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Beidzot ir atnākusi vasara, un tā ir svētku laiks daudzām 
ģimenēm. Tāds jauks un satraucošs, bet vienlaikus ra-
žīgs, jo tas ir arī izlaidumu laiks. Gan pamatskolas, gan 

vidusskolas absolventi saņems svarīgus dokumentus un lūkos 
pēc nākotnes ceļiem.

Satraukumu pilns laiks tas ir arī vecākiem, vecvecākiem, peda-
gogiem un radiem, draugiem, paziņām. Vasara ir arī kāzu laiks. 
Katrā ziņā, saulei uzspīdot, kļūstam rosīgāki, smaidīgāki, laimī-
gāki, gribam saposties ne tikai uz svētkiem, bet arī tāpat vien.

Tādēļ šajās Mārupes «Uzņēmēju Vēstīs» iepazīstināsim ar 
saviem biedriem, kuri ikdienā rūpējas par mārupiešu labsajūtu, 
dara visu, lai mārupieši būtu skaisti, veseli un laimīgi.

Mums ir gan salons «Aneira» un tā ļoti darbīgā saimniece 
Inese Baltgalve, kura paralēli savam biznesam ļoti aktīvi dar-
bojas citu biedrības uzņēmēju interesēs, gan salons «Beauty 
Station», kurš sevi pozicionē kā ekskluzīvu salonu, gan veselī-
bas centrs «Nika», kas rūpējas par veselību, gan salons «Studio 
Figura Mārupe» – viens no mūsu jaunākajiem biedriem, kurš 
palīdz mārupiešiem uzturēt sevi labā formā.

Esam priecīgi, ka šomēnes mūsu biedru pulkam ir pievie-
nojušies divi jauni uzņēmumi – SIA «Excellent partner» un 
salons «Studio Figura Mārupe».

Priecājamies, ka tiem mārupiešiem, kuru ikdienas darba 
dzīve aizrit ārpus Mārupes robežām, ir iespēja augsta līmeņa 
pakalpojumus saņemt dzīves vietā, tādējādi ekonomējot laiku 
un līdzekļus. 

Maijs ir bijis rosīgs arī biedrības dzīvē. Esam iesaistījušies 
aktivitātēs sarunām ar valdību, lai rastu optimālus risinājumus 
Pierīgas novadu efektīvākai attīstībai. Strādājam kopā ar kai-
miņu novadiem – Salaspili, Ķekavu un citiem.

Biedrības pārstāvji Iluta Grebska, Normunds Čiževskis, Sil-
vestrs Savickis un Silva Jeromanova-Maura piedalījās skolēnu 
uzņēmumu konkursa žūrijā, izvērtēja gada laikā paveikto, vēr-
tēja idejas, stratēģiju, nākotnes ieceres.

Bijām patīkami pārsteigti par rezultātiem, kārtējo reizi pār-
liecinājāmies, ka skolas saturu un vērtību veido pedagogi, ne-
vis tikai skolas nosaukums. Noteikti varam teikt, ka skolotājas 
Līgas Lagzdkalnes vadībā aug jaunie uzņēmēji, skolēniem tiek 
radīta interese par uzņēmējdarbību vai vismaz izpratne par to, 
kas ir uzņēmējdarbība, un tiek sagatavoti saprotoši potenciālie 
darbinieki.

Domāju, ka Mārupes vidusskola var sevi pozicionēt kā skolu, 
kas veido jauniešos interesi un izpratni par biznesu. Vecākiem, 
atbalstot bērnus viņu nākotnes ceļa izvēlē, noteikti ir svarīgi 
ņemt vērā šo faktu.

Neformālā gaisotnē tikāmies ar nākamā valsts prezidenta 
kandidātu Mārtiņu Bondaru un kopā ieskatījāmies politiķu 
ikdienas dzīvē, izaicinājumos un problēmās.

Mīļie mārupieši!

Siltu un saulainu Līgo mēnesi vēlot – 
Silva Jeromanova-Maura

valdes priekšsēdētāJa sleJa

Pierīgas Pašvaldību  
un uzņēmēju biedrību  
tikšanās salasPilī
12. maijā biedrības «Mārupes uzņēmēji» 

valde un Mārupes novada Domes priekš-
sēdētājs Mārtiņš Bojārs piedalījās Pierīgas 
uzņēmēju un pašvaldību vadītāju sanāksmē. 
Sanāksmē tika izskatīti būtiski jautājumi 
par iespējām uzlabot uzņēmējdarbības vidi. 
Klātesot Salaspils novada domes priekšsē-
dētājam Raimondam Čudaram un Ķekavas 
novada vadītājam Valtam Varikam un no-
vadu uzņēmējiem, tika panākta vienošanās 
par kopīgu sadarbību un lobija veidošanu ar 
mērķi veicināt objektīvu finanšu plūsmu un 
ES fondu sadali Pierīgas pašvaldībām.

jau 2. reizi aPbalvoti  
māruPes vidusskolas 
skolēnu mācību  
uzņēmumi
13. maijā biedrības «Mārupes uzņēmēji» 

izveidota žūrija Mārupes vidusskolā izvērtē-
ja un apbalvoja skolēnu mācību uzņēmumus 
(SMU). Žūrijas sastāvā piedalījās Silva Je-
romanova-Maura (SilJa), Iluta Lonnberga–
Grebska (Beweship), Normunds Čiževskis 
(Bizpro) un Silvestrs Savickis (Sensum). 
Nozīmīgākais kritērijs uzņēmumu izvērtē-
šanā bija SMU skats uz nākotni un biznesa 
turpināšanas iespējas. Konkursā piedalījās  
deviņi skolēnu mācību uzņēmumi. Tāpat par 
to, kā veicies pēdējā gada laikā, stāstīja Alīna 
Krieviņa, kuras uzņēmums «Treelomory» 
2014. gadā ieguva galveno balvu – 300 eiro. 
Šogad par uzvarētāju tika atzīts uzņēmums 
«AUSEC» – uzņēmums, kas šobrīd vēl nav 
aktīvu darbību uzsācis, bet nopietni strādā 
pie prototipa izstrādes. Uzņēmums plāno 
ražot aproces ar SOS pogu, kura, nospie-
žot ārkārtas situācijā, aktivizē SMS nosū-
tīšanu iepriekš noteiktiem adresātiem ar 
briesmās nonākušās personas precīzu atra-
šanās vietu. Jaunieši ļoti daudz darījuši, lai 
izstrādātu prototipu un virzītu šo projektu 
tuvāk realizācijai. Uzvarētāji «AUSEC»  

saņēma 400 eiro naudas balvu tālākai bizne-
sa attīstībai. Otro vietu un 100 eiro ieguva 
uzņēmums «Weaskets», bet trešā vieta un 
50 eiro tika piešķirta diviem uzņēmumiem 
– «Laitly» un «TrainBrain». Paldies biedrī-
bas «Mārupes uzņēmēji» dalībniekiem par 
saziedotajiem līdzekļiem balvu fondam! 
Paldies Mārupes vidusskolai par atsaucību 
un viesmīlību, īpaši skolotājai Līgai Lagz-
dkalnei un direktoram Jānim Lagzdkalnam! 
Un, protams, liels paldies skolēniem par ie-
guldīto darbu, enerģiju un uzņēmību!

