
Lai veicinātu sociāli ekonomis-
ko aktivitāti, uzņēmējdarbības 
attīstību Mārupes novadā, kā 
arī sekmētu jauniešu interesi 

par uzņēmējdarbību un īstenotu kopīgus 
projektus jauniešu uzņēmējdarbības iz-
pratnes veicināšanai un praktisko iemaņu 
apgūšanai, biedrība «Mārupes uzņēmēji»  
30. jūnijā parakstīja sadarbības memoran-
du ar Biznesa augstskolu «Turība».

Parakstot memorandu, Biznesa augst-
skolas «Turība» rektors un valdes priekšsē-
dētājs Aldis Baumanis uzsvēra: «Augstsko-
las misija ir sniegt iespēju katram iegūt savai 
profesionālajai jomai atbilstošu, uz biznesu 
orientētu izglītību un attīstīt sevi kā līderi. 
Mēs apzināmies, ka šo mērķi pilnvērtīgi 
iespējams realizēt savstarpējā sadarbībā ar 
pieredzējušiem uzņēmējiem, tāpēc esam 
gandarīti par aktīvas sadarbības uzsākšanu 
ar Mārupes uzņēmējiem.» 

Memoranda ietvaros biedrība «Mārupes 
uzņēmēji» apņemas sadarbībā ar augstsko-
lu īstenot dažādas aktivitātes, kas vērstas 
uz izglītības un uzņēmējdarbības attīstību 
Mārupes novadā un Rīgas pilsētā. Savukārt 
Biznesa augstskola «Turība» apņēmusies 
aktīvi sadarboties ar biedrību, īpaši biznesa 
inkubatora sniegto pakalpojumu ietvaros, 
piedāvājot biedrības dalībniekiem izdevīgus 
nosacījumus. Tāpat augstskola apņemas in-
formēt biedrību par aktualitātēm nozarē un 
rosināt gan studentus, gan mācībspēkus uz 
aktīvu sadarbību.

No 1. jūnija Biznesa augstskolas «Turī-
ba» biznesa inkubators ir pāraudzis jaunā 
kapacitātē – «Turība Business HUB» –, ra-
dot kopā strādāšanas (co-working) vidi, kurā 
ir iespēja darboties visdažādākajiem uzņē-
mumiem: no jaunizveidotiem līdz stabiliem 
uzņēmumiem, kas meklē ērtu un labi aprī-
kotu biznesa atbalsta mehānismu.

«Turība Business HUB» ir atvērta tipa 
ofiss, kas turpina ārvalstīs jau popularitāti 
iemantojušo biznesa koncepciju un filozofi-
ju: piedāvāt vietu, kur gan jaundibināts, gan 
jau tirgū nostiprinājies uzņēmums var iegūt 
ērtu, pilnībā aprīkotu darba vietu un iespēju 
ikdienā darboties radošā vidē kopā ar citiem 
uz biznesu orientētiem profesionāļiem. 

Šāda darba vide sniedz iespēju būt sociāli 
aktīvam, piedāvā mijiedarbību ar citiem uz-
ņēmējiem, paplašina kontaktu loku. «Turība 
Business HUB» priekšrocības novērtējusi 
arī Mārupes uzņēmēju biedrība!

«Biznesa inkubators jaunā kvalitātē no-
zīmē ne tikai orientēšanos uz uzņēmējdar-
bības vidi, biznesa kontaktu pasākumiem, 
semināriem un radošām izpausmēm gan 
studentiem, gan arī uzņēmējiem. «Turī-
bas Business HUB» komanda, organizējot 
kvalitatīvus biznesa kontaktu apmaiņas pa-
sākumus, nodrošinās klientiem plašus, biz-
nesā noderīgus resursus. Savukārt klientiem 
būs iespēja atrast spējīgus, zinošus sadarbī-
bas partnerus, iespējams, arī no to studentu 
loka, kuri šeit rada un attīsta savas idejas, kā 
arī labprāt iesaistās pieredzējušu uzņēmēju 
projektos. Ar mūsu prasmēm biznesa va-
dībā, mārketingā, tehnoloģijās un finansēs 
varam palīdzēt veidot partnerību ar visda-
žādākajām kompānijām – no start-up līdz 
TOP 500 Latvijas uzņēmumiem,» stāsta 
«Turība Business HUB» idejas līdzautors 
Ralfs Minkevičs. 

«Iepazīsimies ar katru klientu un tikai 
pēc savstarpējām pārrunām pieņemsim lē-
mumu par līguma slēgšanu. Potenciālajam 
klientam būs jāpieņem kopējās iekšējās  

vērtības – ir būtiski veidot tādu vidi, kurā 
valda pozitīva sinerģija. Esam padomājuši 
arī par cilvēkiem, kuriem būs vēlme dar-
boties individuāli, klusumā: nodrošināsim 
viņiem atsevišķas darba vietas citās telpās, 

saglabājot iespēju izmantot arī pārējās tel-
pas,» piebilst R. Minkevičs.

