbojos. Tāpēc 
sapratu: ir īstais laiks sākt pašam savu biznesu. 
Tas bija arī laiks, kad pārcēlos uz dzīvi Mārupē un 
iesaistījos Uzņēmēju biedrībā,» atceras Kristaps. 

Akcents: administrēšana
Lai gan uzņēmumā «EDAT» darbojas vien trīs 

cilvēki, tam ir labas iestrādes ar citiem IT jomas 
speciālistiem. «Projektu darbiem uzturēt lielāku 
darbinieku štatu nav finansiāli izdevīgi, tāpēc sa-
darbojamies ar šiem partneriem, kas ir gadu gaitā 
pārbaudīti, labi speciālisti, un, ja ar pašu spēkiem 
nepietiek lielāku projektu īstenošanā pietrūkst, 
piesaistām viņus,» stāsta Kristaps.

«EDAT» lielākais darba apjoms saistīts ar 
klientu IT infrastruktūras apkalpošanu. Kristaps 
paskaidro: «Tā ir IT sistēmu pārvaldība, darbs-
taciju un serveru uzturēšana 24 stundas diennaktī 
septiņas dienas nedēļā, tāpat arī palīdzam dažā-
du IT projektu realizācijā (piemēram, serveru 

nomaiņā, sistēmu migrēšanā), sadarbojamies ar 
programmētājiem u.tml.» «EDAT» esot pat vilcis 
kabeļus Gaismas pils tehniskajai ēkai. Uzņēmums 
fokusējas uz darbu ar «Microsoft» risinājumiem, 
bet ir arī speciālisti citās, piemēram, «Linux» un 
arī specifiskākās, jomās. Ne mazāk darba ir ar da-
žādām IT konsultācijām, tiek veikti licenču au-
diti un izstrādāta nepieciešamā dokumentācija. 
Mazāks uzsvars pašlaik esot likts uz tirdzniecību 
(piemēram, drošības licenču, tehnikas u.c. “tirgo-
šanu), bet nākotnē, augot arī klientu skaitam un 
pieprasījumam pēc šāda pakalpojuma, Kristaps 
plāno šo darbības atzaru attīstīt plašāk. 

Abās frontes pusēs
Mūsdienās gandrīz neviens darbs nav iedomā-

jams bez datora, turklāt daudzos uzņēmumos ir 
savi IT speciālisti un pat veselas IT nodaļas. Kādēļ 
klienti izvēlas «EDAT» pakalpojumus? Kristaps 
piekrīt, ka mūsdienās katram ir kaut minimāla iz-
pratne par IT lietām, tomēr ir daudz dažādu teh-
noloģiju un risinājumu, turklāt tās nepārtraukti 
mainās, tāpēc noder kompetenta speciālista skats. 
Pat ja uzņēmumā ir savi IT departamenti, dažkārt 
ir projekti, kur kur ar pašu spēkiem var nepietikt 
(piemēram, dažādu sistēmu nomaiņa), un tad 
talkā nāk «EDAT». Uzņēmēji izvēlas ekonomēt 
līdzekļus, jo cilvēkresursi ir viena no dārgākajām 
izdevumu pozīcijām, bet, nododot šo jomu ārpa-
kalpojuma sniedzējiem, var ne tikai ieekonomēt 
naudu, bet arī iegūt objektīvu skatu no malas. 
«Droši vien daudziem ir priekšstats par IT cilvē-
kiem kā ciparu galvām, nerunīgiem ļautiņiem, kas 
ikdienu vada tumšās telpās starp dūcošiem dato-
riem. Tiesa, IT cilvēkiem bieži vien ir problēmas 
ar komunikāciju, tie baidās ierosināt, kā uzlabot 
procesus. Iespējams, tā noticis līdzšinējās nega-
tīvās pieredzes dēļ, jo viņi uzņēmuma vadītājam 
nav spējuši pamatot, kādas parmaiņas ir nepiecie-
šamas un cik daudz līdzekļu tam vajadzēs piešķirt. 
Iespējams, tādēļ, pašu IT cilvēki jūtas komfortabli 
tai vietā, kur ir pašlaik, tāpēc ir pat ieinteresēti 
neko jaunu neuzsākt. Turklāt viņiem bieži vien 
trūkt kopējas izpratnes par biznesa procesu va-
dību un to sasaisti ar tehnoloģijām. Tāpēc mūsu 
uzņēmums ir kā starpposms šīs «pārrautās ķēdes» 
aizpildīšanai, jo pārzinām abas frontes puses: va-
ram uzņēmuma vadītājam saprotami izstāstīt un 
pamatot IT risinājumu nepieciešamību un izpro-
tam arī biznesa pusi,» Kristaps uzsver sava uzņē-
muma plusus. 

