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Liels paldies Mārupes uzņēmēju biedrības dalībniekiem, 
kuri nobalsoja un deva man iespēju vadīt Mārupes uz-
ņēmēju biedrību – joprojām skaita ziņā lielāko Latvijā.

Tā ir lieliska iespēja un izaicinājums vienlaicīgi. Manī nav baiļu 
vai neziņas, bet ir centieni sasniegt labāko, ko spēju, un dalīties 
tajā.

Jāatzīst, ka pirmais mēnesis ir palidojis vēja spārniem. Jaunās 
valdes sastāvā 29. martā tikāmies ar Mārupes novada domes 
vadību, lai pārrunātu aktuālos sadarbības jautājumus. Esam ļoti 
pozitīvi noskaņoti par turpmāko sadarbību.

Esam paspējuši 14. aprīlī iesniegt projektu saistībā ar projek-
ta ideju «LMT LATVIJAI». Šis projekts ir izvirzīts otrajai kār-
tai – publiskajai balsošanai –, tātad mums ir ļoti nepieciešams 
jūsu visu atbalsts! Par balsošanu vairāk lasiet avīzes 4. lappusē.

Aiz muguras arī biedrības «Mārupes uzņēmēji» rīkotā cikla 
«Par 2 stundām zinošāks» seminārs «Mediācija – efektīvs biz-
nesa konfliktu risināšanas rīks». Paldies Normundam Čižev-
skim (sertificēts mediators) un Jurijam Baibakovam (zvērināts 
advokāts, biedrības valdes loceklis). Paldies arī SIA «MAdArA 
Cosmetics» par viesmīlīgajām telpām semināra organizēšanai.

Aizvadīta arī pirmā valdes sēde jaunajā sastāvā. Paldies SIA 
«airPrint» par uzņemšanu. 

Mārupes novada domes uzaicināti tikāmies ar Valsts zemes 
dienestu diskusijā par jaunām izmaiņām nekustamā īpašuma 
kadastrālajā vērtēšanā un NĪ kadastrālajām vērtībām Mārupes 
novadā. Viss vēl ir priekšā, un mēs esam gatavi aktīvi iesaistīties 
un pārstāvēt uzņēmēju intereses.

Kopīgi ar Mārupes novada domi tika noorganizēta un aizva-
dīta Lielā talka – Mārupītes krastu sakopšana. Čakli talkojām 
visi kopā – gan domes un uzņēmēju biedrības pārstāvji, gan 
tuvākās apkārtnes iedzīvotāji. Kopā bijām pulcējušies ap 70 cil-
vēku. Ikvienam talciniekam bijām sarūpējuši balvu. Par to liels 
paldies mūsu biedriem!

Vēlos pateikties biedriem par negaidīti lielo apmeklētību 
mūsu neformālajā tikšanās pasākumā ar Māri Olti restorānā 
«Hercogs». Lielisks vakars – par dzīvi, cilvēkiem un to, kas dzī-
vē ir patiesi svarīgs! 

30. aprīlī viesojāmies Mārupes vidusskolas dzimšanas dienā – 
Mārupes skolas 105 gadu un Mārupes vidusskolas 45 gadu ju-
bilejā. Paldies vidusskolas direktoram Jānim Lagzdkalnam par 
ielūgumu! 

Esam uzņēmuši arī divus jaunus biedrus: SIA «Studio Mo-
naco» un SIA «damiāns ABB». Apsveicam!

darbu vēl daudz un iespēju arī, tādēļ mēs čakli darām, jo 
kopā mēs varam!

daudz saules jums visiem un katram pa raibam tauriņam! 

Ar cieņu  
Evita Sondore

biedrības «Mārupes uzņēmēji» valdes priekšsēdētāja

Sveiciens mārupiešiem 
un Mārupes uzņēmējiem!

vAldes prIekšsēdētāJAs sleJA

BIedrīBAs vAldes locekļIfokusā

Evita Sondore
SIA «Excellent partner»
valdes locekle, īpašniece

Ko Tev nozīmē Mārupe?
Mārupe ir vieta, kur dzīvoju 
pēdējos 13 gadus. Mārupe ir 
manas mājas, vieta, kur mēs 
ar ģimeni jūtamies labi, vieta, 
kur aug mūsu bērni. 

Kāpēc Tu esi biedrībā 
«Mārupes uzņēmēji»?
Pirms gada tā bija pavisam 
vienkārša vēlme vairāk so-
cializēties ar uzņēmējiem no 
Mārupes. Pašlaik situācija ir 
pavisam citāda... Es teiktu, 
uzdrošināties un ļauties plū-
dumam pa dzīves straumi. 

Kādi ir Tavi plāni valdes 
locekļa amatā?
Jāturpina jau iesāktie pro-
jekti, kas saņemti pūrā no ie-
priekšējās valdes. Šobrīd jau 
padomā ir jauni projekti gan 
uzņēmēju, gan iedzīvotāju, 
gan skolēnu izglītības veici-
nāšanā un apkārtējās vides 
infrastruktūras uzlabošanā.

Ko Tu vēlies pateikt 
visiem mārupiešiem?
«Kad spēsiet iztēloties pa-
sauli kā mācību klasi, sapratī-
siet, ka jebkura pieredze tiek 
dota, lai Jūs iemācītos kaut 
ko par sevi pašu. Un dzīves 
ceļojuma galamērķis ir kļūt 
vēl vairāk par to, kas Jūs jau 
esat. Vēl viens brīnums ir tas, 
ka šajā ceļojumā varam dalī-
ties.» 

«Ko es skaidri zinu»
/Opra Vinfrija/ 

Kādi ir Tavi hobiji?
Divas trīs reizes nedēļā no-
darbojos ar sportu. Sports 
man palīdz uzturēt sevi fizis-
kā formā, justies labi, kā arī 
tas ir brīdis, kad pārdomāju 
dienas notikumus un rodu 
risinājumus dažādām lietām. 
Sports mai pozitīvi uzlādē. 

Jurijs Baibakovs
zvērināts advokāts

Ko Tev nozīmē Mārupe?
Mārupe man nozīmē mājas. 
Esmu dzimis Rīgā, bet «savas 
pilsētas» sajūtas nebija, tā 
parādījās tikai šeit.