Klientiem tiek piedāvāts par samaksu ie-
gūt vai nu mainīgu, vai fiksētu darba vietu, 
reģistrēt te savu juridisko adresi. Ir piekļuve 
internetam un citām, biznesā nepieciešamām 
tehnoloģijām, un ir iespēja izmantot pārru-
nu, sapulču un konferenču telpas, kā arī citus 
Biznesa augstskolas «Turība» infrastruktūras 
pakalpojumus – autostāvvietu, bibliotēku, 
kopētavu, brīvpieejas Wi-Fi u. c. Šajās telpās 
katru dienu notiks arī tikšanās ar dažādu uz-
ņēmējdarbības jomu speciālistiem.

Pašlaik inkubatorā «Turība Business 
HUB» darbojas aptuveni 60 topošie un jau-
nie uzņēmēji. 

«Turība Business HUB» aicina ikvienu 
uzdrīkstēties pievienoties jauno censoņu 
pulkam un sākt savas idejas realizēšanu! 
Pirmie soļi ir visgrūtākie, tāpēc «Business 
HUB» ir radīts, lai palīdzētu tos spert.

Mārupes uzņēmējiem «Business HUB» 
pakalpojumi tiek piedāvāti par īpašu cenu: 
40 EUR mēnesī (+PVN). 
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Mārupes novada uzņēmējiem rudens sākums ie-
zīmēsies ar Uzņēmēju dienu Mārupē. Biedrība 
«Mārupes uzņēmēji» sadarbībā ar Mārupes no-

vada domi 2016. gada 14. oktobrī laipni aicina ikvienu Mār-
upes novada iedzīvotāju un viesus apmeklēt šo pasākumu.

Uzņēmēju diena aizsāksies ar darba biržu, kas apvienos 
šādus dažādu nozaru Mārupes uzņēmumus: «Starptautiskā 
lidosta «Rīga»»,  «SilJa», «MAdARA Cosmetics», «Rol-
ling», «Prolux», «Latvijas aptieka», «Rimi Latvia», «Līva 
AB Nord», «Call me sister», «S.B.C.», «MAN», «AirBaltic», 
«Fixman», «Kreiss», «Virši A», Mārupes amatnieku stends. 

darba biržas koncepts ir mudināt mārupiešus dzīvot un 
strādāt Mārupē! Esi tuvāk mājām – tuvāk ģimenei! Taupi savu 
laiku ceļā uz darbu un no tā, jo laiks ir vienīgais, kas mums ir 
dots! Nepalaid garām savu iespēju, atnāc un paskaties, kādas 
darba vakances tieši tev spēj piedāvāt  Mārupes uzņēmumi. 

Manuprāt, Uzņēmēju diena ir lieliska iespēja gan Māru-
pes uzņēmējiem, gan iedzīvotājiem, kad varam cits citu iepa-
zīt, apskatīt un uzrunāt. Es aicinu visus būt atvērtiem šādai 
iespējai, gan piedaloties kā uzņēmumam, gan apmeklējot 
pasākumu kā iedzīvotājam. Uzņēmējiem šī ir lieliska iespēja 
popularizēt savus produktus un pakalpojumus, veidot jau-
nus kontaktus ar citiem uzņēmumiem un tikties ar saistošu 
mērķauditoriju.

Neatņemama Uzņēmēju dienas sastāvdaļa būs iedves-
mojošs stāsts: «Cilvēks. Personība. Iedvesmojošs uzņēmējs». 
Esam uzaicinājuši mūsu pašu Mārupes uzņēmuma «MAdA-
RA Cosmetics» dibinātāju Lotti Tisenkopfu-Iltneri ar savu 
pieredzes stāstu. Ikvienam no mums dažkārt ir nepieciešams 
kāds dzinulis, pareizie vārdi vai pieredzes stāsti, tādēļ nāc, 
paklausies un iedvesmojies. Ja vēl neesi uzņēmējs, tu noteikti 
par tādu vari kļūt, notici arī tu savam sapnim! 

Uzņēmēju dienas laikā notiks skolēnu ekskursijas uz uz-
ņēmumiem SIA «SilJa», SIA «MAdARA Cosmetics», SIA 
«Rolling», VAS «Starptautiskā lidosta «Rīga»», SIA «Kreiss», 
SIA «Hercogs M», uz saloniem «Studio Figura» un «Studio 
Monaco», kā arī uz SIA «Beweship», SIA «Līva AB Nord» 
un «draugiem.lv» grupas uzņēmumu. 

Aicinu tuvāk iepazīties ar uzņēmumiem, kuri piedalīsies 
darba biržā, šīs avīzes iekšlapās!

Uz tikšanos Mārupes kultūras namā!

Ar cieņu 
Evita Sondore

biedrības «Mārupes uzņēmēji» valdes priekšsēdētāja

Nāc un apmeklē 
arī Tu 

Uzņēmēju dienu  
Mārupē!

fokusā

Biedrība «Mārupes uzņēmēji» noslēdz sadarbības 
memorandu ar Biznesa augstskolu «Turība»

Aldis Baumanis, Evita sondore, Ralfs Minkevičs.

valdes pRIeKšsēdēTājas sleja



Uzņēmēju Vēstis OKTOBRIs  2016 3BIEDRu PIEREDZEUzņēmēju VēstisOKTOBRIs  20162 BIEDRu PIEREDZE

Aicinot savā pulkā topošos inženierzinātņu 
speciālistus, SIA «Termex» sniedz izaug-
smes iespēju: palīdzot apgūt darba knifus 

no A līdz Z, gan audzina sev darbiniekus, gan ceļ 
nozares ekspertu kopējo kompetences līmeni.