jauni biedrības  
dalībnieki
Maijā biedrības rindas papildinājuši divi 

uzņēmumi – salons «Studio Figura Mā-
rupe» un SIA «Excellent partner». Salons 
«Studio Figura Mārupe» piedāvā īpašas 
nodarbības uz speciāliem trenažieriem Roll 
Shaper un Vacu Shaper. Vairāk par uzņēmu-
mu var lasīt šī izdevuma iekšlapās. Savukārt 
uzņēmums SIA «Excellent partner» nodar-
bojas ar tekstilpreču tirdzniecību viesnīcām, 
apartamentiem, slimnīcām, privātklīnikām 
un restorāniem (profesionālā viesnīcu gultas 
veļa, segas, spilveni, matrači, viesnīcu gultas, 
dvieļi, halāti, čības, galdauti, salvetes, klipši 
u.c.) Sveicam biedrībā!

māruPieši uzzina, kā 
aPgūt eiroPas fondus
21. maijā biedrība «Mārupes uzņēmē-

ji» aizvadīja jau 14. semināru ciklā «Par 2h 
zinošāks». Seminārs bija kupli apmeklēts, 
jo tēma bija šobrīd daudziem ļoti aktuāla - 
«ES fondu atbalsta pasākumi 2014.-2020. 
gada plānošanas periodā – Kā saņemt ES 
fondu finansējumu?» Seminārā uzstājās 
nozares eksperti - Ekonomikas ministrijas 
(EM) ES fondu ieviešanas departamenta 
ES struktūrfondu privātā sektora nodaļas 
vadītājs Gatis Silovs un Centrālās finanšu 
un līgumu aģentūras (CFLA) Klientu ap-
kalpošanas centra vadītāja Dina Kaupere. 
Biedrības organizētos seminārus «Par 2h 
zinošāks» var apmeklēt ikviens interesents, 
iepriekš piesakoties, – tuvāko semināru gra-
fiks apskatāms biedrības mājaslapas www.
marupesuznemeji.lv sadaļā «Kalendārs».

tikšanās ar mārtiņu 
bondaru
25. maijā notika otrā biedrības «Māru-

pes uzņēmēji» organizētā neformālā tikša-
nās, šoreiz ar Saeimas deputātu, prezidenta 

amata kandidātu, mārupieti Mārtiņu Bon-
daru. Tikšanās notika Mārupē nesen at-
vērtajā restorānā «Hercogs». Tikšanās laikā 
uzņēmējiem bija iespēja uzdot Mārtiņam 
Bondaram jautājumus par dažādām Latvijā 
un pasaulē aktuālām tēmām, kā arī par viņa 
paša dzīves gājumu un profesionālo piere-
dzi. Biedrība «Mārupes uzņēmēji» katru 
mēnesi organizē šādas neformālās tikšanās 
ar dažādu jomu pārstāvjiem – politiķiem, 
mūziķiem, aktieriem un citiem sabiedrībā 
zināmiem, veiksmīgiem cilvēkiem, lai ie-
dvesmotos un uzzinātu ko jaunu.

«māruPes senioru  
labdarības biedrība» 
aPmeklē teātri
30. maijā «Mārupes senioru labdarības 

biedrības» dalībnieki apmeklēja Dailes teāt-
ra izrādi «Bovarī kundze». Šo teātra apmek-
lējumu senioriem dāvināja biedrība «Mā-
rupes uzņēmēji». Īpašs paldies SIA «Vērsis 
RO» un Vitautam Rotbergam personīgi 
par transporta nodrošināšanu! Paldies Dai-
les teātrim par atsaucību! Mārupes senioru 
labdarības biedrības vadītāja Maija Sprūde 
pēc teātra apmeklējuma izteica atzinību un 
pateicību biedrībai «Mārupes uzņēmēji» par 
šādu iespēju: «Transports bija lielisks un ļoti 
punktuāli nogādāja mūs līdz teātrim, teātra 
izrāde bija patiesi skaista! Liels paldies par 
šo iespēju!». M. Sprūdes kundze norāda, ka 
labprāt sadarbotos ar biedrību «Mārupes 
uzņēmēji» arī turpmāk, ja vien kādā veidā 
seniori varētu būt noderīgi uzņēmējiem. Uz 
sadarbību arī turpmāk!.  

JAUNUMI
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Ivetai Gūtmanei, pirms gada meklējot risi-
nājumu, kā kalnu slēpošanas nogurdinātās 
kājas atpūtināt un atkal justies labi, «atnā-

cis» ne tikai risinājums, bet arī savs bizness: viņa 
izmēģinājusi «Studio Figura» masāžas aparātu 
pakalpojumus un tagad atvērusi šī zīmola franšī-
zes salonu Mārupes centrā.

Ivetas pieredze biznesā nav ilga: salons Mā-
rupes centrā darbojas tikai kopš pērnā gada  

novembra, līdz tam viņa 15 gadus strādājusi valsts 
iestādē, bet no darba brīvajā laikā ziemas sezonā 
Žagarkalnā nodarbojusies ar savu hobiju: viņa ir 
kalnu slēpošanas instruktore. 

«Norullē» dzīves saspringumu
«Kad pēc kārtējās sezonas uz kalna jutu, ka 

manas kājas ir nogurušas, muskuļi – «sadzīti», 
meklēju risinājumu. Internetā izlasīju par «Studio 
Figura» un viņu «ruļļiem» un vakuuma aparātiem, 
tos arī pati izmēģināju. Sajūta bija tāda, kā ir van-
nā, kad izrauj korķi, – viss saspringums no kājām 
aizskrēja kā vannā ūdens, sajūtas bija fantastis-
kas!» atceras uzņēmēja. Iveta ir mārupiete, un, 
redzot, ka šī zīmola saloni ir daudzviet Rīgā (kat-
ram ir savs īpašnieks), secinājusi, ka tāds noderētu 
arī Mārupē. Secinājusi, ka šeit ir pietiekams skaits 
potenciālo klientu, piemēram, ir daudz jauno mā-
miņu, kuras grib izskatīties un justies labi, tāpēc 
pērn novembra beigās vēra durvis SIA «Cleansi-
de» apsaimniekotais «Studio Figura» salons. Iveta 
skaidro: franšīzes ņēmējam ir jāievēro korporatī-
vie standarti: logo, salona iekārtojums un krāsas. 
No franšīzes devējiem tika iegādāta arī aparatūra: 
Ivetas salonā pieejami 4 «Roll Shape» masažieri 
(aparāts, kurš ar rullīšiem izmasē cilvēka ķermeni, 
aktivizējot asinsriti un veicinot labāku vielmaiņu) 
un viens «Vacu Shaper», kurā iekāpjot, klients 
iet pa skrejceliņu, bet ķermeni ieskauj vakuums, 
kas vēl vairāk pastiprina organisma atjaunojošās 
funkcijas. 