Kāpēc Tu esi biedrībā 
«Mārupes uzņēmēji»?
Tieši šī māju sajūta izraisīja 
vēlmi kaut ko darīt. Gribēju 
arī sameklēt vietējos kon-
taktus, iepazīties ar aktīviem 
mārupiešiem. Savukārt turpi-
nu būt biedrībā, jo tā ir plat-
forma, lai darbotos novada 
labā! Teicams kolektīvs un 
neaizvietojams informācijas 
avots.

Kādi ir Tavi plāni valdes 
locekļa amatā?
Valde plāno daudz aktivitāšu, 
kurās noteikti piedalīšos. Jau-
najā darba plānā esmu apņē-
mies sākt darbu pie sistēmas 
«biedrs biedram» iedzīvinā-
šanas, uzlabot biedrības mā-
jaslapu u. c.

Ko Tu vēlies pateikt 
visiem mārupiešiem?
Ir teiciens «Lietas, atstātas 
bez uzmanības ir, tendētas 
attīstīties no slikta uz vēl slik-
tāku», tāpēc jābūt aktīviem!

Kādi ir Tavi hobiji?
Ar ēdienu saistītas lietas, 
rokmūzika, kibersports un 
nedaudz origami.

Rūta Skujeniece
SIA «MADARA Cosmetics»
pārdošanas vadītāja

Ko Tev nozīmē Mārupe?
Mārupē dzīvoju 7 gadus un 
pamazām sāku aptvert tās 
milzīgo attīstības potenciālu. 
Ir aizraujošas iespējas, burvī-
gi kaimiņi, pīles pagalmā un 
strazdu būrīši bērzos. 

Kāpēc Tu esi biedrībā 
«Mārupes uzņēmēji»?
SIA «MADARA Cosmetics» 
2015. gadā pārcēlās uz Mār-
upi un iekārto šeit vienu no 
modernākajām kosmētikas 
ražotnēm Ziemeļeiropā. Ie-
saistīties novada uzņēmēju 
aktivitātēs ir dabiski, jo tas 
veicina informācijas apmaiņu 
un sniedz sapratni par nova-
da attīstības prioritātēm.

Kādi ir Tavi plāni valdes 
locekļa amatā?
Ir svarīgi attīstīt uzņēmumu 
un biedrības sadarbību vie-
tējā darbaspēka piesaistes, 
izglītības un darbaspēka 
resursu attīstības projektos; 
aktīvāk jāiesaistās kopējos 
novada projektos.

Ko Tu vēlies pateikt 
visiem mārupiešiem?
Novērtēt Mārupes attīstības 
potenciālu un aizdomāties 
par sava pleca pielikšanu tā 
īstenošanā. Vairāk rīkot savas 
ielas, kvartāla pasākumus, 
iepazīties ar kaimiņiem. Un 
vēl – kļūt iejūtīgākiem auto-
braucējiem!

Kādi ir Tavi hobiji?
Noteikti ceļošana, jo ar to 
aizraujos visilgāk. Esmu arī 
burājusi. Arī ēdienu gatavo-
šana, un tagad, dzīvojot Mā-
rupē, iekārtoju savu pirmo  
rožu dobi.

Ēriks Kundziņš
SIA «KALO Būve»
valdes loceklis

Ko Tev nozīmē Mārupe?
Man Mārupe ir vieta kvalita-
tīvas dzīves veidošanai. Šajā 
vietā saskatīju potenciālu, jo 
šeit tiešām notiek strauja at-
tīstība pareizajā virzienā.

Kāpēc Tu esi biedrībā 
«Mārupes uzņēmēji»?
Biedrībā esmu, jo vēlos pa-
plašināt paziņu loku starp 
Mārupes uzņēmējiem.

Kādi ir Tavi plāni valdes 
locekļa amatā?
Turpināt attīstīt biedrību kā 
atbalsta punktu uzņēmēj-
darbības veidošanai Māru-
pē. Centīšos veicināt vietējo 
uzņēmumu sadarbību, kā arī 
piesaistīt jaunus biedrus.

Ko Tu vēlies pateikt 
visiem mārupiešiem?
Esiet lojāli pret vietējiem uz-
ņēmējiem – izmantojiet to 
piedāvātās preces un pakal-
pojumus. Tas veicinās mūsu 
uzņēmēju attīstību. Lūdzu, 
cieniet arī citus šejienes ie-
dzīvotājus un brauciet lēnāk 
dzīvojamās zonās!

Kādi ir Tavi hobiji?
Patīk dažādi sporta veidi, 
īpaši aktīvais sports. Spēlēju 
skvošu, basketbolu, dažreiz 
arī tenisu, golfu, pludmales 
volejbolu. Ziemā braucu ar 
sniega dēli, vasarā – ar velo-
sipēdu. 

Svetlana  
Avene-Aveniņa
SIA «Kreiss» mārketinga 
un sabiedrisko attiecību 
speciāliste

Ko Tev nozīmē Mārupe? 
Mārupe ir manas mājas. Tā ir 
vieta, kur es strādāju un dzī-
voju.

Kāpēc Tu esi biedrībā 
«Mārupes uzņēmēji»?
Visa pamatā ir centība un 
aizrautība. Vēlme apgūt jau-
nas zināšanas un pilnveidot 
savas spējas. Man tā ir ie-
spēja piedzīvot un uzzināt 
milzum daudz jauna, tas būs 
lielisks izaicinājums manām 
prasmēm.  

Kādi ir Tavi plāni valdes 
locekļa amatā? 
Lai kaut ko sasniegtu, svarī-
ga ir virzība uz priekšu. SIA 
«Kreiss» uzņēmums, kuru 
pārstāvu. – ir gatavs ieguldīt 
laiku un resursus Mārupes 
novada attīstībā. Biedrībai 
ir daudz ideju un projektu, 
kurus mēs kopā centīsimies 
īstenot šī gada laikā.  

Ko Tu vēlies pateikt 
visiem mārupiešiem? 
Mēs dzīvojam skaistā vietā, 
ko sauc par Mārupi. Katram 
no mums ir iespēja padarīt to 
labāku. Nepalaidiet šo iespē-
ju garām! 