Par to ir pārliecinājies Reinis Tropiņš, kurš 
šajā uzņēmumā no štata elektriķa sešu gadu laikā 
izaudzis līdz projektu vadītājam. To apliecina arī 
SIA «Termex» vadītājs Gints Krīgers. Viņš skaid-
ro, ka sadarbojas ar RTU studentiem un topošos 
kolēģus regulāri meklē arī starp koledžas studen-
tiem. «Jaunajam studentam, kas atnāk pie mums 
praksē vai strādāt, ir iespēja gūt pieredzi darbā ar 
daudzām inženiersistēmām: apgūt visus darba 
knifus no A līdz Z. Tā ir unikāla prakses iespēja: 
zināšanas papildināt ar praktisku darbu,» domā 
uzņēmuma vadītājs.

Gandrīz 10 gadu pieredze
SIA «Termex» pirms gandrīz desmit gadiem 

sāka savu darbību, apkalpojot komercobjektu in-
ženiersistēmas. Jau četrus gadus uzņēmums klien-
tiem piedāvā kompleksu ēku servisa pakalpojumu. 
Tas nozīmē, ka uzņēmums veic ēku tehnisko ad-
ministrēšanu un uzraudzību, ventilācijas un dze-
sēšanas sistēmu, elektroapgādes, siltuma, ūdens 
apgādes un kanalizācijas apgādes sistēmu teh-
nisko apkalpošanu un uzraudzību, energoresursu 
uzskaiti un analīzi. Klientiem tiek piedāvāti arī 
risinājumi efektīvai energoresursu izmantošanai 
saskaņā ar ISO 50001, tehnisko auditu veikšana, 
termogrāfija, elektroenerģijas kvalitātes mērījumi 
u. c. pakalpojumi.

«dzīvojamās ēkās nav tik sarežģītu un apjomī-
gu inženiersistēmu, tāpēc mēs darbojamies tieši 
komercobjektos. Uzkrātā pieredze dod iespēju 
piedāvāt kompleksu inženiersistēmu apkalpoša-
nu, jo sapratām, ka atbildot tikai par atsevišķiem 
inženiermezgliem, nevaram klientam nodrošināt 
pilnvērtīgu servisu. Tādējādi klients sadarbojas ar 
vienu uzņēmumu, no kura var prasīt gan rezul-

tātu, gan atbildību. Turklāt, pārzinot visu klienta 
«saimniecību», varam palīdzēt optimizēt resursus, 
kas klientam ļauj samazināt izmaksu ieguvumu,» 
skaidro G. Krīgers. Uzņēmums strādā visā Latvijā, 
bet aktīvāko darbību tas izvērsis Rīgā, kur tā klien-
tu lokā ir lielie tirdzniecības centri («Galactico», 
«domina», «Rimi» u. c.), pašvaldības iestādes, bi-
roju ēkas, viesnīcas («Radisson» u. c.). Uzņēmums 
lepojas arī ar nelieliem, bet prestižiem klientiem, 
tādiem kā Lielbritānijas vēstniecība Latvijā.

Ēka – kā dzīvs organisms 
«Termex» trumpis ir ne tikai uzkrātā piere-

dze, bet arī īpašā specializācija: tas piedāvā arī  

energoefektivitātes risinājumus – konsultē, kā pēc 
iespējas efektīvāk patērēt energoresursus. «Efek-
tīva ēku pārvaldīšana kļūst arvien aktuālāka, bet 
energoefektivitātes (sertifikācija, pārvaldība) risi-
nājumi tiek pieprasīti valstiskā līmenī. Redzam, 
ka potenciāls gan uzņēmuma, gan tā darbinieku 
izaugsmei ir pietiekoši liels,» stāsta G. Krīgers. 
Viņš piebilst, ka uzņēmumam «Termex» ir iestrā-
des arī darbam ārvalstīs. 

«Ēka ir kā dzīvs organisms ar savām niansēm 
un inerci, kur funkcionē visas iekārtas, ir dažādi va-
dības bloki, ko var vadīt klātienē vai attālināti. Tā-
pēc ēka ir jāizjūt kā dzīvs organisms, lai to efektīvi 
pārvaldītu,» ir pārliecināts uzņēmuma vadītājs.

«Ēka no ēkas atšķiras, tāpat kā nav divu vie-
nādu cilvēku vai automašīnu – katra būs atšķirīga, 
ar savu knifiņu. Katram mūsu apsaimniekotajam 
objektam atšķiras darbalaiks, ir savas inženiersis-
tēmas, katram vajag savu pieeju un zināšanas: kad 
kura sistēma jāieslēdz, kad jāveic apkope, ko darīt 
ārkārtas gadījumos. Vislabāk ir strādāt ar klien-
tiem, kuri izvēlas mūsu pakalpojumu ilgtermiņā, 
jo tikai pēc viena gada darba, kad ir iziets pilns 
gadalaiku cikls, var novērtēt sistēmu efektivitāti 
un sniegt klientam ieteikumus,» darba specifiku 
iezīmē projektu vadītājs Reinis Tropiņš. 