Šobrīd «Studio Figura» salonā strādā Iveta un 
vēl viena kolēģe, un šim skaistumkopšanas salo-
nam ir sava, specifiska nozares niša. «Mūsu dar-
bība ir rūpes par ķermeņa labsajūtu, tā estētisko 

veidošanu, labas sajūtas vairošanu. Uz šejieni nāk 
ne tikai cilvēki, kuri grib «norullēt» kādu lieku 
tauciņu un kautrējas doties uz sporta zāli vai arī 
nav tik fiziski spēcīgi, lai fitnesa zālē izturētu lielu 
slodzi. Šurp nāk arī tādas meitenes un sievietes, 
kurām nav nekādu problēmu ar lieku svaru, bet 
kuras grib justies tvirtas. Šāds salons palīdzētu arī 
sportistiem, kuriem ir fiziskās slodzes nogurdinā-
ti ķermeņi un «sadzīti» muskuļi, kā arī vīriešiem, 
kuriem arī gribas justies labi. Šo aparātu sniegtais 
efekts ir sajūtas kā pēc sporta zāles: ir enerģijas 
pieplūdums, uzlabojas asinsrite, āda kļūst tvirtā-
ka, limfa sāk kustēties, vienlaikus «norullējam» arī 
liekus tauciņus, bet vienlaikus ir arī atslābinošas 
sajūtas,» stāsta salona īpašniece. 

Karstākais darba laiks salonā ir agri no rīta, 
kad pirms darba dienas klienti grib iekustināt 
savu ķermeni, kā arī vakarpusē, kad mārupieši at-
griežas mājās. 

Pozitīvas emocijas – labākā alga
Vai nebija bail sākt ko jaunu? «Šis ir mans 

pirmais personīgais bizness. Protams, bija bail 
uzņemties kaut ko tādu, bet sava vīra un ģime-
nes mudināta un atbalstīta, esmu gandarīta, ka 
to izdarīju! Vīrs palīdzēja ar aprēķiniem pirms 
biznesa sākšanas, turklāt ieguldījumi nav nemaz 
tik lieli. Ir pagājis tikai pusgads, vēl «taustāmies», 
skatāmies, kā veiksies. Šis ir pirmais gads, lai «at-
spertos», bet nevaru žēloties par darba trūkumu 
– esam pamanīti. Noteikti neko nenožēloju, jo 
vislielāko gandarījumu sniedz klienti, kuri pēc 
procedūras dodas prom un saka, ka jūtas fantas-
tiski: atsauksmes un emocijas ir labākā alga par šo 
darbu,» saka Iveta. 

Gongu nodarbības un  
jaunas idejas

Līdztekus minētajām procedūrām Iveta kopš 
decembra ik mēnesi piedāvā arī gonga nodarbī-
bas: apmēram 15 cilvēku grupa guļ un relaksējas 
meditatīvās gongu skaņās (dažādi trauki, metāla 
priekšmeti, uz kuriem tiek spēlēta melodija). Nā-
kamā nodarbība paredzēta 17. jūnijā. 

Ivetai jau ir pilna galva ar jaunām idejām. Viņa 
labprāt veidotu lekciju kursus – tālākizglītošanu 
par dažādām tēmām, kas skar veselīgu uzturu, 
ķermeni, bērnu audzināšanu, mīlestību... «Esmu 
Mārupes uzņēmēju biedrības biedre, man patīk 
just atbalstu no citu uzņēmēju puses. Mums bied-
rībā ir arī mentoru programma: tas ir labs veids, 
kā atbalstīt biznesa uzsācējus. Šeit dzirdēju in-
formāciju par ES fondiem. Iespējams, ka savām 
idejām varētu piesaistīt Eiropas naudu,» stāsta 
Iveta. Viņa ir gandarīta, ka var strādāt Mārupē, 
jo «šeit ir jaukākie cilvēki un arī sabiedrība ir ļoti 
vienota».  

Kamēr būs cilvēki, kuri būs mazkustīgi vai 
tieši otrādi – uzņemsies pārāk lielu fizis-
ku slodzi un daudz stresos, «Veselības 

centram Nika» darba netrūks.
Šis Mārupes Lielajā ielā dzīvojamo māju ie-

lokā izvietotais veselības centrs jau astoņus gadus 
izvēlējies savu ceļu – klientu veselības uzlabošanu: 
rehabilitāciju. Centra vārds dots par godu tā vadī-
tājas Irinas Koļesņikovas meitai Nikolai. 

Redzēt darba rezultātu
Irina stāsta, kā viss sācies: pēc vidusskolas aiz-

gājusi mācīties uz medicīnas skolu, mācību laikā 
strādājusi slimnīcā par sanitāri, uzreiz pēc «med-
skolas» beigšanas iestājusies Medicīnas akadēmi-
jā. «Ja esi izvēlējies medicīnu un tā joma tev patīk, 
neko citu negribas darīt. Es sapratu, ka gribu iz-
prast pacientu, pati darīt un arī redzēt rezultātu. 
Fizioterapeita darbs tam ir ļoti pateicīgs, tāpēc 
loģiska izvēle bija Rehabilitācijas fakultāte. Lie-
lāko gandarījumu sniedz darbs, process, kad vari 
palīdzēt cilvēkiem, redzēt, ka viņi sāk justies labi, 
kļūst veseli un laimīgi. Par to jau 13 gadu garumā, 
strādājot par fizioterapeiti, man ir lielākais prieks,” 
stāsta SIA «Veselības centrs Nika» vadītāja. 

Irinas pirmā darba vieta bijusi J.Ķirša veselī-
bas centrā, tad mainījušies dzīves apstākļi un viņa 
meklējusi piemērotu darba vietu Pārdaugavā, kur 
varētu strādāt ar saviem klientiem. Tā kā tādu ne-
izdevies atrast, nācies pašai radīt sev darbavietu. 
Kāds klients ieteicis telpas Lielajā ielā, un asto-
ņos gadus no neliela rehabilitācijas centra, kurā 
pirmos gadus Irina strādājusi viena pati, tas ir 
izaudzis līdz 230 m² lielām telpām ar 7 fiziote-

rapeitiem, centrā strādā arī osteopāts* un bērnu 
ārsts. Šī biznesa joma ir īpaša, ar savām prasībām: 
sākot no aprīkojuma (dažādas bumbas, hanteles, 
trenažieri, lentes utml.), īpašas kvalifikācijas spe-
ciālistiem, visbeidzot – ar telpu pieejamības un 
iekārtojuma prasībām. 

