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Aprīļa mēnesis biedrībā ir bijis ļoti aktīvs, esam izstrā-
dājuši rīcības plānu, sadalījuši atbildības sfēras un 
pienākumus, aktīvi turpinājuši apmeklēt biedrus, lai 

iepazītos ar viņu ikdienas darbu, uzklausītu problēmas, sa-
dzirdētu vēlmes.

Esam tikušies ar Mārupes Domes vadību un Domes de-
putātiem un iepazīstinājuši ar savu darba plānu šim gadam, 
esam vienojušies, ka darbosimies kopā un visus jautājumus, 
īpaši problēmas, risināsim uzņēmējiem raksturīgā stilā.

Tikāmies ar Salaspils un Ķekavas uzņēmēju biedrībām, 
dalījāmies pieredzē un izstrādājām kopīgas sadarbības plānu, 
kas varētu veicināt visu Pierīgas uzņēmēju problēmu risināša-
nu. Sadarbojoties vairāku novadu biedrībām, mēs kopā tomēr 
esam vēl lielāks spēks.

Lai atbalstītu savus biedrus, biedrība ir noslēgusi jaunu lī-
gumu par grāmatvedības pakalpojumu sniegšanu ar uzņēmu-
mu SIA «Liacons», īpašniece Liāna Putniņa, kas ir biedrībā 
«Mārupes uzņēmēji» kopš 2014. gada oktobra.

Uzsākam jaunas tradīcijas – reizi mēnesī rīkot tikšanos vi-
siem biedrības uzņēmējiem, lai neformālā gaisotnē aprunātos 
ar kolēģiem, kā arī tiktos ar kādu populāru cilvēku, lai smel-
tos iedvesmu, gūtu jaunas atziņas un vienkārši kopā atpūs-
tos. Uzklausot biedrības dalībnieku vēlmes, pamatā tikšanās 
tiks organizētas ar veiksmīgiem un aktīviem uzņēmējiem, ar 
māksliniekiem un politiķiem.

Uz pirmo tikšanos aicinājām kantrī un šlāgermūzikas 
pārstāvi, dzejnieku un komponistu, grupas «Klaidonis» līderi 
Māri Sloku, kurš kopā ar Mārupes kultūras nama direktori 
un dziedātāju Iru Krauju iepazīstināja uzņēmējus ar mūzikas 
pasaules aizkulisēm.

Jau šajā UV 11. numurā aizsākam tradīciju – iepazīstināt 
mārupiešus ar saviem uzņēmējiem – biedrības dalībniekiem 
un viņu biznesu. Pamatā rakstu sērija par savējiem paredzēta 
ne tikai, lai iepazītu savus uzņēmējus un viņu darbošanos, bet 
iedrošinātu gan jaunus, gan ne tik jaunus mārupiešus apdo-
māt iespēju uzsākt savu biznesu, ieklausoties citu pieredzē, 
atziņās, veiksmes stāstos.

Pirmā tēma ir būvniecība, jo, sākoties pavasarim, būvnieki 
sarosās.

Šajā numurā iepazīsieties ar SIA «Skārda jumti», SIA 
«Kalo Būve», SIA «Vērsis un Ro» un SIA «Doka Latvia».

Kāda būs nozīme un cik lielu lomu spēlēs reģionālās pa-
domes, kuras kopš šī gada sākuma ir uzsākusi veidot 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK), 

bija viens no galvenajiem jautājumiem, kas aprīļa nogalē tika ap-
spriests pirmajā kopīgajā 3 Pierīgas uzņēmēju biedrību – Ķeka-
vas, Mārupes un Salaspils – vadītāju sanāksmē Rāmavā. Šogad 
LTRK iedibināja 4 jaunas padomes, kas atbilst Latvijas ģeogrā-
fiskajam dalījumam – Vidzemes, Kurzemes, Zemgales un Latga-
les. To sastāvā ir pazīstami uzņēmēji un sabiedriski aktīvi pilsoņi, 
kā Imants Kanaška no Jelgavas, Arkādijs Suškins no Cēsīm, An-
dis Araks no Talsiem un Jānis Romancāns no Ludzas. Visi viņi ir 
savu reģionālo uzņēmēju biedrību vadītāji un aktīvisti.

Pašlaik LTRK fokusā ir jautājums par vēl vienas – Pierīgas pa-
domes – veidošanu. Pozitīva lēmuma gadījumā, aktīvākajām re-
ģionālajām uzņēmēju biedrībām, kas atrodas Rīgas pievārtē, būs 
noteicošā loma šīs padomes darbībā. Pierīgas reģiona uzņēmēji ir 
vieni no sabiedriski aktīvākajiem, jo uzņēmēju biedrības darbojas 
gan pašā Rīgā (Rīgas uzņēmēju biedrība), gan teju ikvienā Pierīgas 
novadā. Bez jau minētās Ķekavas, Mārupes un Salaspils, uzņēmē-
ji ir institucionalizējuši savu darbību arī Jūrmalā, Babītē, Siguldā, 
Tukumā, Carnikavā, cik zināms, gatavības stadijā ir arī Ādaži.