No spuldžu maiņas līdz vadītājam
Reinis stāsta, ka pirms sešiem gadiem, kad 

atgriezies no Erasmus studijām Zviedrijā (viņš 
mācījās RTU enerģētiķos) un lūkojies pēc darba 
iespējām, kāds ieteicis šo darbavietu. Savu izvēli 
Reinis nenožēlo ne mirkli. Viņš sāka strādāt kā 
dežūrelektriķis. «Mainīju spuldzītes objektos,» 
atceras Reinis. «Tomēr man gribējās darīt kaut 
ko vairāk, tāpēc lūdzu kolēģiem man mācīt arī 
par citām sistēmām, prasīju, lai iemāca tāmēšanu. 
darba gaitā visu apguvu šeit, uz vietas: iepazinu, 
kā katra ēka dzīvo, kā tā darbojas. Tomēr no katra 
paša iniciatīvas, vēlmes darīt un mācīties ir atka-
rīgs, vai turpināsi «mainīt spuldzītes» un teiksi, ka 
nekas vairāk neinteresē, vai arī apgūsi un sasniegsi 
ko vairāk,» ir pārliecināts Reinis. Viņš atzīst, ka 
uzņēmumā iegūtā pieredze lieti noderējusi, arī 
mācoties maģistros vides zinātni. Grūtākais, vi-
ņaprāt, ir iemācīties meklēt kompromisu gan ar 
kolēģiem, gan klientiem, neuzspiežot savu vie-
dokli. «Galvenais – nekad nemest plinti krūmos,» 
topošajiem studentiem iesaka Reinis. Arī šobrīd 
uzņēmumā strādā vairāki jaunie kolēģi, kuri iet to 
pašu ceļu, ko savulaik Reinis. «Ir jābūt kā univer-
sālajam kareivim un jāpārzina visas sistēmas. Tas 
noder, kad jāaizvieto kolēģis, un arī tāpēc, ka tā 
ir efektīvāk nekā katrai sistēmai turēt pa savam 
speciālistam,» viņš ir pārliecināts. 

Tiekoties ar māsām Antru Blūmu un Lieni 
Brici viņu darbnīcā iepretim abu aprūpē-
tajam «Dārzam zem saules», nepārtrauk-

ti gribas taustīt un pārliecināties, vai balto rožu 
pušķis, hortenzija ziedu vainagā vai arī orhideja 
podiņā uz galda nav no māsu dārzniecības. Tie ir 
īpašā tehnikā veidoti polimērmāla ziedi, kuru iz-
veides knifus abas māsas jau vairākus gadus dāsni 
dala arī citiem.

Par abu māsu ģimenes dārzniecību «dārzs 
zem saules» jau rakstījām jūnijā. Antra tolaik at-
zina: lai gan gada tumšākajā laikā darba dārznie-
cībā nav tik daudz kā karstajā sezonā, tomēr arī 
klusākajā periodā uzrodas dažādi projektu darbi. 
Viens no šādiem projektu darbiem, kas pāraudzis 
uzņēmumā, kuru vada Liene Brice, ir pirms trim 
gadiem dibinātais SIA «Call me sister».

Ja māsa aicina palīgā...
Liene atceras: ideju mājās atnesusi māsa Antra. 

Viņa sastapusi polimērkeramikas ziedu veidoša-
nas instruktori Jūliju Kaņevsku – Amerikā dzīvo-
jošo latvieti – kura aizrāvusi ar šo nodarbi. «Man, 
cilvēkam, kam nav tik daudz pacietības, lai adītu, 
šūtu vai tamborētu, Antra piedāvāja pamēģināt 
apgūt šo tehniku. Ātrais rezultāts, tas, ka nav ga-
diem jāmācās, lai varētu izveidot skaistu darbu, 
bija pārsteidzošs, tādēļ es iemīlējos šajā nodarbē,» 
atceras Liene. Sākotnēji māsas domāja šo bizne-
su vairāk izvērst Anglijā, kur arī dārzniecībai bija 
labas projektu iestrādes. Šī iemesla dēļ uzņēmu-
ma nosaukums ir anglisks. Tas ir atvasināts no 
ikdienas: māsas viena otru sauc palīgā un savā 
uzņēmējdarbībā ir kopā (Sauc mani, māsiņ! –  
no angļu val.).

Uzņēmums piedāvā kursus īpašā ziedu veido-
šanas tehnikā, kuru pirms 35 gadiem Japānā ra-
dījusi Mijai kundze. Viņa izveidoja «deco Clay» 
akadēmiju, bet šo ideju tālāk, plašajā pasaulē, nes 

šīs kundzes meita, kura organizē dažādas meis-
tarklases. Tehnika, pēc kur tiek veidoti ziedi, ir 
sertificēta, tāpat nepieciešams īpašs materiāls: 
dažādu toņu polimērmāls, kas saskarē ar gaisu 
sacietē. Matētā faktūra rada iespaidu, ka zieds ir 
dzīvs. Lai kļūtu par sertificētu instruktoru, kas šīs 
prasmes var mācīt arī citiem, un par materiāla ofi-
ciālo izplatītāju, ir jāpabeidz šī akadēmija. To abas 
māsas arī triju gadu laikā paveica. Tagad viņas 
sniedz iespēju apgūt šīs zinības gan salondarbnīcā 
Mārupē, gan arī Āgenskalnā salonā «dobe». Par 
kursiem un izmaksām vairāk iformācijas atrodams 
Facebook lapā Call me sister flowers. Ar uzņēmumu 
«Call me sister» un tā darinājumiem varēs iepazī-
ties arī Mārupes Uzņēmēju dienā.