skopais maksā divreiz
Vai IT ārpakalpojums der jebkuram uzņēmu-

mam? Kristaps skaidro, ka «EDAT» fokusējas uz 
darbu ar klientiem, kuriem ir līdz 100 datoriem. 
«Tomēr šis apjoms ir diskutējams, jo tikpat labi 
klientam var būt tikai divi datori un viens serveris,  

Pārņemt klienta galvassāpes

«uzņēmuma konkurētspēju, vienalga, vai tas 
būtu liels vai mazs, nosaka tas, kādi un cik 
ilgtspējīgi IT risinājumi ir izvēlēti,» ir pārlieci-
nāts kristaps Beķeris, sIA «EDAT» dibinātājs 
un īpašnieks.

Foto no K. Beķera personīgā arhīva

Foto no R. Minkeviča arhīva
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BiedrīBas iesniegtais 
projekts saņēmis  
atBalstU!
Biedrība «Mārupes uzņēmēji» LMT projektu 

konkursā bija iesniegusi projektu par  velostacijas 
izveidi pie Mārupes vidusskolas, un tas ir saņēmis 
atbalstu 2000 eiro apmērā.

Paredzēts, ka stacija sastāvēs no riepu sūkņa un 
velosipēdu remonta stenda. Apkopes stacija būs 
stacionāra, pieejama velobraucējiem 24 stundas 
diennaktī septiņas dienas nedēļā un veidota kā vi-
des objekts, paredzot tam nepieciešamos drošības 
standartus, tai skaitā vandalisma gadījumu ma-
zināšanu. Ieguvēji no projekta būs velobraucēji –  
visu paaudžu aktīvā dzīvesveida piekritēji –, gan 
Mārupes novada iedzīvotāji, gan novada viesi. Šo-
brīd uzsākts darbs pie projekta realizācijas.

Paldies visiem, kuri balsoja par šī projekta rea-
lizāciju!

BiedrīBas dalīBnieki 
apmeklē nacionālo 
BiBliotēkU
30. maija vakarā biedrības «Mārupes uzņē-

mēji» dalībnieki pulcējās kuplā skaitā, lai kopīgi 
apmeklētu Latvijas Nacionālo bibliotēku un gida 
pavadībā izstaigātu tās plašās telpas. Visiem Lat-
vijas iedzīvotājiem šādas ekskursijas pieejamas bez 
maksas – izmantojiet iespēju, lai apskatītu mūsu 
visu Gaismas pili! Jau jūlijā biedrības dalībnieki 
apmeklēs jaunatklāto Latvijas Nacionālo mākslas 
muzeju, lai turpinātu izglītoties un iepazītu ievē-
rojamākās Latvijas celtnes.

Paldies itāļu restorānam 
«Trattoria da NIKO» par sirsnīgo 
uzņemšanu uzņēmēju brokastu 

pasākumā!
•

Paldies biznesa augstskolai 
«Turība» par iepazīstināšanu ar 

jauno biznesa inkubatora 
koncepciju un viesmīlīgo 

uzņemšanu valdes sēdes laikā!

Biedrība «Mārupes uzņēmēji»

LABIE DARBI

Par reklāmas un sludinājumu
ievietošanu rakstiet vai zvaniet

biedrības koordinatorei 
Elīnai Grāvei:

info@marupesuznemeji.lv
22516333

Veicam biroja telpu uzkopšanas darbus, kā arī 
varam aizvietot jūsu apkopējas atvaļinājumu 
laikā. SIA «Rev.eko uzkopšanas serviss»,  
tālr. 29850373, reveko@reveko.lv 

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 nodrukāts ar

atbalstu. 

PALDIES!

tikšanās ar mārUpes 
novada domes vadīBU
Jūnija sākumā biedrības «Mārupes uzņēmēji» 

valdes locekļi un aktīvisti tikās ar Mārupes nova-
da domes vadību, lai runātu par diviem aktuāliem  

jautājumiem – Uzņēmējdarbības atbalsta konsul-
tatīvās padomes nolikuma izstrādi un Uzņēmēju 
dienu norisi Mārupē. Sanāksme aizritēja veiksmī-
gi, un tika noslēgta vienošanās par Uzņēmēju die-
nas organizēšanu šī gada rudenī; par to informē-
sim jau nākamajā laikraksta «Uzņēmēju Vēstis» 
izdevumā septembrī.