Jānis Endziņš, LTRK vadītājs, stāsta, ka reģionālais faktors 
tirdzniecības kameras darbībā nav akcentēts nejauši. Tieši reģio-
nos strādājošie uzņēmēji ir tie, 
kas vislabāk var saskatīt Latvijas 
tautsaimniecības izaicinājumus 
un izvirzīt uzdevumus LTRK 
lobija darbam. Sasaiste ar nova-
diem un pašvaldībām ir būtiska, 
un tas bija vērojams pagājušajā 
gadā, LTRK organizējot pētīju-
mu un labākajām pašvaldībām 
piešķirot pirmo «Publisko pa-
kalpojumu gada balvu». Atšķi-
rīga pašvaldību attieksme pret 
novada uzņēmējiem nereti liedz 
tiem pozitīvi attīstīt uzņēmēj-
darbību savā novadā. «Pierīgas 
reģionā ir koncentrējušies daudzi lieli un Latvijas ekonomikai 
nozīmīgi uzņēmumi, kas sniedz ievērojamu pienesumu Latvijas  
IKP izaugsmei, tāpēc Pierīgas padomes izveidošana būtu tikai  
loģiska» – tā Endziņš.

Silvestrs Savickis, Mārupes biedrības valdes loceklis un viens 
no «Mārupes deklarācijas», kas tapa kā pirmā «Vislatvijas reģio-
nālo uzņēmēju biedrību kongresa» (notika Mārupē, 2014.gada 
6.novembrī) gala dokuments, līdzautoriem, uzsver, ka deklarācijas 
tapšanā visaktīvākie bija tieši Pierīgas biedrību dalībnieki. Viņi 
palīdzēja noformulēt nozīmīgākos uzdevumus, kā nepiecieša-
mība pēc uzņēmējdarbības stratēģijas ikvienā novadā, pastāvīgu 

valdes priekšsēdētāja sleja

pierīgas uzņēMēju padoMe koNsolidēs lielākos uzņēMējusfokusāSveiciens ar pavasara  
atnākšanu!
Ar katru dienu kaut nedaudz,  
tomēr pavasaris mūs arvien 
vairāk uzrunā un ierodas.

Silva Jeromanova - Maura
Biedrības valdes priekšsēdētāja

LTRK lēmums par reģionālo padomju veidošanu 
uztverts ar atsaucību

Rāmavas Depkina muižā 23.aprīlī pulcējās Mārupes, 
salaspils un Ķekavas uzņēmēju biedrību vadītāji.  
 Publicitātes foto

uzņēmēju konsultatīvo padomju pie pašvaldībām izveidošanas un 
«vienas pieturas aģentūras uzņēmējiem» iedibināšanas visās paš-
valdībās.

Miks Balodis, Salaspils uzņēmēju biedrības vadītājs, ir ieskatā, 
ka Pierīgas padome, kas visti-
camāk sastāvētu galvenokārt 
no biedrību pārstāvjiem, būtu 
lielisks atspaids arī reģiona 
pašvaldībām, kuras sev aktuā-
los jautājumus, kā, piemēram, 
iemaksu apjoms pašvaldību 
izlīdzināšanas fondā, ES fon-
du naudas pieejamība u.c., ne 
vienmēr spēj risināt nedz in-
dividuāli, nedz caur Latvijas 
Pašvaldību savienību.

Jautājums par Pierīgas 
padomes izveidošanu ir uz-
ņēmēju – LTRK biedru ziņā, 

kuru vārdā darbojas un lēmumus pieņem LTRK Padome 22 cil-
vēku sastāvā. Šobrīd LTRK ir 12 kompetenču padomes: 4 nozaru 
padomes – Tirdzniecības, Rūpniecības, Pakalpojumu un Lauku 
uzņēmējdarbības padomes, 4 interešu padomes – Zināšanu eko-
nomikas, Eksporta, MVU un Nacionālās stratēģijas padomes, kā 
arī 4 iepriekš nosauktās reģionālās padomes. LTRK biedru kom-
petenču padomes ir galvenais LTRK intelektuālais resurss, kas 
nodarbojas ar ieteikumu izstrādi valsts politikai tautsaimniecībā 
un uzņēmējdarbībā. Biedrības «Mārupes uzņēmēji» pārstāvji dar-
bojas MVU padomē (Silva Jeromanova – Maura) un Pakalpoju-
mu padomē (Silvestrs Savickis).  

«Pierīgas reģionā ir koncentrē-
jušies daudzi lieli un Latvijas 
ekonomikai nozīmīgi uzņēmumi, 
kas sniedz ievērojamu pienesu-
mu Latvijas IkP izaugsmei, tāpēc 
Pierīgas padomes izveidošana 
būtu tikai loģiska».



Sākot darbu kā transporta pakalpojumu 
uzņēmums, SIA «Vērsis Ro» «apaudzis» 
ar daudziem pakalpojumiem, kurus pie-

spēlējusi dzīve un klienti, turklāt darbošanās 
vairākās jomās ir labs veids, kā «nelikt visas olas 
vienā groziņā» – tas ļauj sadalīt riskus, ja kādā 
no jomām neveicas tik labi kā citās.