Iespējām nav robežu
Latvijā ir kādi seši septiņi šīs skolas instrukto-

ri. Īpaši populāra šī nodarbe, kas attīstījusies ļoti 
augstā līmenī, pat ar komerciālu ievirzi, ir ASV 
un Krievijā (Petrovas skola). Māsas atklājušas, ka 
šis materiāls ir labs pamats turpmākai izaugsmei, 
lai sāktu lietot citus materiālus. No tā var radīt 
ne tikai dažādus ziedus, bet arī miniatūras lellītes. 
Ir veidotas rokassprādzes, rotājumam izmantojot 
pazudušos auskaru pārus; skaisti izdodas līgavas 
māsu ziedu pušķi ar lenti ap roku, kuri visu viesī-
bu laiku nenovīst. No «deco Clay» māla veidotie 
ziedi ir ļoti viegli, tāpēc maziem meitēniem patīk 
matu sprādzes un lentes ar ziediem, bet ābeļziedu 
vainadziņos rotājas latviešu koris dānijā. 

«Strādājot ar šo materiālu, robežas starp māks-
lu un amatniecību saplūst, redzam, kādus brīnum-
skaistus darbus kopā ar audzēknēm var izveidot. 
Arī pašas daudz mācāmies, līdztekus fundamen-
tālajām, praktiskajām «deco Clay» zinībām at-
klājam jaunas metodes, materiāla pielietošanas 
veidus, rodas arvien jaunas idejas. droši var teikt: 
kādai dāmai šīs zinības var izvērsties arī jaukā 

biznesā, kas ir kā sirdsdarbs vai hobijs, gluži kā 
mums,» atzīst Liene un Antra.

Pamodināt sevī mākslinieku
«Sākot apgūt šo tehniku, sapratām, ka notiek 

savas mākslinieciskās dvēseles daļas atklāšana. 
Teju 90% meiteņu prot skaisti zīmēt, ada, šuj, 
nodarbojas ar mākslu, bet dzīves laikā mēs izvē-
lamies citas, mazāk radošas, profesijas un savu 
mākslinieka gēnu noslāpējam ar domu: kaut kad 
vēlāk... Šī mākslinieciskā puse nekur nepazūd – tā 
sēž tevī iekšā, tā ir tikai jāpamodina. Ziedu dari-
nāšana neprasa ilgu laiku, un tā sniedz fantastisku 
sajūtu, ka pēc desmit nodarbībām kāds pat vēlas 
tavus darbus pirkt. Tas ir vislabākais darba novēr-
tējums,» saka Antra. Liene smejot piebilst, ka šis 
nu gan ir vienkāršāk nekā adīt.

Pēc pirmās nodarbības, kas ilgst divas stundas 
un kur grupā nav vairāk kā 7 cilvēki (tas ļauj in-
dividuāli apmācīt katru), dāmas aiziet jau ar pašu 
izgatavotām trim rozēm. Citam vajag vien trīs 
nodarbības, citam vairāk, lai apgūtu arī citu ziedu 
izgatavošanas tehniku, bet pēc desmit piecpad-
smit nodarbībām jau var sasniegt tādu līmeni, ka 
pats vari mācīt citus, skaidro māsas. 

Būs arī kursi bērniem
Šoziem pirmo reizi tiks piedāvātas arī nodar-

bības bērniem. «Jutām, ka ir liels pieprasījums. 
«deco Clay» akadēmija mums devusi ļoti labu 
programmu kā strādāt ar pieaugušajiem un kādu 
rezultātu sasniegt. Vajadzēja vairāk nekā gadu, lai 
mēs saprastu, kā to visu pielietot bērnu apmācībā, 
lai viņi varētu pie mums ne tikai palipināties un 
paķēpāties (lai gan šis materiāls nelīp ne pie ma-
tiem, ne drēbēm), bet arī iegūt iemaņas un attīstītu 
savu motoriku,» stāsta Antra. Liene piebalso, ka 
šajos kursos arī pieaugušie var attīstīt motoriku, 
kas gadu gaitā palikusi novārtā. Šajā nodarbē ne-

pieciešams tikai īpašais māls, daži kociņi un paša 
rokas, kas ir galvenais instruments. Zieds tiek ri-
tināts un lipināts uz rokas, uz plaukstas spilventi-
ņiem, kur koncentrējas cilvēka enerģija. «Šis pro-
cess ir arī kā terapija pret ikdienas stresu un steigu, 
jo ar sliktām domām un draņķīgu garastāvokli ne-
kas neizdosies,» māsas ir pārliecinātas. Kursos sa-
tiekas juristes, finanšu direktores un citu, atbildīgu 
amatu pārstāves, kas ikdienā neredz tūlītēju sava 
darba rezultātu, bet te rezultāts ir acīm redzams, 
un pēc pāris kustībām stress ir pazudis. 

Inženiersistēmu servisa uzņēmuma sIA «Termex» 35 cilvēku komandu saliedē ne vien ikdienas 
darbi, kuros cits citu atbalsta, palīdz un izglīto, bet arī neformālāki pasākumi. Att. priekšplānā – 
Reinis Tropiņš, kurš par savu profesionālās izaugsmes vietu izvēlējies «Termex».