Kādi ir Tavi hobiji?
Savu ikdienu nespēju iedo-
māties bez rīta skrējiena un 
sporta nodarbību apmek-
lēšanas. Sports ir kļuvis par 
manu dzīvesveidu. Šogad 
sāku mācīties spāņu valo-
du, man vienmēr ir patikusi 
Spānija, Francija un Atlantijas 
okeāna krasts.  



Pirms vairāk nekā astoņiem gadiem, sākot 
smilts izstrādi savā īpašumā esošajos veca-
jos kūdras purvos, Ilmārs Jasinskis lika pa-

matu apjomīga Mārupes izklaides parka izveidei, 
ko nākotnē viņš redz kā aktīvās atpūtas un festi-
vālu vietu.

Kad Ilmāram un brālim mantojumā nonāca 
izstrādātais kūdras purvs 30 ha platībā, bija jādo-
mā, ko ar to iesākt. Pašā finanšu krīzes sākumā –  
2008. gadā, sākās smilts ieguve un dīķa rakšanas 
darbi, bet 2010. gadā tika nodibināts SIA «El-
gust», ko izveidoja Ilmārs ar sievu (uzņēmuma 
vārds dots par godu bērniem Elzai un Gustavam), 
lai izveidotu rekreācijas vietu un dīķi gandrīz 10 ha 
platībā, kā arī turpinātu iegūt smilti un to pārdot. 

Lokāls bizness  
Turpinot virszemes izstrādi un to «maisot», 

veidojas labs auglīgas augsnes materiāls, ko iecie-
nījuši dārzkopji. Ilmārs lepojas, ka «Elgust» meln-
zeme pērn izmantota visas Krievsalas apzaļumo-
šanā. Savukārt izstrādātā smilts tiek ceļu būvei, 
piemēram, Ilmāra uzņēmuma materiāli izmantoti 
lidostas skrejceļu būvniecībai, dienvidu tilta un 
Vienības gatves izbūvei u. c. objektos. Uzņēmums 
piesakās arī konkursos, un tā pakalpojumus vis-
biežāk izmanto tuvumā esošie būvnieki. «Šis ir 
lokāls bizness, partneri jau mūs zina un uzrunā, 
jo varam nodrošināt noteiktus apjomus un kvali-
tāti,» skaidro Ilmārs.

«Elgust» nodarbina piecus cilvēkus, un tam ir 
sava tehnika zemes izstrādei – ekskavators, trak-
tors, iekrāvējs un smiltis sūknis –, kas iegādāta 
pašu līdzekļiem. Liela apjoma zemes un smilts 
transportēšanai tas piesaista vai nu sadarbības 
partnerus, vai arī tiek izmantots klientu trans-
ports. «Pašlaik šis darbības modelis ir optimāls. 
Lai iegādātu vairāk tehnikas, būtu nepiecieša-
mas prāvas investīcijas, bet šāds ieguldījums tik 
ātri atpakaļ neatnāk. Labāk riskēju pats ar savu 
naudu un iztieku bez kredītiem, tā jūtos drošāk,» 
atklāj Ilmārs. Viņa bizness labi izjūt ekonomis-
ko situāciju valstī. «Ja ir lieli būvniecības objek-
ti, tad ir daudz darba. Pērn jutām gan Krievijas 
notikumu ietekmi, gan to, kā apstājās Eiropas 
naudas ieplūde. Šogad bizness būs citāds: nebūs 
tik lielu apjomu un konkurence būs vēl sīvāka,» 
atzīst Ilmārs. Viņš piebilst, ka Mārupē līdzās 
viņa uzņēmumam šai jomā darbojas vēl vismaz 
seši uzņēmumi. 

Apgūta puse zemes
Pašlaik ir apgūta puse no 30 ha lielās platības. 

Iegūstot smilti, izveidojies liels dīķis (dziļākā vieta 
sasniedz pat 7 metrus) ar pussalu vidū jau pāris 
gadus ir izkristalizējusies arī turpmākā darbības vī-
zija. «draugi un paziņas pasvieda šo biznesa ideju. 
Esmu kaislīgs motobraucējs, un draugu kompā-
nijā, šeit, pie dīķa, piknikojot, radās ideja veidot 
atpūtas parku. Mārupē nav daudz vietu, kur aktīvi 
atpūsties brīvā dabā, kur varētu pulcēties plašas 
cilvēku masas, tāpēc vēlos izveidot tādu vietu, kur 
varētu organizēt arī festivālus, sporta spēles u. c. 
apjomīgus pasākumus. Parks sauksies «JIP Mār-
upīte», kas nozīmē «Jasinska Ilmāra projekts», bet 
«Mārupīte» tāpēc, ka šeit tuvumā ir upītes izteka,» 
par iecerēm stāsta Ilmārs.

Ilmāra sapņa piepildīšana ir pašā sākumā. 
Pašlaik ir tikts tiktāl, ka te var staigāt kurpēs – 
zemes līmenis pacelts, iekoptas vietas piknikam, 
izveidots pļavas futbola laukums un smilšaina 
pludmale ar pludmales volejbola zonu. Pērn va-
saras nogalē kopā ar ūdens atrakciju pakalpojumu 
partneri tika ierīkota veikborda trase.

Lai gan atpūtas zonu izveide ir pašos pirm-
sākumos, šovasar šeit tiek gaidīti tie, kas vēlas 
peldēties, veikot, atpūsties brīvā dabā. dīķim ir 
veiktas arī ūdens kvalitātes pārbaudes, ielaisti ziv-
ju (zandartu, storu, foreļu un sīgu) un vēžu mazu-
ļi. Ilmārs lepojas, ka šeit ir izvilkta teju 7 kg sma-
ga līdaka. Ziemā organizēti hokeja mači draugu 
lokā, uz aizsalušā dīķa slidot braukuši skolēni. 

«Skatīsimies, ko cilvēki pieprasa, un lai paši 
parāda, kurā vietā ko vajag. Man bija doma būvēt 
šeit estrādi, bet varbūt to vajadzēs citā vietā?» sa-
vas ieceres dabā izrāda Ilmārs.