Individuāla attieksme
Irina skaidro «Veselības centrs Nika» darbību: 

«Atnāk cilvēks ar kādu akūtu problēmu, mēs vei-
cam viņa veselības pārbaudi. Testējam muskuļus, 
jo bieži vien cilvēks paliek asimetrisks («šķībs») 
vai arī viņam kaut kas sāp tāpēc, ka nestrādā visas 
muskuļu grupas. Kad mēs esam diagnosticējuši 
problēmas sakni, varam sākt atveseļošanu. Sāku-
mā ķermenis ir jāsaved kārtībā ar rokām: masējam, 

«līmējam» jeb teipojam (pie ķermeņa pielipina 
kokvilnas lentes, kuras strādā ar ādas receptoriem, 
un tā var panākt dažādus efektus: mazināt tūsku, 
kliedēt sāpes, relaksēt muskuļus vai otrādi – tos 
stimulēt), izmantojam arī dažādas citas ārstnie-
cības metodes: akupunktūru u.c. Tikai tad, kad 
ķermenis ir daudz maz «sakārtots», varam to vin-
grināt. Visas procedūras un vingrojumus izveido-
jam katram individuāli, jo nav neviena līdzīga cil-
vēka.» Viņa piebilst, ka, uzlabojumi, protams, nav 
panākami pāris dienu laikā, bet tomēr pēc katras 
nodarbības ir jūtams efekts. Procedūru ilgums 
esot atkarīgs no problēmas akūtuma, lieluma, un 
daudzi klienti turpina nākt uz centru un uzturēt 
savu ķermeni kārtībā arī pēc atveseļošanās. Klien-
tu loks ir visplašākais (tiesa, mārupiešu gan esot 
pamaz): no tikko dzimušiem bērniņiem līdz pat 
klientiem cienījamā, sirmā vecumā. 

Šobrīd salons strādā ar maksimālo kapacitā-
ti: telpas, klientu un speciālistu esot pietiekami, 
un tas panākts bez aktīvas reklamēšanas un bez 
mājaslapas. Vislabākā reklāma esot klienta at-
sauksmes, t.i. «no mutes - mutē», saka salona va-
dītāja. Irinai, pasapņojot par «Nikas» salonu pēc 
nākamajiem astoņiem gadiem, gribētos plašākas 
telpas, kurās labprāt izvietotu papildu aprīkoju-
mu, trenažierus, varētu arī piedāvāt kādus jaunus 
pakalpojumus. 

Vairāk domāt par savu veselību!
Kādu diagnozi fizioterapeiti var uzstādīt mūs-

dienu cilvēkam? Vai klienti ir galvenokārt pie 
datoriem nosēdējušies cilvēki ar sāpošām mu-
gurām un sprandiem? Irina teic, ka gadu gaitā 

ir uzkrāta pieredze, ka pat uz ielas, tikai uzmetot 
aci – «noskanējot» cilvēku, varot pateikt, kas tam 
būtu jādara veselības stāvokļa uzlabošanā un vai 
tam būtu nepieciešams iegriezties «Nikas» salonā. 
«Cilvēki ir dažādi, un viņu problēmas ir dažādas. 
Tomēr lielākoties arī mūsu klienti ir tie, kuri par 
maz kustas, kuri par daudz streso (tiem rodas 
galvas vai kakla, muguras sāpes) vai arī tie, kuri 
sportojot nenovērtē savu veselības stāvokli un iz-
vēlas sev nesamērīgu slodzi. Tad cilvēkiem rodas 
problēmas un mēs tās risinām. Arī pēc traumām 
veicam ātru rehabilitāciju,» saka Irina.

Tāpēc visiem cilvēkiem viņa gribētu novēlēt 
mazāk strādāt un vairāk domāt par savu veselību, 
un vairāk kustēties! 
* Osteopātija ir medicīnas nozare, kuras pamatā ir medicīnas zi-
nāšanas embrioloģijā, anatomijā, fizioloģijā un neiroloģijā. Izmeklē 
katras ķermeņa struktūras mobilitāti. sniedz konsultācijas, diagnos-
ticē un ārstē dažādas ar muguras un galvas sāpēm saistītas problē-
mas. Darbs notiek, diagnosticējot ar rokām.

«Vislielāko gandarījumu sniedz klienti, kuri 
pēc procedūras dodas prom un saka, ka jūtas 
fantastiski,» saka Iveta Gūtmane, «Studio 
Figura» salona īpašniece. 
  Foto no SIA «Studio Figura» arhīva

«Lielākais gandarījums ir tad, kad redzi:  
cilvēkam atkal ir labi, viņš ir vesels,»  
saka Irina Koļesņikova.  
 Foto no SIA «Veselības centrs Nika» arhīva

  Foto no SIA «Studio Figura» arhīva

 Foto no SIA «Veselības centrs Nika» arhīva

Attīstot ideju par skaistumkopšanas salonu 
– wellness studiju, kur klients var saņemt 
visplašāko skaistumkopšanas un atvese-

ļošanās pakalpojumu klāstu, pirms gada maijā 
Mārupes centrā, netālu no jaunbūvējamā «Rimi» 
veikala, tika atvērts pavisam jauns salons «Beauty 
station».

Divas draudzenes – Aļona Rodičeva, SIA 
«BS studija» īpašniece, un Jūlija Šhova, «Beauty 
station» salona direktore, kuras pirms tam bija 
strādājušas dažādos skaistumkopšanas salonos, 
izdomāja, ka vēlas savu aizraušanos ar skaistum-
kopšanu pārvērst biznesā. 

Pieeja – reālistiska
Divstāvu savrupnamā (kurš ir pamanāms 

pa gabalu: eleganta pelēka fasāde ar baltu burtu 
uzrakstu) pirms tam jau bija skaistumkopšanas 
salons, bet mājas otrā pusē – beķereja. Pirms 
gada atverot jauno salonu, darbu saglabāja tā ie-
priekšējie darbinieki, tika meklēti arī jauni, un 
tagad skaistumkopšanas salonā, kurš ir viens no 

lielākajiem Mārupē, strādā 22 cilvēki, bet nepie-
ciešamības gadījumā tiek piesaistīti citi meistari 
un atveseļošanās speciālisti. Ēku iekārtojot tā, kā 
bija iecerējušas Aļona un Jūlija, pagāja pusgads: 
nama vizuālais skats tapis, pateicoties dizainerei 
Evai Grundmanei: klientus sagaida plašas, gaišas, 
klasiski balti-melni-pelēkos toņos ieturētas telpas 
divos stāvos ar stilizētiem kino un modes ikonas 
Odrijas Hepbernas portretiem pie sienām. 