Foto no R. Tropiņa arhīva

sauc mani puķēs, māsiņ!

Atsevišķi ziedi, dažādu ziedu pušķi, virtenes 
un vainagi... Izdomai nav robežu, tāpat kā 
radošajām izpausmēm no polimērmāla.

Foto no L. Brices arhīva

sIA «Termex» – platforma inženierzinātņu studentiem uZņĒMĒJu DIENA MāRuPĒ –  
nāc un satiec savu nākamo darba devēju!
14. oktobrī plkst. 13.00–15.00 Mārupes kultūras namā norisināsies Mārupes Uzņēmēju diena, kuras laikā sadaļā «Darba birža» 
pulcēsies vairāk nekā 15 uzņēmumi, kas piedāvās vakances Mārupes iedzīvotājiem un citiem interesentiem.  Izmantojiet iespēju 
satikt savu nākamo darba devēju, lai ne tikai dzīvotu Mārupē, bet arī paliktu strādāt Mārupē!

Piedalīsies arī Mārupes amatnieki un  
mājražotāji, NVA, ALTUM,  

«Turība Business HUB», LIAA,   
biedrība «Pierīgas Partnerība» un LTRK.
Aicinām apmeklēt arī pasākuma otro daļu 

plkst. 16.00 «Cilvēks. Personība.  
Iedvesmojošs uzņēmēja stāsts»: tikšanās ar  

Lotti Tisenkopfu-Iltneri, uzņēmuma  
«MAdARA Cosmetics» dibinātāju.

Visi laipni gaidīti  
Mārupes Uzņēmēju dienā 14. oktobrī!  

Uz tikšanos!

SIA «SilJa»
Jelgavas ceļš 16, Mārupe, LV-2167
Pamatnodarbošanās ir lauksaimniecības, meža un komunālās tehnikas 
tirdzniecība un remonts, rezerves daļu tirdzniecība, kā arī dārzeņkopības 
tehnikas tirdzniecība un remonts, dārzkopības preču un dekoratīvo stādu 
vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība.
 Lauksaimniecības tehnikas tirgotājs
 Lauksaimniecības tehnikas servisa mehāniķis
 Noliktavas darbinieks darbam ar dārzkopības 

precēm

SIA «Rolling»
Plieņciema iela 37, Mārupe, LV-2167
Pilna servisa uzņēmums, kas veic plaša profila biroja tehnikas servisu, bi-
roja tehnikas, izejmateriālu, kancelejas, saimniecības un pārtikas preču 
tirdzniecību un piegādi birojiem. 
 Klientu menedžeris

SIA «MAdARA Cosmetics»
Zeltiņu iela 131, Mārupe, LV-2167
Viens no lielākajiem kosmētikas ražotājiem Ziemeļeiropā. Latvijā jau 
daudzus gadus pazīstams ar pirmo ECOCERT sertificēto kosmētikas zī-
molu MADARA, kas piedāvā plašu produktu klāstu sejas, ķermeņa, matu 
un bērnu ādas kopšanai. MADARA skaistumkopšanas produkti ir radīti no 
ziemeļu reģionā iegūtiem bioloģiskiem augu ekstraktiem un balstīti uz 
zinātnieku un dermatologu pētījumu rezultātiem.
 Noliktavas darbinieki/komplektētāji
 Ražošanas maiņas meistars
 Iepircējs

SIA «Prolux»
Smiltnieku iela 2, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
Electrolux profesionālo veļas mazgājamo mašīnu, žāvētāju, gludināšanas ruļļu 
un aprīkojuma tirdzniecība un serviss. Electrolux profesionālo virtuves iekārtu 
un aprīkojuma tirdzniecība un serviss. Dometic medicīnisko ledusskapju, sal-
dētavu un mobilo transporta somu tirdzniecība un serviss.
 Virtuves iekārtu dizaineris tehnologs
 Medicīnisko aukstumiekārtu pārdošanas  

speciālists

SIA «Kreiss»
«Bērzlapas 5», Mārupes novads, LV-2167
Latvijā lielākais īstermiņa realizācijas preču pārvadātājs Eiropas tirgū. 
Uzņēmuma autoparks sastāv no kravas automašīnām Volvo, DAF, Mer-
cedes un refrižerātoru puspiekabēm Thermo King un Carrier (750 kravas 
automašīnām, 1000 refrižeratoru puspiekabes, 90 konteinervedēji un  
90 tentu puspiekabes). SIA «Kreiss» strādā ar lielākajiem uzņēmumiem, 
kas piedāvā augļus un dārzeņus Baltijas valstīs, Krievijā un Skandināvijas 
valstīs.
 Algas un personāla nodaļas vadītājs
 Noliktavas uzskaitvedis
 Programmētājs PHP
 Prakses iespējas grāmatvedības nodaļā
 Pārdošanas menedžeris
 Loģistikas speciālists
 Mehāniķis
 Pārdošanas menedžeris lietotās tehnikas nodaļā
 Analītisko lietotņu izstrādātājs QlikView bāzes 

platformā
 Loģistikas speciālists – ekspeditors

SIA «Call me sister»
Rudzrogu iela 1, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
Ziedu «skulptūru» veidošanas nodarbības no polimērmāla pēc sertificē-
tas, viegli uztveramas japāņu tehnoloģijas.
 Darbinieki klientu apkalpošanas jomā