Dzīves mācības
Uzņēmuma astoņu darbības gadu laikā Ilmārs 

guvis ne vienu vien noderīgu dzīves mācību. «Bijis 
diezgan daudz negodprātīgu partneru, kas nesa-
maksā un pazūd, un tad tu esi zaudētāja lomā,» 
saka Ilmārs. Viņš piebilst, ka nogurdina arī nesta-
bilitāte un neziņa. «Nezini, kas notiks nākamgad 
vai pēc pieciem gadiem. Viss ir tik mainīgs: vai 
kāds konkurents nenodempingos ar lētāku pro-
dukciju, vai nebūs jauni nodokļu pārsteigumi u. 
tml. Nevar arī pilnībā paredzēt, kāds būs jaunais 
izklaides bizness, jo tajā daudz ko nosaka sezona-
litāte,» domā Ilmārs. 

Viņš nosmej, ka ir «racējs un ieguldītājs». 
«Mūsu atšķirība no konkurentiem ir tā, ka mēs ne 
tikai izstrādājam zemes bagātības. Mēs no zemes, 
šīs vietas, paņemam un ieguldām tajā atpakaļ: sa-
kopjam šo vietu un sākam veidot atpūtas zonu,» 
viņš skaidro. Kā vēl vienu piemēru viņš min to, ka 
par saviem līdzekļiem 2008. gadā triju dienu laikā 
nācies uzbūvēt Lapiņdambi 2,5 km garumā. «Tā 
sanāk, ka visi ieguldījumi ir «jāieliek  zemē». Ceļu 
uzturam, greiderējam, jo transports pa to brauc 
diezgan intensīvi, vasarā apstrādājam ar pretpu-
tekļu līdzekļiem. Tomēr ir arī gandarījums, jo 
mārupiešiem būs vēl viena skaista, sakopta vieta,» 
nobeidz Ilmārs. 

No zemes ņemu un dodu tai atpakaļ, – tā par 
savu biznesu – smilts izstrādi un atpūtas parka 
izveidi Mārupē – saka Ilmārs Jasinskis,  
sIA «Elgust» īpašnieks.
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Foto no I. Jasinska arhīva

Veido izklaides parku «JIP Mārupīte»
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Biznesā ir kā burāšanā: vari būt izcils kādā 
jomā un kaut ko paveikt viens pats, bet ti-
kai komandā sasniegsi vislabāko rezultātu.  

Velkot paralēles starp savu aizraušanos – bu-
rāšanu – un tekstilizstrādājumu tirdzniecības biz-
nesu SIA «Alma Mater 2000», saka tās īpašniece 
dizainere Ieva Caune.

Pašu veidota kolekcija
Ievas uzņēmuma aizsākumi meklējami pirms 

16 gadiem, kad viņa nodarbojās ar interjera di-
zaina un projektu izveidi, bet tekstilizstrādājumu 
nodrošināšana bija daļa no pakalpojuma. «Tā kā 
mūsu valsti bija skārusi krīze, jutu, ka pieprasījums 
pēc dizaina pakalpojumiem iet mazumā, tāpēc no-
lēmu specializēties jomā, kuru pārzināju: aizkaru 
dizainā un pārdošanā,» stāsta Ieva. Zolitūdē tika 

atvērts salons. Tā kā no ražotājiem tiek iepirkts 
liels audumu apjoms un to visu sašūt mazumtirdz-
niecībai nebija iespējams, tika izveidota 70 m²  
liela vairumtirdzniecības noliktava, kas kopš pērnā 
gada rudens ir atrodama Mārupē līdzās restorā-
nam «Hercogs». Kopā abos uzņēmumos tiek no-
darbināti seši cilvēki.

Ievas uzņēmums sākotnēji piedāvāja ekskluzī-
vu audumu ražotāja «Kobe» (Beļģija) produkciju 
no diviem katalogiem. «Tas ir viens no teksti-
lindustrijas flagmaņiem: viņi diktē dizaina modi 
pasaulē un daudzi citi ražotāji kopē viņu tenden-
ces. «Kobe» ražo skaistus, augstas kvalitātes audu-
mus,» stāsta dizainere. Viņa piebilst, ka nu jau arī 
pati dodas uz pasaules izstādēm-mesēm, kur tiek 
noskatītas jaunākās dizaina tendences un kom-
plektētas labākajai cenai un kvalitātei atbilstošas 
kolekcijas. «Mums ir atšķirīgs dizains, skaistāki 
audumi,» uzņēmuma stipro pusi šajā biznesa nišā, 
kura ir diezgan piesātināta, uzsver Ieva. 

«Tik mazam uzņēmumam, kādi esam mēs, 
nav nemaz tik viegli tieši no ražotāja nopirkt tik 
lielu apjomu, bet mums ar daudziem ir izdevies 
izveidot labu sadarbību. Tas nozīmē, ka mūsu 
klientiem, kas lielākoties ir juridiskās personas 
(jauno projektu attīstītāji, dizaineri un citi aizka-
ru saloni), varam piedāvāt labu cenu, jo nav citu 
starpposmu,» skaidro viņa.

Tīk tradicionālās krāsas
Kas aizkaru un mājas tekstila jomā ir modē? 

«Visā pasaulē ir vienota dizaina telpa un tendences 
ir vienotas ne tikai aizkaru dizainā, bet arī interjera 
dizainā, poligrāfijā, apģērbu modē, automašīnās... 
Aktuālās krāsu tendences nosaka «Pantone» krāsu 
institūts, kas izstrādā krāsu paletes pat dažiem ga-
diem uz priekšu. Protams, interjers nevar šai mo-
dei sekot tik strauji kā, piemēram, apģērbi, tur-
klāt viss ir pakļauts arī nacionālajām īpatnībām,»  

stāsta Ieva. Viņa piebilst, ka pašlaik pasaulē 
modi diktē austrumnieciski, arābiski motīvi, bet 
no krāsām moderns ir rozā, kvarcs un bezrūpīgi 
zils tonis. «Tomēr tas nenozīmē, ka tie ir arī pie 
mums vislabāk pirktie audumi,» saka dizainere 
«Latvijā neatkarīgi no tā, vai pircējs ir latvietis 
vai krievu tautības cilvēks, vispieprasītākie ir bē-
šīgie, smilts krāsas toņi: dabas krāsas. Krieviem 
tīk arī košāki toņi, ar zeltu.» Pēdējā laikā pircēji 
iecienījuši arī dažādas tonalitātes zilos, arī lillā 
audumus. Latviešiem patīk norobežoties, un pie 
mums, atšķirībā no skandināviem, kuri iecienījuši 
neaizklātus logus, aizkaru kultūra ir attīstīta. Vai 
tie būtu grezni vai mazāk grezni aizkari, bet tie 
rada mājīguma sajūtu. 