Saimniekošanas «knifus» atklāj Vitauts Rot-
bergs, SIA «Vērsis Ro» valdes priekšsēdētājs:
•	 Uzņēmumam	šogad	aprit	15	gadi,	un	nosau-

kumā likts «Vērsis», jo tā ir tā vadītāja horo-
skopa zīme (Vitauts saka: «Mēs, kā jau vērši, 
darba nebaidāmies, vilksim vezumu un darbu 
izdarīsim»), bet «Ro» ir Vitauta uzvārda pir-
mie burti. 

•	 SIA	 «Vērsis	 Ro»	 ierindojams	 mazo/vidējo	
uzņēmumu kategorijā un visu laiku darbojies 
Mārupē. Līdz finanšu krīzei 2008. gadā uz-
ņēmums bija izaudzis līdz 70 darbiniekiem 
un gadā apgrozīja 2 miljonus latu. Krīze uz-
ņēmumu skāra smagi: apjomi samazinājās pat 
četrkārt, un no krīzes tas izgāja ar pusmiljons 
latu apgrozījumu un 30 darbiniekiem, kuri 
šobrīd strādā uzņēmumā.

sens sapnis par labu  
transportu

«Vērsis Ro» ir daudzprofilu uzņēmums, jo 
darbojas daudzās jomās, bet tās visas apvieno 
transports. Uzņēmumam izveidojies prāvs au-
toparks: traktori, greideri, smagie kravas auto ar 

piekabēm un autobusi. Tas bijis Vitauta jaunības 
dienu sapnis: vēl padomju laikos, kolhozā par 
šoferi strādājot, gribējis strādāt ar labu, kvalitatī-
vu tehniku. Arī ideja par savu uzņēmumu viņam 
radās tolaik: esot redzējis, ka pats, ņemot vadību 
savās rokās, varētu izdarīt labāk, ātrāk, citādāk. 
«Tagad ir cita lieta: kad esi darba devēja lomā, 
redzi, ka varētu izdarīt vēl vairāk, kaut pusstun-
du ilgāk pastrādāt, bet darbinieks saka – viss, 
darba diena beigusies. Jo ziņās mums stāsta, ka 
uzņēmēji ir bezkaunīgi, liek par daudz strādāt,» 
nosmej Vitauts. 

Darbu	 pirms	 15	 gadiem	 «Vērsis	 Ro»	 sācis,	
piedāvājot transporta pakalpojumus. «Tā sanācis, 
ka darot darbiņu, darbs parāda, kas vēl ir nepie-
ciešams. Klientam ir vēlme pēc jauna pakalpo-
juma, un mēs sakām – kāpēc ne, varam izdarīt!» 
pamato uzņēmējs. Piemēram, klientiem vajag ne 
tikai atvest melnzemi, bet to arī izlīdzināt un ie-
sēt zāli, pēcāk zāle jāpļauj. Nākamais solis bijuši 
neregulārie pasažieru pārvadājumi: uzvarot paš-
valdību konkursos, SIA «Busi» pārvadā skolēnus, 
vadā	arī	uzņēmumu	darbiniekus	no/uz	darbu,	ir	
izveidojusies laba sadarbība ar tūrisma firmām 
(piemēram, ar «Impro») ceļotāju pārvadāšanā. 
Ziemā prāvais tehnikas «bataljons» dodas cīņā 
ar sniegu (tiek tīrīta teritorija, piemēram, pie 
Ķīpsalas izstāžu kompleksa), bet vasarā – pļauj 
zāli, ja nepieciešams, var ar smalcinātāja tehniku 
apkopt arī pamatīgi aizaugušas pļavas, apzaļumo 

teritorijas (ierīko dīķus), rok karjerus un ir no-
darbināts ceļu būvē. Viens no pēdējo gadu lie-
lajiem ceļu būves darbiem bijis 2013. gadā, kad 
uzņēmums uzvarēja Latvijas valsts mežu (LVM) 
konkursā un ierīkoja vairāk nekā 16 km meža 
ceļu (ierindojoties starp LVM TOP10 meža 
ceļu būvētājiem). Ja neizdodas vinnēt konkur-
sos pašiem, tad labprāt palīdz citiem ceļu būv-
niekiem, jo ir uzkrāta liela būvniecības pieredze. 
Šobrīd «Vērsis Ro» palīdz Talsu pusē būvēt 4 km 
meža ceļu. Ilgstoša sadarbība izveidojusies arī ar 
Turības augstskolu, «Wess motors», «Beweship 
Latvia» u.c. uzņēmumiem.