«Mums nebija ne sapņu, ne ilūziju, ko gribē-
tos piepildīt. Mēs neesam nekādas sapņotājas, bet 
gan reālistes, tāpēc, pirms atvērām salonu, veicām 
izpēti, aprēķinus. Zinājām, ka Mārupē ir vismaz 
45 000 adrešu un vismaz 90 000 iedzīvotāju. Do-
mājām: būtu labi, ja mums izdotos kaut vai 1 % 
no tiem piesaistīt. Laba pamata bāze bija esošais 
kolektīvs, ko papildinājām ar augstas raudzes 
speciālistiem. Laba komanda ir galvenais, jo var 
būt dažādi sapņi, bet, ja nav, kas tos realizē, ne-
kas nesanāks,» saka Aļona. Jūlija piebilst, ka, pro-
tams, pirmajā darbības gadā visus ieguldījumus 
atpelnīt vēl nav izdevies, bet šis gads ir bijis ļoti 
labs. «Mums bija diezgan piezemētas prognozes, 
bet nostrādājām labāk nekā plānots, arī klientu 
atsauksmes ir labas, un tas dod cerību turpmākai 
izaugsmei,» saka Jūlija, piebilstot, ka klienti ir gan 
mārupieši, gan arī braucot no tuvējās apkārtnes. 

Skaistuma pietura, kur apstāties
Galvenā ideja, veidojot šo salonu Mārupē, kur 

skaistumkopšanas jomā valda diezgan sīva kon-
kurence, bijusi veidot wellness centru (skaistum-
kopšana ar veselības uzlabošanas procedūrām), 
vienuviet piedāvājot visplašāko pakalpojumu 
klāstu, sākot no salonos jau tik ierastajiem fri-
ziera, manikīra un pedikīra pakalpojumiem, līdz 
pat kosmetologa, jogas, ārstnieciskās vingrošanas, 
fizioterapeita u.c. pakalpojumiem. 

Kā atzīst abas dāmas, šī pieeja ir atmaksāju-
sies. «Mēs par konkurenci nebaidījāmies, jo pirms 
atvēršanas izpētījam šo biznesa jomu, kas tajā ir 
pieejams. Tāpēc bijām pārliecinātas, ka mūsu pie-
dāvājums ir īpaša niša. Ja mēs visi būtu vienādi, 

nevienam – ne uzņēmējiem, ne klientiem – ne-
būtu interesanti. Mums ir savs ceļš ejams,» saka 
Aļona. 

Ideju pilnas galvas
Draudzenes stāsta, ka no paša darbības sā-

kuma izvēlējušās izmantot tikai augstākā līmeņa 
produktus (strādā ar «L’Oreal» un «Kerastase» 
zīmolu), jaunāko aparatūru, piedāvāt modernākos 
pakalpojumus. Tika pētīta līdzīgu salonu pieredze 
Krievijā un citviet. «Zinājām, ka visam, pat sīku-
mos, ir jābūt augstā līmenī. Piemēram, uzlikām 
īpašus ūdens filtrus, lai ūdens ir «mīkstāks», tas 
dod labāku efektu matu kopšanā,» stāsta Aļona. 
Jūlija piebilst, ka dažādi it kā sīkumi – garšīga 
kafija, steidzīgākai dāmai no rīta iedota arī kāda 
smalkmaizīte vai šokolādes konfektes, labs vārds, 
profesionāli izskaidrotas procedūras – viss sum-
mējas, veido kopējo salona noskaņu un attiek-
smi. «Bieži vien saloni, sākot strādāt, uzliek sev 
augstu latiņu un tad to pamazām nolaiž. Mēs tā 
nedarījām un nedarīsim, un laikam tāpēc ir tik 
labi rezultāti,» piebilst salona direktore. Tas gan  

nenozīmējot, ka cenas ir pārmērīgi augstas, tās, 
salīdzinot, piemēram, ar līdzīgu salonu izcenoju-
miem Rīgas centrā, esot pat zemākas, turklāt pie 
salona ir plaša bezmaksas auto stāvvieta. Dāmas 
piebilst: ikvienai sievietei gribas būt skaistai un 
mīlētai, un, lai gan konkurence itin sīva, Mārupē 
esot pietiekami daudz maksātspējīgu klientu, tur-
klāt šurp braucot arī daudz Krievijas iedzīvotāju.

Tā kā pirmajā gadā svarīgi dot par sevi ziņu un 
piesaistīt klientus, nepārtraukti tiek domāts par 
dažādiem veidiem, kā to panākt: tiek izdomātas 
dažādas atlaides, radīti jauni pakalpojumu piedā-
vājumi. Piemēram, namam līdzās esošajā dārzā, 
ko kopj kvalificēts dārznieks, tika rīkota bezmak-
sas Taizemes pēdu masāža, iepazīstinot ar masie-
ri, pērnvasar bijušas jogas nodarbības svaigā gaisā, 
tiek domāts par īpašām dienām, kad, sievietēm uz 
salonu atnākot ar bērnu, tos pieskatītu auklīte, ka-
mēr mammas nesteidzīgi «pucējas».

Biznesa šūpulī ielikti  
attīstības plāni

 Abas dāmas jau kaļ nākotnes plānus: ja tik-
pat labi veiksies arī turpmākajos gados un salons 
būs pilns klientu un meistaru, būšot jādomā par 
biznesa paplašināšanu. «Atverot šo salonu, mēs 
patentējām gan dizainu, gan nosaukumu, gata-
vojoties turpmākai attīstībai, tāpēc esam gatavas 
veidot «Beauty station» salonu ķēdi. Ja veiksies, 
tad, iespējams, jau pēc trim, pieciem gadiem bū-
sim, kļuvuši lielāki. Gribētos atvērt šādus salonus 
Rīgā un Jūrmalā,» stāsta Aļona.

 «Mēs nestrādājam, domājot tikai par naudu, 
te nepelnām miljonus, šis drīzāk ir mūsu hobijs. 
Mums patīk komunicēt ar cilvēkiem, patīk pada-
rīt sievietes skaistākas, pārveidot viņas. Lielākais 
gandarījums ir redzēt, kā no mājas un darba rūpēm 
nogurusi sieviete pie mums nesteidzīgā atmosfērā 
atpūšas un tiek padarīta skaistāka, starojošāka. Ja 
viņa dodas prom, sakot, ka jūtas ļoti labi, tad sirds 
priecājas un dvēsele gavilē. Tas mūsu darbā ir vis-
svarīgākais,» par šī biznesa lielāko gandarījumu, 
saka Aļona un Jūlija. 

  Foto no SIA «Beauty station» arhīva

«Attiecies pret klientiem tā, kā tu gribētu, lai 
attiektos pret tevi,» ar šādu moto strādā  
Aļona Rodičeva, SIA «BS studija» īpašniece  
un «Beauty station» salona direktore  
Jūlija Šhova.  Foto no SIA «Beauty station» arhīva

Ne sapņi, ne ilūzijas, bet gan darbs kā hobijs

Ar rūpēm par ķermeņa estētiku un labu pašsajūtu
«Nika» «darba devēji»: mazkustīgs dzīvesveids, 
stress un liela fiziska pārslodze

Pašas spēkiem un līdzekļiem realizēts sap-
nis par savu skaistumkopšanas salonu, kur 
vienlīdz liela nozīme ir gan saliedētam, 

profesionālam kolektīvam, gan arī tam, ka pati 
vari strādāt plecu pie pleca ar kolēģiem, nevis va-
dīt salonu no malas – tas palīdz gan izprast uzņē-
muma vajadzības, gan arī klientu vēlmes. 