SIA «Fixman»
Vienības gatve 87c–4, Rīga, LV-1004
Rotaļu laukumi un to ierīkošana. Produktu klāstā ir arī sporta un vin-
grošanas laukumi, parku un dārzu aprīkojums, āra fitnesa trenažieri 
un gumijas segums plašā izvēlē. Uzņēmums piedāvā augstvērtīgas un 
kvalitatīvas iekārtas, Latvijā pārstāvot pasaulē labi zināmus ražotājus, no 
kuriem ievērojamākais ir Somijas uzņēmums Lappset.
 Montāžas meistars (rotaļu laukumu montāža)
 Palīgstrādnieks/montāžas meistars vasaras 

sezonā
 Namdaris (koka karkasu māju būve) 
 Elektriķis
 Grāmatvedis

SIA «RIMI Latvia»
Augusta Deglava iela 161, Rīga, LV-1021
Lielākais mazumtirdzniecības uzņēmums Latvijā ar visplašāko veikalu 
tīklu, kas nodrošina plašu preču sortimentu, augstākās kvalitātes pro-
duktus, kā arī ērtu iepirkšanos.
 Krāvējs/-a (Rīga, Mārupes nov., Daugavas iela 31)
 Pārdevējs kasieris/-e (Rīga, Lielirbes iela 29)
 Pārdevējs kasieris/-e (Rīga, Mārupes nov.,  

Daugavas iela 31)
Pilnu vakanču sarakstu meklējiet  
www.marupesuznemeji.lv

SIA «AVAR AUTO»
«Ezīši», Mārupes nov., LV-2167
Piedāvā plašu komerctransporta un autobusu klāstu.
MAN standarta produktu klāsts sākas no 7,5 tonnu TGL un TGM sērijas 
kravas auto un beidzas ar 44 tonnu TGS un TGX sērijas vilcējiem.
 Automehāniķis
 Elektriķis

VAS «Starptautiskā Lidosta «Rīga»»
Lidosta «Rīga», Mārupe, LV 1053
Pamatdarbība ir gaisa transporta pasažieru, lidmašīnu un kravu apkal-
pošana. Darbība tiek veikta Mārupes novadā. 
 Jaunākais aviācijas drošības inspektors
 Inspektors patrulētājs
 Jaunākais pasažieru apkalpošanas aģents
 Gaisa kuģu apkalpošanas aģents

A/S  «Air Baltic Corporation»
Tehnikas iela 3, Lidosta «Rīga»,  
Mārupes nov., LV-1053
Ar Ziemeļu tranzītmezgla Rīgā starpniecību piedāvā ērtus lidojumus ar 
pārsēšanos sava lidojuma tīkla ietvaros, kas aptver Eiropu, Skandināviju, 
Krieviju, NVS un Tuvos Austrumus. «airBaltic» ir galvenais pārvadātājs 
Baltijas reģionā, kas piedāvā gandrīz 60 tiešos lidojumus no Rīgas.
 Degvielas efektivitātes analītiķis
 Web programmētājs
 Lidmašīnas simulatora inženieris
 Datu bāzes izstrādātājs
 Avionikas inženieris

 Pārdošanas un apkalpošanas konsultants  
(ar igauņu valodas zināšanām)

 Tirdzniecības vadītājs SIA «airBaltic Training»
 Jaunākais stjuarts/-e 

SIA «S.B.C.»
Zeltiņu iela 130, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
Sertificēts Latvijas tērauda konstrukciju ražotājs ar plašu un izteiksmīgu 
realizēto objektu ģeogrāfiju Eiropā.
 Metinātājs
 Salicējs
 Metālkonstrukciju tīrītājs

SIA «Latvijas aptieka»
Rūpnīcu iela 5, Olaine, Olaines nov., LV-2114
Aptieku tīkls.
 Farmaceits
 Farmaceita palīgs
 Farmaceita asistents 

SIA «Līva AB Nord»
«Lagatas L», Mārupes nov., LV-2167
Viens no vadošajiem durvju ražotājiem Latvijā. Uzņēmumā ir izstrādātas 
unikālas tehnoloģijas ugunsdrošu, skaņu izolējošu un pret uzlaušanu 
izturīgu durvju ražošanai.
 Kokapstrādes tehnologs 
 Galdnieks 

SIA «Virši A»
Kalna iela 17, Aizkraukle, Aizkraukles pag.,  
Aizkraukles nov., LV-5101
Degvielas mazumtirdzniecība degvielas uzpildes stacijās. Plānots atvērt 
jaunu degvielas uzpildes staciju «Mārupe».
 Pārdevēji jaunajā degvielas uzpildes stacijā 

«Mārupe»

*Uzņēmumu saraksts var tikt papildināts.

Darba biržā* piedalīsies:



JAuNuMI

UzņēMējU BrokasTis
Kā jau katru mēnesi, arī septembri iesākām 

ar uzņēmēju brokastīm. Šoreiz ciemojāmies 
pie mūsu biedra – viesnīcā «Best Western hotel 
«Māra»». Paldies par viesmīlību! Brokastis bija 
plaši apmeklētas – piedalījās vairāk nekā 10 da-
žādu uzņēmumu pārstāvji. Pie brokastu galda 
raisījās diskusijas par ceļu kvalitāti Mārupes no-
vadā un ar to saistītajām pro-blēmām, kas nereti 
apgrūtina uzņēmējdarbību. Valdes priekšsēdētāja 
Evita Sondore visus klātesošos iepazīstināja ar 14. 
oktobrī gaidāmas Uzņēmēju dienas programmu. 