Biznesa «cietā garoza»
Līdz 2012. gadam «Vērsis Ro» Mārupē dar-

bojās arī ar atkritumu apsaimniekošanu, ko sāka 
no nulles – visu nopelnīto ieguldīja attīstībā: ie-
pirka jaunas atkritumu pārvadāšanas mašīnas un 
konteinerus, bet diemžēl nākamajā gadā zaudēja 
pašvaldības konkursā. Šī ziema sniega tīrīšanai 
nav bijusi labvēlīga, tāpēc nācies vairākus jaunos, 
modernos traktorus, kuri nostāvēja, praktiski ne-
iedarbināti, pārdot somiem, kur ziemas ir bargā-
kas. «Tā ir biznesa garoza, kad nevari iespaidot 
laikapstākļus, kad nezini, ar cik zemu cenu tevi 
izkonkurēs... Tāpēc mums ir šie daudzie darbī-
bas virzieni, lai sadalītu riskus, un tad, kad vienā 
brīdī kaut kas neiet kā plānots, varam izdzīvot 

ar citām jomām. Tāpēc arī mūsu darbiniekiem 
ir uzstādītas augstas prasības: viņiem jābūt ļoti 
elastīgiem – jāmāk gan ziemā ar traktoru sniegu 
šķūrēt, gan vasarā ar to pašu traktoru zāli pļaut,» 
skaidro V. Rotbergs.» Šādas situācijas uzsit «sā-
pīgos punus», kas jebkuram, biznesā esot, liek 
izvērtēt padarīto, celties un iet tālāk. Tāpēc ir ļoti 
svarīgi, ka uzņēmumam ir labi, uzticami partne-
ri, kas saprot, ka tās ir tikai īslaicīgas grūtības,» 
piebilst uzņēmējs.

«Par» pozitīvu cīņas sparu
Sirdi Vitautam silda ne tikai paveiktais, bet 

arī tas, ka uzņēmums var sniegt palīdzīgu roku 
tiem, kam tas nepieciešams. Tā, piemēram, «Vēr-
sis Ro» atbalsta Mārupes novada meiteņu un vī-
riešu volejbola komandu, Valmieras puses regbi-
ja komandu Fēnikss, Jelgavas pusē – motoklubu 
Rambas. «To darām, jo uzskatu, ka darbinieks 
būs daudz pozitīvāk noskaņots un domājošāks, 
ja tas agrā bērnībā, jaunībā būs guvis atbalstu 
saviem labajiem mērķiem, jo šajā laikā mostas 
talants un tam ir vajadzīgs pozitīvs grūdiens. 
Šie jaunieši, kas darbojas amatieru līmenī, ie-
gūst pozitīvo cīņas sparu, nevis klimst pa ielām, 
domājot, kā «nosist laiku»,» pamato Vitauts. Vēl 
viņam gandarījumu dod kopābūšana ar saviem 
kolēģiem vidējās paaudzes deju kolektīvā «Mā-
rupieši»	–	nu	jau	25	gadu	garumā.

Vitauts, neraugoties uz grūtībām un izaici-
nājumiem, gūst gandarījumu arī no darba. Līdz 
2008. gadam, kad uzņēmumam bija straujāka 
izaugsme, strauji attīstījās privātais sektors un 
tajā bija vairāk pasūtījumu, bet tur nebija svarīga 
zemākā cena, bet gan kvalitāte. «Mēs attīstījā-
mies, jo strādājām kvalitatīvi. Tad iestājās laiki, 
kad visu nosaka zemākā cena, bet pēc tam bie-
ži dzirdam, ka nav pabeigti projekti, ka ceļš pēc 
pāris gadiem sabrūk... Man svarīgi, lai darba re-
zultātā nav t.s. «Maxima skrūves», jo uzskatu, ka 
darbā vajag ielikt savu sirdi un prātu, nevis darīt 
«ķeksīša pēc». Patīk jauni projekti, kur katrreiz ir 
jauni apstākļi: tas taču ir tik interesanti, un vari 
būt radošs,» stāsta Vitauts. Esot uzņēmējam, 
pluss esot tas, ka «pats vari atrisināt problēmas 
un pēcāk redzēt, ka mēs visi varam dzīvot labāk. 
Tāpēc, kā saka zemnieki: «Ko gaidām? Spļaujam 
tik saujās un – ķeramies darbiem klāt!»» apņē-
mības pilns ir Vitauts Rotbergs. 

uzņēmuma lepnums: MAN firmas autobuss, 
kas izmaksājis vairāk nekā 200 tūkst. eiro.  
 Foto no SIA «Vērsis Ro» arhīva
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Vērsis Ro: «vilkt vezumu» vairākos virzienos

sIA «Vērsis Ro» izveidojies prāvs autoparks, bet tos vienuviet redzēt iespējams reti –  
auto tiek darbināti dažādos projektos.  Foto no SIA «Vērsis Ro» arhīva

Uzņēmums SIA «Doka Latvia» atrodas 
Mārupes novada «Henrihos» un nodar-
bojas ar saplākšņa un betonēšanas veid-

ņu tirdzniecību un nomu. Uzņēmuma galvenie 
klienti ir celtniecības uzņēmumi. Betonēšanas 
veidņi visbiežāk tiek izmantoti pamatu, sienu 
un griestu pārsegumu betonēšanas darbos. Tai 
pat laikā betonēšanas veidņus izmanto arī tiltu, 

viaduktu un sarežģītu infrastruktūras objektu 
celtniecībā.

SIA «Doka Latvia» ir starptautiskā koncerna 
«Umdasch Group» meitas uzņēmums, kas savu dar-
bību Latvijā uzsāka 1999. gadā. «Umdasch Group» 
ir Austrijā dibināts ģimenes uzņēmums, kas savu 
darbību uzsāka pirms vairāk kā 100 gadiem.