Tā sava uzņēmuma trīs veiksmes vaļus atklāj 
Inese Baltgalve, skaistumkopšanas salona «Anei-
ra» SIA valdes priekšsēdētāja un īpašniece.

Daļa no Visuma zvaigznāja
Inese ir kosmētiķe-estētiķe un sapni par savu 

skaistumkopšanas salonu sāka piepildīt pirms 
pieciem gadiem, kad Mārupē, Sīpeles ielā, radās 
izdevība pārņemt nelielu salonu. Telpas bijušas 
nelielas, strādājuši četri meistari, turklāt tas bijis 
salonam neizdevīgā vietā – nama otrajā stāvā,  to-

mēr klienti salonu zinājuši un to labi apmeklējuši. 
Tā bijusi laba pamata bāze, uz kuras sākt veidot 
savu biznesu. Salona un uzņēmuma nosaukumā 
likts Aneiras zvaigznāja nosaukums. Kā saka Ine-
se, viņai bijis svarīgi, lai «esam kā daļa no lielā 
Visuma», arī logotipā ir zvaigzne, tikai cita veida - 
Merilina Monro, kas ir arī skaistuma etalons. No 
dažiem darbiniekiem pirms pieciem gadiem līdz 
SIA ar desmit darbiniekiem. 

«Sāku ar to, ko nomainīju attieksmi pret visu: 
strādāju ar personālu, diezgan daudz pūļu tika ie-
guldīts arī reklāmā, izveidojām mājas lapu, sākām 
klientiem piedāvāt jaunus pakalpojumus. Līdz 
tam salonā bija divi friziermeistari un manikīrs, 
es pati sāku sniegt kosmētiķes pakalpojumus, kas 
līdz šim netika piedāvāti. Klientūra sāka augt, un 
jutām, ka paliek par šauru, tāpēc jau gadu esam 
jaunajās telpās Mārupes centrā, kur visu izbū-
vējām pēc mūsu vajadzībām, iegādājāmies jau-
nu tehniku. Šobrīd mums ir LPG aparāts (ļoti 
efektīva ķermeņa masāžas iekārta, kas aktivizē 
limfodrenāžu, noder cīņā ar celulītu, padara tvir-
tāku ādu). Mums ir arī jauns pakalpojums – EMS 
(Elektriska Muskuļu Stimulēšana) fitness: tā ir 
21.gadsimta individuāla fitnesa nodarbība, kura 
notiek speciālā tērpā, caur kuru uz muskuļiem 
tiek raidīts elektrodu impulss, kas, sasprindzinot 
muskuļus (veicot atbilstošus vingrinājumus), rada 
vienlīdzīgas kustības visām muskuļu grupām: tas 
palīdz aktivizēt muskuļus un rezultātu var sasniegt 
daudz efektīvāk nekā ierastajā sporta zālē. Trenē-
joties ar EMS, mēs varam ietaupīt laiku, jo treniņš 
ilgst tikai 20 min., veidot muskuļus, nostiprināt 
muguras muskuļus, sasniegt optimālo sev vēlamo 
svaru, balansēt muskuļu sistēmu un nenoslogot 
locītavas sportojot,» stāsta salona īpašniece.

Inese piebilst, ka dažkārt dzirdot jautājumu, 
kāpēc skaistumkopšanas salonā piedāvā arī fitne-
sa pakalpojumu, bet, viņasprāt, tas pat ļoti iederas, 
jo «mēs rūpējamies par to, lai ir kopts ķermenis. 
Viss, kas salonā ir, ir ar domu – ko es pati gribētu 

saņemt. Piedāvāt klientiem to, ko paši esam iz-
baudījuši un kas pašiem patīk. Mēs nestrādājam 
ar procedūrām vai arī kosmētiskajiem līdzekļiem 
tikai tāpēc, ka tas ir modē vai nes lielu naudu, 
jo man ir jābūt pārliecībai, garantijai, ka varam 
sniegt kvalitatīvu pakalpojumu». 

Laba cena un darbinieki
Kas ir bijis izaugsmes pamatā? «Šos gadus strā-

dājot, esmu sapratusi, ka klientiem jāpiedāvā pa-
kalpojums par pieņemamam cenām, tāpēc mums 
ir vidusmēra cenu politika. Mūsu klienti galveno-
kārt ir vietējie iedzīvotāji, un, lai gan mēdz teikt, ka 
šis ir viens no turīgākajiem novadiem, tomēr cilvē-
ki skaita naudu un ir svarīgi, lai klients var atnākt 
uz salonu nevis reizi gadā, bet biežāk un kļūt par 
pastāvīgu klientu,» skaidro Inese. Otrs, ne mazāk 
būtisks nosacījums stabilai attīstībai, ir labi, kvali-
ficēti darbinieki, kurus uzņēmuma īpašniece saru-
nas gaitā slavē jo bieži. Tiem ir jābūt meistariem ar 
lielo burtu, un šajos piecos gados izdevies izveidot 
stabilu kolektīvu, kurā praktiski nav nekādas mai-
nības. Grūtāk esot atrast meistarus uz vakantajām 
vietām, jo jūtams labu speciālistu deficīts. 

Vai pašai, salonu un biznesu vadot, atliek laiks 
arī darbam ar klientiem? «Daudzi brīnās, ka es 
joprojām strādāju kā kosmētiķe, bet tas, manu-
prāt, ir viens no salona laba darba stūrakmeņiem, 
ka es nevis vadu biznesu no malas, bet gan esmu 
pati iekšā procesā. Tas palīdz gan izprast klientu 
vēlmes, gan arī ir viegli sastrādāties ar kolektīvu, 
jo jūtos kā darbiniece un saprotu, kas vēl vajadzīgs, 
zinu, kā ar klientu runāt, ko piedāvāt. Vadītājam 
kontakts ar klientu ir ļoti svarīgs, tas ir atslēgas 
punkts, kāpēc «Aneiras» salona izaugsme ir bijusi 
veiksmes stāsts,» uzskata Inese. Viņa uzsver, ka 
sadarbība ar kolēģiem ir ļoti svarīga, jo ir būtiski, 
lai darbiniekiem ir komfortabli darba apstākļi, lai 
viņiem ir labākās kvalitātes materiāli, ar kuriem 
strādāt, lai ir pārliecība par stabilu darba vietu, 
kurā var arī nopelnīt. «Tas viss saslēdzas tādā kā 

lokā, kuram pa vidu ir mūsu klients, kurš ļoti jūt, 
vai salonā ir harmonija, un kuram ir jāaiziet no 
mums ar apmierinātības sajūtu, ka ir saņēmis vis-
labāko pakalpojumu,» atzīst Inese.