Līdztekus aizkaru audumiem tiek piedāvāti arī 
aksesuāri, piemēram, pušķi jeb aizkaru atsaites. 

Mākslas un biznesa tandēms
Vai nav grūti apvienot mākslinieces būtību 

ar racionālo biznesa pasauli? Ieva smejot atsaka: 
«Man vienlīdz labi strādā abas smadzeņu pus-
lodes: gan analītiskā, gan mākslinieciskā. Man 
patīk viss mākslinieciskais, bet arī biznesā ir sava 
pievilcība. Man nebūtu interesanti sēdēt salonā 
un, piemēram, dienu no dienas šūt spilvenus vai 
tikai dizainēt aizkarus. Man patīk darbs ar klien-
tiem, ar piegādātājiem: visa šī ņemšanās. Patīk di-
namika un pats process.» «Ja tas būtu tikai mans 
solo projekts, tad varētu beigt, kad apnīk. Pašlaik 
mans bizness jau ir tādā stadijā, ka nevar visam 
atmest ar roku. Es esmu atbildīga savu darbinieku 
priekšā,» viņa saka. 

Interesanta dzīve
Kas dod gandarījumu? Ievai jau septiņus ga-

dus tā ir burāšana. Viņai ir sava buru laiva (sporta 
burāšanā atbilst Platu 25 klasei) un piecu cilvēku 
komanda, ar kuru kopā viņa piedalās arī sacensī-

bās: ik gadu Platu 25 klases laivām ir seši sacīkšu 
posmi, viens no tiem notiks rīgas svētku laikā.

Mūsu sarunā iesaistās arī Ievas asistente Ma-
rija Smoļakova, ar kuru kopā Ieva burā. Marija 
piebilst, ka burāšanā ir redzamas paralēles ar šo 
biznesu: ne tikai tas, ka buras ir no tekstila un tās, 
tāpat kā auduma baķi, ir jāprot sarullēt, bet arī tas, 
ka rezultāts ir atkarīgs ko katra komandas locekļa. 
«Katram ir savas stiprās puses, kas ir jāizmanto, 
katram savi pienākumi, kas ir jāizpilda, citādi 
mērķi nesasniegt,» saka Marija. Ieva piebalso: 
«Biznesā tu sasniedz biznesa mērķi un ej tālāk uz 
jaunu. Tāpat arī burājot: trenējies, uzkrāj pieredzi 
un vari sasniegt izvirzīto mērķi. Viens no mūsu 
galvenajiem vadmotīviem ir: mēs strādājam, pel-
nām naudu un tad burājam. Pašmērķis ir intere-
santa dzīve,» saka Ieva. 

Kāds kurss nosprausts Ievas biznesam? Viņa 
atbild, ka gribētu turpināt attīstīt savu biznesu, 
īpaši vairumtirdzniecību, izstrādāt savus katalo-
gus, ko piedāvāt dizaineriem e-veikalā. Tas ļautu 
darboties operatīvāk un efektīvāk. 

Vējš burās pūš uz priekšu arī biznesu

«Necenšamies izkonkurēt, bet gan cenšamies 
sadarboties,» saka dizainere Ieva Caune,  
sIA «Alma Mater 2000» īpašniece.
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Kādēļ gan neapvienot fiziskas nodarbes ar 
ķermeņa kopšanu, turklāt Mārupē, kur 
līdzīgi domājošiem cilvēkiem savas dzī-

vesvietas tuvumā būtu iespēja rūpēties par savu 
ķermeņa veselību mājīgā atmosfērā? Šāda ideja 
pirms pusotra gada radās Ivetai Gūtmanei. 

Iveta ir aktīvs un sportisks cilvēks, un viņai, 
kā ikvienai sievietei, rūp labs izskats. rūpējoties 
par veselīgu dzīvesveidu un koptu ārieni, Iveta 
apmeklēja sporta zāles un ķermeņa kopšanas sa-
lonus rīgā, un tad radās ideja Mārupes sporta un 
atpūtas centrā atvērt pašai savu salonu. Sadarbībā 
ar «Studio Figura International» tika izveidots 
«Studio Figura» salons, kādi ir gan rīgā, gan 
citviet (katram salonam ir savs īpašnieks, jo tā ir 
franšīze, kas dod iespēju no franšīzes devēja ie-
gādāties aparatūru, un visiem ir jāievēro vienoti 
korporatīvie darbības standarti – red.). Iveta stās-
ta: «Vēlējos izveidot vietu, kur cilvēks var strādāt 
ar sevi patīkamā, mājīgā atmosfērā, saglabājot 
diskrētumu un intimitāti, ko sabiedriskās vietās 
nereti izjauc apkārtējo acu skatieni. Tādu vietu, 
kur atpūtas režīmā veikt ķermeņa kopšanas pro-
cedūras, arī fiziskas aktivitātes, lai atbrīvotos no 
dažiem kilogramiem liekā svara, no celulīta vai 
vienkārši uzturētu fizisko formu.»