Par uzņēmumu
Sākotnēji uzņēmums SIA «Doka Latvia» 

atradās Ganību dambī Rīgā. Uzņēmumam at-
tīstoties, radās nepieciešamība pēc lielākiem 
preču uzglabāšanas, šķirošanas un izsniegšanas 
laukumiem. Bez tam betonēšanas veidņu trans-
portēšana nozīmē lielu kravu plūsmu, un to or-
ganizēšana Rīgā ir sarežģīts process smago kra-
vu transportēšanas satiksmes ierobežojumu dēļ. 
Pārcelšanās uz Mārupes novadu bija labi izsvērts 
un tālredzīgs lēmums.

Pieredze uzņēmējdarbībā
Tā kā būvniecība ir process, kas prasa speci-

fiskas zināšanas par pareizu materiālu izvēli un 
lietošanu, slodžu veidošanos un darba procesu 
organizēšanu, SIA «Doka Latvia» komandu  

veido plašs inženiertehnisko darbinieku perso-
nāls un kvalificēti tirdzniecības konsultanti. Pē-
dējo gadu laikā SIA «Doka Latvia» zināšanas un 
betonēšanas veidņi ir tikuši izmantoti Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas, Liepājas koncertzāles 

«Lielais dzintars», kultūras centra «Ziemeļblāz-
ma» skatu torņa un Valsts Ieņēmumu dienesta 
biroju ēkas betonēšanas darbos un celtniecībā. 
Viens no vērienīgākajiem realizētajiem projek-
tiem Baltijas mērogā ir Tartu tilts. 

«Doka» betonēšanas veidņi efektīvai būvēšanai

BIEDRu PIEREDZE

Foto no SIA «Doka Latvia» arhīva

Foto no SIA «Doka Latvia» arhīva
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Vairāk nekā 250 daudzstāvu māju, vai-
rākas skolas un bērnudārzi daudzviet 
Latvijā – šādu iespaidīgu «bilanci» uz-

ņēmuma darbības četros gados spējis uzkrāt 
Mārupes uzņēmēju biedrības jaunākais dalīb-
nieks – SIA «Kalo Būve», kas veic māju silti-
nāšanu ar beramo vati un pirms pāris gadiem 
uzsāka vārtu ražošanu un uzstādīšanu.

Uzņēmums dibināts 2011. gadā, kopā sanā-
kot diviem bērnības draugiem. Ēriks Kundziņš 
un Armands Loļa uzņēmuma nosaukumā lika 
savu meitu – Kates un Loretas vārdu pirmās zil-
bes. Abiem jau pirms «Kalo Būves» dibināšanas 
bija kopīgi veikta darba pieredze: kopā realizēti 
vairāki projekti un vairāk nekā 20 gadu garumā 
uzkrāta pieredze būvniecības jomā. 

Ietin māju «siltā segā»
««Kalo būves» darbības ideja radās, sadarbo-

joties ar siltināšanas materiālu ražotāju «Paroc». 
«Paroc» ražoja beramo vati, taču vajadzēja kādu, 
kas nodrošinātu tās mehanizētu iestrādi,» atce-
ras Ēriks Kundziņš. Uzņēmums iegādājās Latvi-
jā lielāko un jaudīgāko ierīci – vates pūtēju, kas 
ar spiedienu pa garu cauruli padod beramo vati 
līdz pat 12 stāvu mājas augstumam. Kā skaidro 
uzņēmējs, šī siltinājuma priekšrocības iepretim 
lokšņu siltināmam materiālam ir tādas, ka bē-
niņus vai sienas var noklāt kā ar lielu, siltu segu 
un nav salaiduma vietu, tāpēc šī metode dod la-
bāku (siltāku) rezultātu. Ja darbam nav nekādu 
šķēršļu, dienā varot nosiltināt pat tūkstoti m2. 
«Mūsu trumpji ir konkurētspējīgas cenas, dar-
bu ātrums un pieredze,» piebilst Ē. Kundziņš. 
Uzņēmums siltina arī caurules, kā arī apmet 
sienas	 ar	 ģipša	 vai	 kaļķa/cementa	 apmetumu.	
Pirmais lielākais projekts bijia Turības dienesta  

viesnīca, tam sekoja bēniņu siltināšanas darbi 
Rīgas 1. slimnīcā un Bērnu slimnīcā, strādāts 
vairākās skolās un bērnudārzos visā Latvijā, no-
siltināti	arī	ap	250	daudzdzīvokļu	māju	bēniņi,	
bet šobrīd norit rekonstrukcijas stadijā esošās 
Jaunmārupes sākumskolas jaunā korpusa bēniņu 

siltināšana,» darbus uzskaita uzņēmējs. 

Ar proaktīvu drosmi
Kādi uzņēmumam ir bijuši pirmie četri 

darbības gadi? «Var teikt, ka beidzot esam «at-
spērušies». Mūsu komandai pievienojās trešais 

partneris, arī sens draugs, Ģirts Kazainis, ar 
lielu pieredzi pārdošanā. Kad radās ideja sākt 
vārtu ražošanu un uzstādīšanu, jutām, ka esam 
nobrieduši papildu finansējuma piesaistei no 
bankas,» stāsta Ē. Kundziņš. Kā vārtu darbos, tā 
siltināšanas jomā uzņēmums sadarbojas gan ar 
privātiem, gan lieliem klientiem – būvfirmām, 
kas veic namu renovācijas. Siltināšanas darbos 
esot jūtama sezonalitāte: jo siltāka ziema bijusi, 
jo mazāka ir interese par siltināšanu, pasūtīju-
mus ļoti iespaido arī pieejamais ES finansējums, 
jo īpaši tagad, kad jaunais finansēšanas periods 
vēl nav īsti iesācies.