Piecgades mācības
Inese, jautāta par piecgades biznesa mācībām, 

atzīst: viss ir tikai no paša atkarīgs: cik pats gribēsi 
sasniegt, tik arī sasniegsi! Svarīgi arī būt aktīvam 
sabiedrībā. «Man liels motivators bija Mārupes 
uzņēmēju biedrība. Šeit ir darboties rosinoša vide, 
ir ļoti forši cilvēki, forši uzņēmēji, jūtu atbalstu 
vienam no otra. Kopā sanākot no dažādām bizne-
sa jomām, esam līdzīgi domājoši: visiem ir doma 
virzīties uz priekšu, attīstīties,» stāsta uzņēmēja. 

Inese piebilst, ka laikam latvieša dabā ir ielik-
ta vēlme izdarīt visu vēl labāk, vairāk... «Noteikti 
varētu piedāvāt vēl vairāk pakalpojumu, jo mūs-
dienās ir tik plašas iespējas: dažādas procedūras 
kosmetoloģijā, jaunas tehnoloģijas un aparāti... 
Gribētu papildus piedāvāt vēl kaut ko fitnesa 
jomā, jo redzam, ka cilvēkiem ir liela interese par 
sava ķermeņa kopšanu. Esam gatavi jauniem izai-
cinājumiem, mūsu plāni ir augt vēl plašāk, noteik-
ti neapstājoties pie sasniegtā,» apņēmības pilna ir 
Inese. 

Foto no SIA «Aneira» arhīva

««Piedāvāt klientiem to, ko paši esam izbaudī-
juši un kas pašiem patīk» – ar šādu moto darbo-
jas salons «Aneira»», atklāj Inese Baltgalve. 

Foto no SIA «Aneira» arhīva

«Aneiras» salona trīs veiksmes vaļi
VESELīBA UN SKAIStUMS

Ar šo reklāmas laukumu Jūsu uzņēmums tIEŠI uzrunā 

17000
potenciālos klientus – Mārupes iedzīvotājus 

un vēl 

2000 
Mārupes uzņēmumus!

informācija par reklāmas iespējām: tālr. 22516333, e-pasts: info@marupesuznemeji.lv



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

J au trešo gadu mūsu komanda piedalījās  
vērienīgākajā Latvijas uzņēmēju sporta pa-

sākumā – lielāko uzņēmēju organizāciju LTRK 
un LDDK iedibinātajās «Uzņēmēju sporta spē-
lēs», kas notika Kuldīgas novada atpūtas bāzē 
«Lejastiezumi» no 12. – 14. jūnijam. 

Šogad biedrības komandā iekļāvās pārstāvji 
no 11 Mārupes uzņēmumiem, kur viskuplāk bija 
pārstavēts Ginta Krīgera vadītais «Termex» (27 
no kopskaitā aptuveni 60 dalībniekiem). Paši ar 
savu uzņēmumu komandām šogad startēja Ilu-
tas Grebskas – Lonbergas «Beweship» un biju-
šais biedrības dalībnieks, automašīnu «Toyota» 
un «Lexus» dīleris «Wess». Šogad nepiedalījās 
aizvadītā gada kopvērtējuma 12. vietas ieguvējs 
«Starptautiskā Lidosta Rīga».

Mārupes uzņēmēji par tituliem 22 disciplīnās 
cīnijās ar lieliem un maziem Latvijas uzņēmu-
miem, starp kuriem bija tādi smagsvari kā «Lat-
telecom» (abu iepriekšējo spēļu uzvarētāji), «Exi-
gen», «Latio», «Latvijas Dzelzceļš», «Lursoft», 
«Nordea banka», «Sakret» un citi. Populārākie, 
kā ierasts, bija olimpiskie sporta veidi – volejbols 
(40 komandas), futbols (34), basketbols (32), kam 

piepulcējas tradicionāli populārā dāmu disciplīna – 
tautas bumba (25). Jauna disciplīna uzņēmēju spēlēs 
šogad bija handbola paveids – pļavas rokasbumba, 
kurā piedalīties pieteicās veselas 25 komandas.

Par spēļu iznākumu un «Mārupes uzņēmē-
ju» komandas sasniegtajiem rezultātiem lasiet 
mūsu mājas lapā. 2013. gadā Mārupes un Rīgas 
uzņēmēju biedrību apvienotā komanda ieguva  
3. vietu 17 komandu konkurencē, bet 2014. gadā,  
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Mārupes uzņēmēji «3. Uzņēmēju sporta spēlēs»
50 komandas 3 dienās noskaidroja Latvijas sportiskākos uzņēmējus

Par biogāzi un tās iegūšanu interesē-
jas daudzi uzņēmēji, rūpīgi izvērtē-
jot visus faktorus, kas var ietekmēt 
gan tās izmantošanu, gan arī inves-

tīciju atpelnīšanu. Lēmuma pieņemšanai par 
tehnoloģijām un tehniskajiem risinājumiem 
tiek pieaicināti dažādu nozaru speciālisti un 
zinātnieki, ik pa brīdim tiek piedāvāti jauni 
izgudrojumi un risinājumi.

Mārupes uzņēmējs Reviks Vardanjans (SIA 
«Armgate»), kuram ir ilgstoša pieredze jaunu ri-
sinājumu piedāvāšanā dažādās tautsaimniecības 
jomās, pievērsās biogāzes tehnoloģijām, sadar-
bojoties ar zinātniekiem tiem nepieciešamo ie-
rīču izstrādē. Iepazīstoties ar šī brīža problēmām 
saistībā ar biogāzi, viņš ievēroja, ka ļoti būtiska 
tehnoloģijas sastāvdaļa ir kvalitatīva un energo-
efektīva biogāzes attīrīšana, tādēļ radās doma 
izpētīt iespēju minimizēt enerģijas patēriņu tieši 
šajā posmā.

Kāda tad ir risināmās problēmas 
būtība?

Biogāze pēc sastāva ir ļoti līdzīga dabasgāzei, 
ko lietojam apkurē, tikai ar vairākiem nevēla-
miem piejaukumiem. Kad biogāze tiek izvadīta 
no bioreaktora – ierīces, kurā notiek biomasas 
biodegradācija, biogāzes sastāvā ir 50 līdz 70% 
metāna (CH4), kas ir galvenā vērtīgā viela (dabas 
gāzē ir vairāk kā 95% metāna), tā ir piesātināta 

ar ūdens tvaikiem un satur metānu CH4, oglek-
ļa dioksīdu CO2 un sērūdeņradi H2S. Biogāzes 
tālākai izmantošanai, it īpaši to lietojot koģe-
nerācijas sistēmās ar iekšdedzes dzinējiem, tā ir 
jāattīra no šiem piemaisījumiem. 

Transportlīdzekļu un biogāzes koģenerācijas 
sistēmu motoru darbināšanai nepieciešams bio-
gāzi attīrīt līdz 95 % CH4, saglabājot ne vairāk kā 
5 % CO2 un minimizējot sērūdeņraža un ūdens 
tvaiku klātbūtni, jo ūdens tvaiku un sērūdeņraža 
mijiedarbībā veidojas sērskābe, kas iekšdedzes 
dzinēja ieplūdes sistēmā, degkamerā un izplūdes 
sistēmā ļoti īsā laikā rada neatgriezeniskus koro-
zijas bojājumus. 