Tuvākās Uzņēmēju brokastis notiks 7. novem-
brī un 5. decembrī. Sekojiet līdzi informācijai un 
droši pievienojaties!

«TehnoBUss» MārUpē
13. septembrī Mārupes uzņēmējiem un viņu 

atvasēm bija iespēja iepazīties ar «TehnoBuss Lat-
vija» plašajām un interesantajām iespējām – redzēt 
un izmēģināt dažādas iekārtas, kas atraktīvā veidā 
veicina jauniešu interesi par inženierzinātnēm. 
Platforma «TehnoBuss» ir veidota, lai ikviens  
interesents – skolēns, skolotājs, vecāks vai garām-
gājējs – ērti var vienkopus iegūt daudzpusīgu in-
formāciju par inženierzinātnēm, īpaši mašīnbūves 
un metālapstrādes nozarēm. Platformas «Tehno-
Buss» galvenā ideja ir attīstīt ciešāku sadarbību 
starp izglītības iestādēm, darba devējiem un dažā-
du vecumu jauniešiem. Tās nolūks ir, rūpēties, lai 
pašreizējie skolēni kļūtu par Latvijas uzņēmumu 
topošajiem profesionāļiem ar gudru galvu un zel-
ta rokām, tāpēc platforma «TehnoBuss» ir apņē-
musies piesaistīt gan visu vecumu jauniešus ar in-
terešu izglītības iespējām, kurās var iesaistīties jau 

tagad, gan arī jauniešiem labvēlīgus uzņēmumus, 
uz kuriem var doties ekskursijā vai praksē. Paldies 
par interesanto pasākumu – «TehnoBus»! Lai viss 
izdodas un Latvijā vairāk inženieru!

UzņēMējdarBīBas  
aTBalsTa konsUlTa- 
Tīvā padoMe
19. septembrī biedrības «Mārupes uzņēmē-

ji» izvirzītie pārstāvji piedalījās Mārupes novada 
Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes 
pirmajā sanāksmē. Tajā notika dalībnieku iepa-
zīšanās un padomes priekšsēdētāja un vietnieka 
ievēlēšana uz vienu gadu saskaņā ar padomes no-
likumu. Par padomes priekšsēdētāju tika ievēlēta 
Ineta Ābele (SIA «Līva AB Nord» finanšu direk-
tore), bet par padomes priekšsēdētāja vietnieku –  
Normunds Čiževskis (biedrības «Mārupes uz-
ņēmēji» pārstāvis, SIA «Bizpro» valdes loceklis). 
Galvenās sanāksmes diskusijas bija par Uzņēmēju 
dienu Mārupē, kura notiks 14. oktobrī.

sporTa Un akTīvās 
aTpūTas konsUlTaTīvā 
padoMe
20. septembrī notika Sporta un aktīvās atpū-

tas konsultatīvās padomes sanāksme, kurā pieda-
lījās arī biedrības «Mārupes uzņēmēji» pārstāvji. 
darba kārtībā bija jautājumi par lokālplānojuma 
izstrādi Tīrainē, kas paredzēts sporta aktivitā-
tēm; Tika izskatīts arī Mārupes domes sagata-
votais darba uzdevums lokālplānojuma izstrādei.  
Otras apspriestais jautājums bija saistīts ar inte-
rešu izglītības nodrošināšanu Mārupes novadā – 

audzēkņu vecāku līdzfinansējuma (maksas) ievie-
šana Mārupes sporta centrā.

jaUni BiedrīBas  
dalīBnieki
Septembra beigās biedrībā iestājušies divi  

jauni biedri. Viens no tiem ir SIA «Call me sister», 
kas nodarbojas ar ziedu «skulptūru» veidošanu, kā 
arī organizē nodarbības pieaugušajiem un bēr-
niem. Nodarbībās var apgūt, kā no polimērmāla 
pēc sertificētas, viegli uztveramas japāņu tehno-
loģijas izgatavot skaistus ziedus, kas ļoti līdzinās 
īstiem ziediem. 

Otrs uzņēmums, kas septembra beigās iestājā 
biedrībā, ir SIA «Bekker group», kas darbojas kā 
aģentūra, kura piedāvā reklāmas un mārketinga 
produkcijas ražošanas iespējas. Sveicam biedrībā!

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

Uzņēmēju VēstisOKTOBRIs  20164

Paldies SIA «Kreiss» par  
uzņemšanu valdes sēdes laikā!

•
Paldies «Best Western hotel 

«Māra»» un restorānam  
«32. augusts» par viesmīlību  

uzņēmēju brokastu laikā!

Biedrība «Mārupes uzņēmēji»

lABIE DARBI

Deju studija «Diamond group» aicina  
bērnus uz nodarbībām Skultē! Programmā:  
10 dažādi deju žanri. Nāc un dejot sāc!  
28843407, www.diamondgroup.lv

sluDINāJuMs

Par reklāmas un sludinājumu
ievietošanu rakstiet vai zvaniet

biedrības izpilddirektorei 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 nodrukāts ar

atbalstu. 

PALDIES!