Kādas mācības šajā laikā guvis uzņēmums? 
«Laikam jau, kā mums veicies, būtu jāvērtē kā-
dam no malas, un kāds varbūt šo to darītu citā-
di... Galvenā atziņa, ko arī citiem varu ieteikt: 
būt drosmīgiem un uzdrīkstēties gan sākt savu 
biznesu, gan arī to vadīt. Nebaidīties un pašiem 
meklēt klientus, nevis gaidīt, kad tie atradīs tevi. 
Mums ir izveidota laba pārdevēju komanda, kas 
aktīvi apzina klientus. Vēl viena mācība: tirgu 
sabojājuši negodprātīgi uzņēmumi, kuri strādā 
pavirši, nepilda solījumus, paņem naudu un pa-
zūd... Tāpēc nākas daudz strādāt un ar darbiem 
pierādīt, ka visi būvniecībā strādājošie nav pār 
vienu kārti metami,» stāsta uzņēmējs, piebilstot, 
ka visiem var novēlēt gribu strādāt un tad viss 
izdosies.

Uzņēmums nule kā iestājies biedrībā «Māru-
pes uzņēmēji», jo vēlas Mārupē palīdzēt veidot 
patīkamu un sakārtotu dzīves vidi. «Gribētos, 
lai Mārupes pašvaldība vairāk izmanto vietējo 
uzņēmēju idejas, potenciālu un pakalpojumus: 
piemēram, iepirkumos priekšroku dodot tieši 
savējiem uzņēmumiem,» novēl uzņēmējs. 

Drosmi uzdrīkstēties un vēlmi strādāt!

«Draugu būšana». seni draugi – Ēriks kundziņš (no kreisās), Armands Loļa un Ģirts kazainis  
ir apvienojuši spēkus, lai kopīgi veidotu sIA «kalo Būve» ar nodomu kļūt par vadošo  
uzņēmumu savā nozarē. Foto no SIA «Kalo Būve» arhīva

Ar reālistisku un optimistisku ska-
tu uz dzīvi un darbu, darot to, ko 
vislabāk pārzina, – šāds piegājiens 

raksturīgs Jurim Spārītim-Jansonam, Mārupes 
uzņēmuma «Skārda jumti» vadītājam.

SIA «Skārda jumti» tika dibināta pirms gan-
drīz 10 gadiem – 2006. gadā, kad Juris jau desmit 
gadus pats bija nodarbojies ar jumtu ierīkošanu. 
Viņš bija izmācījies pie meistara par mācekli, 
vēlāk ieguvis zeļļa un meistara kvalifikāciju, līdz 

«dzīve piespieda veidot savu uzņēmumu». Sāka 
viens pats – no nulles, uzņēmums desmit gadu 
laikā attīstījies pakāpeniski – pašu spēkiem un 
pašu līdzekļiem, tajā strādā 7 cilvēki (darbo-
joties ar lielākiem pasūtījumiem, piesaista vēl  

darbiniekus). Jau gadus četrus, piecus šis uzņē-
mums strādā Mārupē, Gaujas ielā, kur izvietots 
tā ražošanas cehs un birojs. Uzņēmuma galve-
nais darbības virziens ir noprotams no tā no-
saukuma: gan privātmājām, gan lielākām ēkām 

un sabiedriskiem objektiem tiek gatavoti jumti: 
tos projektē, ražo un pašu spēkiem arī uzstāda 
objektos. Līdztekus jumtu detaļām uzņēmums 
ražo arī citu metāla produkciju (nerūsējošā skār-
da, kapara): palodzes, skursteņu cepures u.c.; un, 
kā smej Juris: viņi varot izgatavot praktiski visu, 
ko sirds kāro: ja vajag – kaut vai pannas. Šis ma-
teriāls Jurim ir tuvs, turklāt tas ir daudzu gadu 
desmitu pārbaudīts: skārda jumti mājām stāv vēl 
no pirmās Latvijas brīvvalsts laikiem.

Jāstrādā un jādomā  
pozitīvi!

SIA «Skārda jumti» izaugusi līdz stabilam 
mazā-vidējā uzņēmuma līmenim, gada laikā iz-
dodas realizēt aptuveni trīs lielus projektus. Lai 
gan uzņēmums radies neilgi pirms lielās finanšu 
krīzes, uzņēmējs saka: nav bijis laika par krīzi 
domāt. «Mēs krīzes nejūtam, jo ir daudz darba! 
Ir tikai jāstrādā un jādomā pozitīvi,» saka Juris. 
Uzņēmums līdz šim bijis vairāk nodarbināts 
privātajos objektos, bet nu pamazām parādoties 
arī lielāki objekti, kurus tas realizē kā apakšuz-
ņēmējs kopā ar būvfirmām, iesaistoties darbos 
visā Latvijā. 