Biogāzes absorbētais ūdens daudzums ir at-
karīgs no temperatūras. Biogāzes relatīvais mit-
rums bioreaktorā ir 100 %, – gāze ir piesātināta 
ar ūdens tvaikiem, un pat neliels temperatūras 
samazinājums var radīt ūdens kondensēšanos. 
Lai aizsargātu enerģijas pārveides iekārtas no 
nolietošanās un iespējamiem bojājumiem, bio-
gāze ir jāatbrīvo no ūdens. 

Paņēmieni, kuri tiek lietoti ūdens tvaiku aiz-
vākšanai, ir dažādi: ūdens tvaikus kondensējot ar 
biogāzes dzesēšanu, veicot biogāzes saspiešanu, 
kā arī izmantojot absorbcijas un adsorbcijas pro-
cesus. Kā jauns biogāzes attīrīšanas paņēmiens 
ar dzesēšanu tiek atzīmēta saules siltuma izman-
tošana biogāzes dzesēšanā (triģenerācijas pro-
cess). Tomēr šajā virzienā vēl turpinās pētījumi 
gan sorbcijas materiālu, gan siltummaiņu un  

sorbentu pārklājumu, gan jaunu termodinamisko 
ciklu izstrādē. Tiek veikti pētījumi arī kompaktu 
aukstumnesēju un akumulatoru izstrādē, izman-
tojot fāžu maiņu un termoķīmiskās reakcijas, kā 
arī augsti porainu (nanomateriālu) pārklājumu 
izstrādē.

R.Vardanjans ievēroja, ka visām šīm tehno-
loģijām nepieciešama papildus enerģijas pie-
vade – vai nu, darbinot dzesēšanas ietaises vai 
saspiešanas kompresorus, vai ievērojami papil-
dus izdevumi, iegādājoties un izveidojot īpašo 
adsorbcijas un absorbcijas procesā nepieciešamo 
ķīmisko vielu reģenerācijas sistēmu, kas arī pa-
tērē papildus enerģiju. Radās doma daļu ūdens 
tvaiku kondensēt, gāzi atdzesējot, izmantojot 
temperatūru starpību starp biogāzi (+38°C) un 
apkārtējo vidi, kondensācijas procesā iegūto 
enerģiju atgriežot atpakaļ bioreaktorā, tādējādi 
samazinot siltumenerģijas patēriņu.

Sadarbībā ar Latvijas Universitātes Fizikas 
un matemātikas fakultātes vadošo pētnieku 
Andri Jakoviču un Latvijas Lauksaimniecības 
universitātes Lauksaimniecības enerģētikas in-
stitūta asociēto profesoru Aigaru Laizānu tapa 
pētījuma pieteikums, kura mērķis bija izveidot 
teorētisko modeli un rast risinājumus enerģijas 
patēriņa mazināšanai biogāzes attīrīšanas pro-
cesā. Pateicoties Vides, Bioenerģētikas un Bio-
tehnoloģijas kompetences centra atbalstam, tika 
iegūts atbalsts projektam – pētījumam «Nullei 
tuva enerģijas patēriņa biogāzes sausināšanas 

sistēmas matemātiskā modelēšana» (vienošanās 
Nr. L-KC-11-0005).

Pētījuma laikā tika izveidots īpaši konstruē-
ta siltummaiņa matemātiskais modelis, kuru 
var izmantot bioreaktora un biogāzes siltuma 
rekuperācijas sistēmas modelēšanai. Nopietns 
izaicinājums šāda modeļa izveidē bija ūdens 
kondensācijas procesa dinamiskais raksturs pa 
rekuperācijas sistēmas izvērsumu un vairākslāņu 
siltummaiņa atsevišķo slāņu dinamiskās mijie-
darbības ievērtēšana, kā arī biogāzes fizikāli teh-
nisko īpašību mainība atkarībā no dažādu gāzu 
koncentrācijas tajā. 

Izmantojot šo matemātisko modeli, zinātnie-
ki veica siltuma un vielas pārneses procesu analī-
zi, un tika izstrādāta jauna inovatīva metode, kā 
efektīvāk izmantot saražotās biogāzes enerģijas 
pārpalikumus, samazinot enerģijas daudzumu, 
kas nepieciešams, lai uzturētu biogāzes reaktora 
temperatūru nepieciešamajā līmenī. 

Piedāvātajam risinājumam ir pieteikts pa-
tents un sagatavoti vairāki zinātniskie raksti, kas 
atspoguļo projekta laikā veiktos pētījumus. Pētī-
jumu rezultāti prezentēti zinātniskās konferen-
cēs Latvijā un ārvalstīs.

Balstoties uz pētījuma rezultātiem, tuvākajā 
laikā tiks izstrādāta jauna tehnoloģija biogāzes 
attīrīšanai ar siltuma enerģijas rekuperāciju, un 
tā tiks piedāvāta gan esošo, gan jaunbūvējamo 
biogāzes koģenerācijas sistēmu īpašniekiem un 
apsaimniekotājiem. 

EKoloģisKa un EfEKtīva biogāzEs attīrīšana –  
Kopējs uzņēmēja un zinātniEKu mērķis Projekta koordinatore liene bandeniece

SIA «Rev.eko» aicina uzņēmumus izmantot 
biroja telpu uzkopšanas pakalpojumus! 
veicam ikdienas, ģenerālo tīrīšanu, tīrīšanas 
darbus pēc remonta, kā arī veicam apzaļu-
mošanas darbus, zāliena pļaušanu un  
kopšanu. Tālr. 29850373, www.reveko.lv,  
reveko@reveko.lv 

SIA «MaxiLine» (Reģ. Nr. 40103431958)  
meklē bIRojA AdMInISTRAToRu loģistikas 
kompānijā. nepieciešamas labas krievu un 
latviešu valodas zināšanas. Cv sūtīt uz  
info@maxiline.lv, tālr.: 29822807. 

Meklējam jaunā «Lāču» veikala PĀRdevĒju 
(Tirdzniecības centrā Mārupē, daugavas  
ielā 31).Gaidīsim jūsu Cv ar norādi  
«Pārdevējs» uz e-pastu: personals@laci.lv,  
tālrunis: +371 66047555, 27879648.  
SIA «Lāči» (Reģ. Nr. 40101006613) 

SLUDINĀJUMI

mārupiešiem startējot jau ar savu komandu, bija  
20. starp kopumā 37 uzņēmumiem.

Arī šogad starp spēļu atbalstītājiem bija 
mūsu uzņēmums «Metāla studija», kas izgatavo-
ja mākslinieciskās pirmo trīs vietu kopvērtējuma 
balvas. 

«Uzņēmēju Vēstis»
Izdevējs:

biedrība «Mārupes uzņēmēji»
www.marupesuznemeji.lv

Daugavas iela 29, Mārupe, LV-2167

Metiens: 7000 eksemplāri
Tipogrāfija: SIA «airPrint»

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