Tikt par izmēru mazākā kleitā
Ivetas apsaimniekotajā salonā pieejami četri 

«roll Shape» masažieri – aparāti, kas ar rullīšiem 
izmasē visu cilvēka ķermeni, aktivizējot asinsri-
ti un veicinot labāku vielmaiņu, un viens «Vacu 
Shaper», kurā klients iet pa skrejceliņu, bet ķer-
meni ieskauj vakuums, kas pastiprina gan fizis-
ko slodzi, gan organisma atjaunojošās funkcijas. 
«Īsas procedūras laikā iespējams paveikt to, ko 
dabiskos apstākļos var izdarīt aptuveni divas rei-
zes ilgākā laikā, tāpēc tas ir ļoti noderīgi arī stei-
dzīgiem ļaudīm,» paskaidro Iveta. Viņa stāsta, ka 
salona pakalpojums der ne tikai tiem, kuri grib 
«norullēt» kādu lieku tauciņu, bet arī tiem, kuri 

kautrējas doties uz sporta zāli vai arī nav tik fiziski 
spēcīgi, lai fitnesa zālē izturētu lielu slodzi. «Šurp 
nāk arī tādas meitenes un sievietes, kam nav ne-
kādu problēmu ar lieko svaru, bet kuras grib jus-
ties tvirtas. Esam arī palīdzējuši sportistiem, kam 
ir fiziskās slodzes nogurdināti ķermeņi un «sadzī-
ti» muskuļi, kā arī vīriešiem, kas arī grib justies 

labi. Šie aparātirada tādu sajūtu kā pēc intensīva 
treniņa sporta zālē: nākamajā dienā sāp musku-
ļi, ir enerģijas pieplūdums, vienlaikus uzlabojas 
asinsrite, āda kļūst tvirtāka, limfa sāk kustēties, 
norullējam arī liekos tauciņus un tiek panākta 
atslābinoša sajūta,» stāsta Iveta. Viņa piebilst, ka 
efekts, protams, nav sasniedzams uzreiz, to var 
pamanīt pēc regulāra mēnesi ilga darba (ja nāk 
uz stundu garu nodarbību gan uz ruļļiem, gan uz 
vakuuma celiņa vismaz trīs reizes nedēļā), toties 

klientes esot lepojušās, ka nu varot uzvilkt vismaz 
izmēru mazāku apģērbu.

klienti iesaka arī citiem
rāta dūkoņas pavadījumā «ruļļu» procedūru 

veic Tatjana, kura labprāt dalījās savā pieredzē. 
«Gribēju uzlabot figūras aprises. Par šādu pakal-

pojumu uzzināju internetā, izlasījumu atsauks-
mes un nu uz šejieni esmu atnākusi jau trešo reizi. 
redzat, sēžu, un man tagad masē roku. Sajūta ir 
patīkama, kā jau masāžā. Pagaidām savos apmē-
ros izmaiņas vēl neredzu, būs vēl jāpastrādā, bet 
noteikti ieteiktu arī citiem!» saka Tatjana. 

Elīna uz salonu atnākusi pēc draudzenes ie-
teikuma. «Viss ķermenis jūtas izkustināts. Salī-
dzinoši īsā laikā katrai ķermeņa daļai tiek veikta 
pamatīga masāža. Ļoti patīk masēt pēdas. Pēc 

procedūras uz vakuuma celiņa domāju: nezin kas 
būtu jādara, lai pusstundas laikā varētu tā nosvīst. 
Pēc lielā sporta beigšanas šis ir labs veids, kā uz-
turēt ķermeni mundru un veselīgu – ikdienā regu-
lāri izkustēties,» pieredzē dalās Elīna. 

Ilona atzīst, ka jau pēc nedēļu ilgas procedū-
ru apmeklēšanas āda ir kļuvusi zīdaina un tvirta, 
muskuļi ieguvuši patīkamas skaistas formas un 
celulīts ir izlīdzinājies. 

Savukārt Aleksandram ārsts ir ieteicis iziet 
limfodrenāžas masāžas kursu. «divu mēnešu lai-
kā es pilnībā sasniedzu savu mērķi: nometu dažus 
liekos kilogramus un sakārtoju limfas atteci prob-
lemātiskajās vietās,» viņš saka. raimonds šai salo-
nā gatavojas maratonu sezonai, kura tūliņ sāksies, 
un apgalvo, ka ruļļu masāža ir ļoti labs veids, kā 
pēc treniņiem atslābināt piedzītos muskuļus.

Noderīgi visai ģimenei
Salonā tiek piedāvātas arī speciālas program-

mas, piemēram, jaunajām māmiņām, kas pēc 
dzemdībām vēlas atgūt zaudēto formu. Ir arī 
«Ģimenes stunda» – īpašs piedāvājums mam-
mai, tētim un bērniem. Kamēr māmiņa vai tētis 
darbojas, mazos bērniņus pieskata salona darbi-
nieki. Salona pastāvēšanas laikā ir izveidojies pa-
stāvīgo klientu kodols, kuri vairākas reizes gadā 
iziet kādu no kursiem. Uzklausot klientu stāstus 
un vēlmes, salonā tiek piedāvāti regulāri tematis-
kie pasākumi, piemēram, ir pieejamas dietologa 
konsultācijas, kas palīdz saglabāt procedūru laikā 
atgūto formu. «Studio Figura» salonos «Maxima» 
klientu kartes īpašniekiem ir 15% atlaide, un Iveta 
piebilst, ka arī Mārupes uzņēmējiem ir paredzētas 
īpašas cenas.

Jau par labu tradīciju ir kļuvuši gongu vakari 
katra mēneša trešajā trešdienā: meditatīvās gongu 
skaņas palīdz attīrīt prātu no domu jūkļa, kas sa-
krājies ikdienas darbos, ļauj uz mirkli atslēgties no 
ārpasaules un pabūt vienatnē ar sevi. 

«studio figura» salons Mārupē – jau 500 dienas

salons ir kā mājīga viesistaba, kur procedūru laikā satiekas draudzenes, kolēģes, kaimiņienes, 
patīkamās sarunās pavadot ķermeņa kopšanai atvēlēto laiku. Biežas viešņas ir jaunās māmiņas.

Foto no I. Gūtmanes arhīva

Iespējams ir paveikt visu, ja vien cilvēks to 
vēlas, bet, kad izvēle izdarīta, ir jāizdara viss, 
jāiet līdz pašam galam, nekad nepadodoties.

Šie ir Ilutas Grebskas-Lonnbergas, «BEWE» 
vadītājas, dzīves un biznesa vadmotīvi. Tie nav ti-
kai lozungi, bet gan uz pašas ādas izbaudīta dzīves 
patiesība, jo viņa uzskata: «Ja cilvēks vēlas attīstī-
ties, to var izdarīt, tikai darot, jo pieredzi nemāca 
augstskolās, to iegūst strādājot.» 