«Gandarījumu par paveikto sniedz klien-
ti, kuri labi atsaucas un iesaka mūs arī citiem,» 
stāsta uzņēmējs, bet pavisam nesen saņemts arī 
profesionāls novērtējums. «Skārda jumtiem» ti-
kusi gada balva būvniecībā par darbu daudzstāvu 
dzīvojamā ēkā Rīgā, Hospitāļu ielā 39, kur uz-
ņēmums kopā ar projekta pasūtītāju «YIT Celt-
niecība» kā apakšuzņēmēji ierīkoja jumtu. Ar šo 
kompāniju «Skārda jumtiem» izveidojusies pro-
duktīva sadarbība jau vairāku gadu garumā un 
kopā realizēti vairāki projekti. 

Pašiem gandarījumu sniedz grūtāki objekti. 
«Jo sarežģītāks projekts, jo interesantāk! Man 
patīk vārds «izaicinājumi», jo nav jau problēmas, 
ir tikai dzīves mesti izaicinājumi, kuri jāpārvar,» 
saka viņš.

Pašu skoloti meistari
Kā lielāko izaicinājumu Juris min kvalifi-

cētu darbinieku trūkumu, jo jumtu meistarus 
ir pašam jāskolo – tos negatavo nevienā skolā, 
bet amata knifu apgūšanai vajag vismaz astoņus, 
desmit gadus, lai tiktu izskolots īsts meistars. 
Juris apmācījis un palaidis dzīvē daudzus jaunos 
skārdniekus, daži no tiem palikuši strādāt arī 
paša uzņēmumā. Jautājam: kādam jābūt labam 
skārdniekam? «Nevar baidīties no augstuma, 
bet, galvenais, – jāmāk strādāt ar galvu un rokām. 
Viens mans draugs par šo arodu reiz teica tā: 
«prātam ir jāklausa rokām, bet rokām jāklausās 
prātā.» Ar galvu var izdomāt jebko, bet rokām 
tas viss būs jāuztaisa,» stāsta Juris.

Kāda izskatās pasaule, kad nākas strādāt uz 
jumta? «Būt uz jumta ir patīkami. Uzkāp uz tā, 
un viss uz zemes izskatās citādāk. Tas ir darbs, 
kas paceļ tuvāk Dievam,» viņš saka.

SIA «Skārda jumti» ir biedrības «Mārupes 
uzņēmēji» biedri un ir gandarīti, ka darbojas tie-
ši Mārupē. Par sadarbību ar pašvaldību Juris teic 
labus vārdus: esot jūtams, kā tā atbalsta vietējos 
uzņēmējus, ir iespējas realizēt pasūtījumus no-
vadā, vārdu sakot – ir izveidojusies produktīva 
sadarbība. 

Par nākotni Juris nesapņo, jo viņš piederot pie 
tiem, kas uz dzīvi raugās reālistiski, bet ar lielu 
optimisma devu. «Tad arī sapņi pārvērtīsies par 
realitāti,» viņš saka par uzņēmuma nākotni.  

Darbs, kas paceļ tuvāk Dievam

sIA «skārda jumti» strādā ar moto: jo sarežģītāks projekts, jo interesantāk.  
 Foto no SIA «Skārda jumti» arhīva

BŪVNIEcīBA



TieKas biedRības un 
MāRupes doMes  
vadība
15.aprīlī	 Mārupes	 domē	 notika	 biedrības	

«Mārupes uzņēmēji» jaunās valdes tikšanās ar 
domes vadību, deputātiem un atbildīgajiem spe-
ciālistiem. Tikšanās laikā biedrības vadītāja Silva 
Jeromanova – Maura iepazīstināja pašvaldību 
ar	biedrības	plāniem	2015.	gadam,	uzsverot,	ka	
tiks turpināts viss iepriekš uzsāktais, kā arī attīs-
tīti jauni projekti, kā arī apsprieda savstarpējās 
sadarbības jautājumus. Novada domi pārstāvē-
ja priekšsēdētāja vietniece Līga Kadiģe, kupls 
skaits deputātu, domes izpilddirektors Ivars 

Punculis un vadošie darbinieki. Ir panākta vie-
nošanās, ka biedrības un domes vadību tikšanās 
notiks vismaz trīs reizes gadā.

MāRupes, saLaspiLs 
un ĶeKavas uzņēMēju 
biedRību TiKšanās
23. aprīlī Ķekavas novadā, Rāmavas muižā, 

notika Mārupes, Salaspils un Ķekavas uzņēmēju 
biedrību valžu tikšanās ar mērķi iepazīties (visās  
trīs biedrībās nesen ievēlētas jaunas valdes) un 

veicināt savstarpējo sadarbību. Mārupes uz-
ņēmējus pārstāvēja valdes priekšsēdētāja Silva  
Jeromanova-Maura, valdes locekļi Normunds 
Čiževskis, Jurijs Baibakovs un Silvestrs Savickis. 