Nebaidījās uzdrīkstēties
Biznesa pieredzi Iluta sāka apgūt pirms 18 ga-

diem, kad viņa, strādājot policijā, no kāda paziņas 
uzzināja, ka transporta un loģistikas uzņēmums 
«Beweship», kas kopš 1957. gada darbojas Somijā 
un kopš 1993. gada – arī Igaunijā, meklē cilvē-
ku, kas varētu sākt biznesu Latvijā. Iluta saprata, 
ka grib dzīvē kaut ko mainīt, un devās uz darba 
pārrunām uz Somiju. 1998. gada februārī tika 
piereģistrēts meitas uzņēmums SIA «Beweship  
Latvia». «Liekas, ko tāds divdesmitpiecgadīgs 
skuķis, turklāt no pavisam citas jomas, var iesākt? 
Tas ir tam pierādījums, ka ar lielu vēlmi šajā dzīvē 
visu var panākt,» viņa saka. 

Viss sākās lēnām, pamazām, bet ar somu ko-
lēģu iedrošinājumu, no viena cilvēka uzņēmuma, 
kad pašai bija gan preces jāmuito, gan uzņēmums 
jāizveido no nulles, tas 18 gados izaudzis par vi-
dēja mēroga spēlētāju ar 32 darbiniekiem, no ku-
riem lielākā daļa šeit strādā teju 10 gadus, un kurā 
80% pieder somu īpašniekiem. 

Visu veidu loģistikas pakalpojumi
Pēc 10 gadu darbības dažādās rīgas vietās 

2008. gadā uzņēmums pārcēlās uz Mārupi, kur 
tika uzbūvēta 10 000 m² liela moderna, apsildā-
ma noliktava un telpas birojam, kuras uzņēmums 
ne vien izmanto pats, bet arī iznomā citiem. Lai 
spētu labāk pārvaldīt plaši attīstīto saimniecību, 
2011. gadā uzņēmējdarbība tika sadalīta, atstājot 
SIA «Beweship Latvia» pārziņā nekustamā īpašu-
ma apsaimniekošanu (biroju un noliktavas platību 
iznomāšanu) un izveidojot jaunu uzņēmumu SIA 
«BEWE rIX», kura pārziņā ir  kravu pārvadāju-
mi (tos uzņēmums veic ar sadarbības parteru – ar 

somu «Beweship» u.c. palīdzību) un citi loģistikas 
pakalpojumi. Uzņēmums nodarbojas ar visa vei-
da loģistikas pakalpojumiem gan kā pārvadātāji, 
gan kā ekspeditori: tie ir kravu pārvadājumi (im-
ports/eksports) pa Eiropas un Austrumu reģiona 
valstīm, gaisa un jūras kravu pārvadājumi, tiek 
piedāvāti noliktavas pakalpojumi visdažādākajām 
preču grupām (t.sk. akcīzes precēm, ir arī muitas 

zona ne Eiropas precēm. Lielākā daļa klientu ir 
juridiskās personas, bet nelielu daļu veido arī pri-
vātie klienti, piemēram, vēstniecību darbinieki un 
privātpersonas, kam «BEWE» palīdz ar iedzīves 
pārvadāšanu starptautiskā mērogā.

Iluta atzīst, ka šajā nozarē konkurence ir ļoti 
sīva. Latvijas tirgus ir mazs, un to ietekmē ģeopo-
litiskā situācija, ekonomikas pacēlumi un kritumi, 
tāpēc dažkārt pakalpojumos ir lielāks importa ap-
joms, bet citkārt, kad Latvijā aktīvāka tautsaim-
niecība, – eksporta.

Nesēdēt komforta zonā
Vai, uzņēmumam augot, nākas augt arī pa-

šiem? Iluta atzīst: tas, ka viņa pārzina uzņēmuma 
«virtuvi» un pati izgājusi cauri visiem tā attīstības 
posmiem, ļauj ne tikai perfekti pārredzēt spēles 
laukumu, bet arī dalīties zināšanās ar darbinie-
kiem. Iluta arī pati veic darba pārrunas. «Pieņe-
mot darbā jaunu darbinieku, pat nav tik svarīga 

izglītība (lai gan mums vairums ir ar augstāko 
izglītību). daudz būtiskāka ir cilvēka attieksme, 
vēlme strādāt, augt un attīstīties. Cilvēkam ir 
jābūt apmierinātam ar savu darbu, bet nedrīkst 
arī pārlieku aizsēdēties komforta zonā, ir nepie-
ciešami jauni izaicinājumi,» ir pārliecināta Iluta. 
Ne mazāk būtiski darbiniekiem ir just piederību 
uzņēmumam, tāpēc divas reizes gadā tiek orga-
nizēti pasākumi ar ģimenēm (Ziemassvētki un 
sporta spēles), kopā tiek arī svinēta uzņēmuma 
dzimšanas diena. 

Ej līdz galam!
Šajos gados iegūta ne tikai biznesa pieredze. 

Ilutai ir svarīgi augt arī kā personībai. Tam pa-
matus likuši vecāki un vecvecāki jau bērnībā, kad, 
dzīvojot Neretā, fizisks darbs bija ikdiena. «Varas 
un naudas kāre rada cilvēkos augstprātību. Manī 
nav nekā no šīm īpašībām, jo viss ir vienkārši: ja ir 
darbs, tas ir jāizdara,» viņa saka.

Iluta ir cīnītāja un darītāja. «Patiesībā par visu 
ir jācīnās, bet jācīnās nevis «pret», bet «par» to, 
lai dzīvotu labāk. Ja uzņēmumam iet labāk, arī 
darbiniekiem iet labāk. Mans moto: ja esi izvē-
lējies savu cīņu, tad ej līdz galam!» viņa atklāj. 
Kā piemēru Iluta min izcīnīto asfaltēto ceļu uz 
uzņēmumu. Kad tas šeit ievācās, uz to veda dub-
ļains zemes ceļš, bet tolaik, NATO kravas vadājot, 
diennaktī apgrozījās ap 30 auto. Lai tie dubļos 
neiestigtu, kaimiņi «Witraktor» izlīdzēja ar trak-
toriem. «Tas bija murgs un darbs trijās maiņās. 
Novada domei tādu līdzekļu, lai ceļu noasfaltētu, 
nebija, bet es, uzskatot, ka šis ir valstiska mēroga 
pasūtījums, aizgāju līdz pat premjera dombrovs-
ka birojam, iesaistīju piecas ministrijas un beigās 
ar valsts un pašvaldības līdzfinansējumu tikām pie 
šī ceļa,» atceras Iluta.