uzņēMēji un doMnieKi 
TaLKo Kopā
Turpinot tradīcijas, biedrība «Mārupes uzņē-

mēji» jau piekto reizi sapulcējās, lai kopīgi sa-
koptu novada teritoriju. Šoreiz uzņēmēji talkoja 
kopā ar Mārupes novada domes darbiniekiem 
un kolēģiem no biedrības «Pierīgas partnerība». 
Čakli strādājot, tika sakopta Pirmā pasaules kara 
un Latvijas atbrīvošanas cīņu piemiņas vieta 
Jaunmārupē. Talcinieki aktīvi vāca zarus, kurus, 

izmantojot par programas «LEADER» naudu 
iegādāto šķeldotāju, smalcināja Mārupes novada 
pašvaldības policijas priekšnieks Juris Jēkabsons, 
Mārupes novada domes priekšsēdētājs Mārtiņš 
Bojārs un biedrības «Mārupes uzņēmēji» dalīb-
nieks Jānis Bušs. Paldies visiem par čaklo strā-
dāšanu!

«KaLo būve» KļūsT 
paR biedRības  
daLībnieKu
Aprīlī biedrībā ir iestājies jauns dalībnieks –  

celtniecības nozares uzņēmums SIA «Kalo 
Būve». Uzņēmums specializējas sekcijveida un 
teritoriju vārtu ražošanā, veic siltināšanu ar bera-
mo vati, nodarbojas ar apmetuma izveidi, kā arī 
cauruļu siltināšanu. Vairāk par uzņēmumu varat 
lasīt šī izdevuma iekšlapās. Sveicam!

saLaspiLs uzņēMējieM 
5. dziMšanas diena
10. aprīlī Salaspils uzņēmēju biedrība atzīmē-

ja	5	gadu	 jubileju,	aicinot	ciemos	citas	Latvijas	
uzņēmēju biedrības, tostarp biedrību «Mārupes 
uzņēmēji». Pasākums norisinājās trīs daļās – da-
žādu uzņēmumu apskates ekskursijas, diskusijas 
par uzņēmējiem aktuālām tēmām un saviesīgā 
daļa dienas noslēgumā. Sveicam kolēģus un no-
vēlam īstenot visas ieceres!

TuRpMāK vaiRāK  
nefoRMāLu TiKšanos
Atsaucoties biedrības valdes priekšsēdētājas 

idejai par biežāku uzņēmēju tikšanos neformā-
lā atmosfērā, pēdējā aprīļa dienā uzņēmuma 
«Kompānija NA» studijas telpās notika viena no 

pēdējā laika kuplākajām sanākšanām. Šoreiz uz-
ņēmēju viesi bija mākslas jomas pārstāvji – kan-
trīmūziķis un grupas «Klaidonis» līderis Māris 
Sloka un dziedātāja, mūsu pašu mārupiete Ira 
Dūduma. Jaunas un iepriekš publiski nezināmas 
lietas par estrādes mākslinieku dzīvi un aizkuli-
sēm klausījās ap 30 klātesošo uzņēmēju, kuriem 
pievienojās arī Mārupes domes pārstāvji, t.sk. 
M.Bojārs un L.Kadiģe. Neformālās tikšanās, 
uz kurām aicināsim gan māksliniekus, gan uz-
ņēmējus un politiķus, iecerētas reizi mēnesī, un 
informācija par nākamajiem pasākumiem būs 
lasāma biedrības mājas lapā.  

DARBA PIEDāVāJuMI
SIA “Termex” (Reģ. Nr. 40003957349) aicina darbā 
SAnTehnIķI/ SIlTumTehnIķI darbam 
dežūrās tirdzniecības centros. Tālrunis: 
28349033, e-pasts: termex@termex.lv

SIA “Termex” (Reģ. Nr. 40003957349) aicina  
darbā venTIlācIjAS un dzeSēšAnAS  
SISTēmu TehnIķI darbam dežūrās  
tirdzniecības centros. Tālrunis: 28349033,  
e-pasts: termex@termex.lv

SIA “Silja” (Reģ. Nr. 40003264664) aicina  
darbā pārdevēju – konSulTAnTu  
dārzkopības preču nodaļā. cv un pietei- 
kuma vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pastu:  
sigita.linde@silja.biz, info: 67149669

“AlSo latvia” (Reģ. Nr. 40003274889) 

(IT vairumtirdzniecības uzņēmums)  
piedāvā prAkSeS IeSpējAS STudenTIem  
noliktavā un birojā. Atrodamies  
mārupē, liliju ielā 29. pieteikties:  
karina.sinicina@also.com

sLuDINāJuMI
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Ceļojumi ar 
velosipēdiem

www.velocelojumi.lv

29254111

«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»

Par reklāmas un sludinājumu
izvietošanu rakstiet vai zvaniet

biedrības koordinatorei Elīnai Grāvei
info@marupesuznemeji.lv

22516333

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

JAuNuMI

Šķeldotājs gatavs darbam. Publicitātes foto

No labās: Māris sloka, Ira Dūduma,  
Normunds Čiževskis un Viktors 
svirčenkovs. FOTO: Elīna Grāve

Novada domes uzņēmējdarbības attīstības konsultante Liena ādamsone  
(trešā no labās puses) sola pašvaldības atbalstu uzņēmējiem. Publicitātes foto