Jābūt mirdzumam acīs
Iluta lepojas, ka uzņēmums ir pārdzīvojis fi-

nanšu krīzi. «Spējām visi vienoties par nelielu algu 
samazinājumu, arī vadībai. Neviens cilvēks netika 
atbrīvots no darba. Pāris gadu laikā atgriezāmies 
iepriekšējā līmenī, kas ir nedaudz virs nozares vi-
dējās algas.» 

«Patiesībā dzīvē neko daudz jau nevajag,» no-
teic Iluta. Viņa prieku rod smaidīgos un apmie-
rinātos kolēģos, kam patīk darbs, mērķu sasnieg-
šanā, tajā, ka dzīvo dieva zemītē – Latvijā, kā arī 
ceļojumos. Sagaidot uzņēmuma 20. jubileju Iluta 
grib strādāt ar «labu peļņu», lai varētu visiem sa-
rīkot trīs dienu ballīti Latgalē un izdot 20 gadu 
garumā pašu rakstīto dzejoļu grāmatu. «Lai acīs 
nepazūd mirdzums, lai sirds deg par kopējo lietu 
un lai neiezogas vienaldzība pret to, ko dari, un 
dzīvi kopumā,» par labāko novēlējumu un mērķi 
saka Iluta. 

Viss ir mūsu spēkos, tikai nedrīkst padoties!

«Jābūt uz viena viļņa un jādeg par savu lietu,» – par komandas spēku uzņēmuma panākumu 
kaldināšanā ir pārliecināta Iluta Grebska-Lonnberga, sIA «BEWE RIX» valdes priekšsēdētāja un   
sIA «Beweship Latvia» valdes locekle. Attēlā: visa komanda uzņēmuma 18. jubilejā.

Foto no «Beweship Latvia» arhīva
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Mārupieši, esiet aktīvi un balsojiet!
Biedrības «Mārupes uzņēmēji»  

iesniegtais projekts  
«Publiskā velosipēdu apkopes stacija» 

(to plānots izvietot pie Mārupes vidusskolas) 
projektu konkursā «LMT Latvijai»  

izvirzīts publiskajai balsošanai. 
Lūdzu, balsojiet par šo projektu vietnē 

http://www.lmt.lv/lv/lmtlatvijai.
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Jauni biedrības  
dalībnieki
Aprīlī biedrībā iestājušies divi jauni bied-

ri – SIA «Studio Monaco», kas nodarbojas ar 
aizkaru un mēbeļu audumu mazumtirdzniecī-
bu un vairumtirdzniecību, un SIA «damiāns 
ABB» jeb dārzniecība «dārzs zem saules», kas 
nodarbojas ar stādu audzēšanu un apzaļumoša-
nu. Sveicam biedrībā!

aizvadīta lielā talka
23. aprīlī aizvadīta Lielā talka, ko Mārupes 

novada dome jau otro gadu rīkoja sadarbībā 
ar biedrību «Mārupes uzņēmēji». Kopējais tal-
cinieku skaits bija ap 70 cilvēkiem, kuri čakli 
strādāja, lai sakoptu Mārupītes krastus. Pēc labi 
padarīta darba visi pulcējās uz kopīgu zupas ēša-

nu, ko nodrošināja Mārupes novada dome. Sal-
dajā ēdienā SIA «Kreiss» bija sarūpējis kliņģeri, 
bet visu talcinieku priekam biedrības «Mārupes 
uzņēmēji» dalībnieki bija sagatavojuši loteriju, 
kurā visas lozes bija pilnas! Paldies par sarū-
pētajām balvām SIA «SilJa», SIA «MAdArA 
Cosmetics», VAS «Lidosta «rīga»», SIA «rol-
ling», SIA «Appollo Baltic», SIA «Kreiss», SIA 
«Prolux», saloniem «Beauty Station» un «Studio  

Figura», restorānam «Hercogs» un stādaudzē-
tavai «Blīdene»! Aicinām visu gadu būt čakliem 
un sakopt savu apkārtni, negaidot nākamo Lie-
lo talku! Par zaļu un sakoptu Mārupi!

neformālā tikšanās
Saulainā 27. aprīļa vakarā prāvs pulciņš 

biedrības dalībnieku bija sanākuši restorānā 
«Hercogs», lai tiktos ar enerģisko Māri Olti. 
Aizrautīgās sarunās un iedvesmojošu stāstu 
apspriešanā pagāja vairāk nekā divas stundas. 
Paldies Mārim Oltem par veltīto laiku! Un 
galvenais secinājums no šīs tikšanās reizes ir 
kā novēlējums ikvienam – lai pietiek spēka un 
drosmes sekot savam dzīves aicinājumam un 
piepildīt sapņus! Tas nav nemaz tik grūti…

Paldies SIA «airPrint» par viesmīlību 
valdes sēdes laikā!

•
Paldies SIA «MADARA Cosmetics» 

par uzņemšanu, organizējot  
semināru «Par 2h zinošāks»!

•
Paldies SIA «Hercogs M»  

par viesmīlību, organizējot  
neformālo tikšanos ar Māri Olti!

•
Un paldies arī SIA «Neriņa V»  

par laipno uzņemšanu Uzņēmēju 
brokastu pasākumā!

Biedrība «Mārupes uzņēmēji»

LABIE DARBI

Par reklāmas un sludinājumu
ievietošanu rakstiet vai zvaniet

biedrības koordinatorei Elīnai Grāvei:
info@marupesuznemeji.lv

22516333

«Uzņēmēju Vēstis»
Izdevējs: biedrība «Mārupes uzņēmēji»

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

Metiens: 7200 eksemplāru
Izplatīšana: kopā ar Mārupes novada

pašvaldības laikrakstu «Mārupes Vēstis»

Šis izdevums iespiests ar biedrības dalībnieka 
tipogrāfijas

                                                            atbalstu. 

PALDIES!

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


