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Kaut arī laiks bija jauks un vasarīgs, biedrī-
bas dzīve augustā bija gana aktīva. Vispirms  
jāmin dalība Mārupes 90 gadu jubilejas 

svinībās, jo svinību laikā sadarbībā ar Mārupes no-
vada domi organizējām auto orientēšanās sacensī-
bas. Mārupiešiem bija iespēja paviesoties vairākos 
orientēšanās sacensību maršrutā iekļautajos Mār- 
upes uzņēmumos. Liels paldies par nesavtīgo dar-
bu auto orientēšanās organizēšanā Andrim Būma-
nim, Zandai Melkinai un viņu komandai! Paldies 
arī visiem uzņēmumiem, kas Mārupes jubilejas svi-
nības dāsni nodrošināja ar dāvanām – SIA «SilJa», 
SIA «Appollo Baltic», SIA «Meliorators-J», SIA 
«Stādaudzētava Blīdene», salonam «Studio Figura 
Mārupe», restorānam «32. augusts», SIA «Kreiss», 
SIA «Rolling», restorānam «Trattoria da NIKO», 
SIA «Prolux», SIA «Metāla studija», viesnīcai «Best 
Western Hotel Māra», salonam «Beauty station», 
SIA «AA Energy Windows», SIA «Rev.eko», SIA 
«Excellent partner», z/s «Zālītes». Liels paldies par 
atbalstu un dalību uzņēmumam SIA «Multipack»!

Kopā ar Mārupes novada domes pārstāvjiem un 
enerģisko Mārupes kultūras dzīves organizatori 
Iru Dūdumu pūtēju orķestra pavadījumā atklājām  
Mārupes laimes pulksteni Konrādu ielas skvērā, kur 
katrs mārupietis var iepazīties ar Mārupes novada 
vēstures faktiem. Par to liels paldies mārupietei Ilzei  
Būmanei.

Pēc biedrības ierosinājuma Mārupes novada 
domē vēlreiz tika skatīts jautājums par nekustamā 
īpašuma nodokli uzņēmējiem un dažādiem uzņē-
mējdarbību veicinošiem motivatoriem. Iesniedzām 
domē arī ierosinājumus par to, kā, mūsuprāt, Mār-
upes novadā organizēt dažādus rakšanas darbus, lai 
tie būtu paredzami un netraucētu ikdienas darbā.

Pēc domes ierosinājuma tiek organizēta darba 
grupa diskusijai par projekta «Rail Baltica» pēdējo 
versiju. Uz sarunu aicināsim visus uzņēmumus, ko 
skar gan esošā, gan jaunā projekta iecere.

Kopā ar citām Pierīgas uzņēmēju biedrībām tur-
pinājām diskusiju ar ministrijām par jauno pašval-
dību izlīdzināšanas budžeta projektu. Tāpat kopā ar 
citām Pierīgas biedrībām esam uzrunājuši LTRK, 
lai tiktu izveidota jauna kompetenču padome – Pie-
rīgas un Rīgas uzņēmēju biedrībām.

Kopīgas problēmas risinājām tradicionālajās 
uzņēmēju brokastīs, kad diezgan daudzi no mums 
atrod mirkli laika, lai izrunātu gan kopīgas, gan in-
dividuālas problēmas. Paguvām baudīt arī kultūras 
dzīvi – biedrības koordinatore Elīna Grāve noor-
ganizēja ekskursiju uz Dailes teātri un mums bija 
brīnišķīga iespēja iepazīties ar aizkulišu dzīvi, kā arī 
tikties ar tautā iemīlēto aktieri Ģirtu Ķesteri.

Tā kā ir rudens, šajās «Uzņēmēju Vēstīs» būs 
iespēja iepazīties ar tiem Mārupes uzņēmumiem, 
kuri kaut ko ražo. Manuprāt, ražojošie uzņēmumi 
pelna vislielāko cieņu, jo tā patiešām ir milzīga uz-
drīkstēšanās – ražot, turklāt tik mazā valstī. Patiesu 
cieņu un apbrīnu ir pelnījuši  SIA «Mārupes logi», 
SIA «Ansona mēbeļu fabrika», SIA «Stādaudzēta-
va Blīdene», SIA «Fixman»,  SIA «Paganels būve», 
SIA «Metāla studija» (kas ir arī biedrības dāvanas – 
pulksteņa – autori), z/s «Purkalni», SIA «Sabiedrība 
Mārupe», z/s «Zālītes».

Lai ražīgs un kaut nedaudz saulains šis rudens!

valdES PRIEkšSēdēTājaS SlEja

Silva Jeromanova-Maura
Biedrības valdes priekšsēdētāja

Ir pagājis nepilns gads, kopš Mārupē notika Pirmais 
Vislatvijas reģionālo uzņēmēju biedrību kongress, 
kurā piedalījās uzņēmēji no gandrīz 30 reģionālajām 
uzņēmēju biedrībām, pašvaldību vadītāji un uzņē-

mējdarbības speciālisti, Saeimas deputāti un ministriju pārstāv-
ji, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) un 
Latvijas Darba devēju konfederācijas vadība. Šogad stafeti no 
biedrības «Mārupes uzņēmēji» pārņem kolēģi no Ogres novada 
uzņēmēju biedrības. Otrais kongress notiks Ogrē 2015. gada 
27. novembrī Ogres novada Uzņēmēju dienas ietvaros.

Otrā Vislatvijas reģionālo uzņēmēju biedrību kongresa fokuss 
tiks vērsts uz reģionālo attīstības stratēģiju veidošanu un konkrēti 
uz valsts, pašvaldību un uzņēmēju sadarbības veicināšanu. Gal-
venie kongresā aplūkojamie jautājumi būs: vai un kā uzņēmēji ir 
iesaistīti reģionālo attīstības stratēģiju veidošanā; vai tā ir cieša un 
savstarpēji ieinteresēta saruna starp uzņēmējiem, likumdevēju un 
izpildvaru; kāda ir situācija Latvijā un vai tā apmierina visas ie-
saistītās puses; un, galvenais, vai esošā sadarbība ir efektīva. Gan 
Mārupes, gan Ogres uzņēmējiem būs iespēja dalīties pieredzē ar 
kolēģiem no visas Latvijas par sadarbību ar savos novados esoša-
jām, pašvaldību izveidotajām ES fonda «Līdere» naudas apsaim-
niekošanas organizācijām «Pierīgas partnerība» un «Zied zeme», 

kā arī meklēt kopsaucējus turpmākai sadarbībai.
Kāpēc tieši šāds fokuss?  Atbilde meklējama Nacionālās attīstī-

bas plāna (NAP) redzējumā par Latviju, kas paredz, ka 2030. gadā 
Latvija būs plaukstoša aktīvu un atbildīgu pilsoņu valsts. Ikviens 
varēs justies drošs un piederīgs Latvijai, katrs šeit varēs īstenot sa-
vus mērķus. Nācijas stiprums sakņosies mantotajās, iepazītajās un 
jaunradītajās kultūras un garīgajās vērtībās, latviešu valodas bagā-
tībā un citu valodu zināšanās. Tas vienos sabiedrību jaunu, daudz-
veidīgu un neatkārtojamu vērtību radīšanai ekonomikā, zinātnē 
un kultūrā, kuras novērtēs, pazīs un cienīs arī ārpus Latvijas. Vien-
laikus plāns atzīst sociālekonomiskās atšķirības starp dažādiem 
Latvijas reģioniem un paredz nodrošināt priekšnoteikumus uzņē-
mējdarbības attīstīšanai un jaunu darbavietu radīšanai ražošanas 

un pakalpojumu sektorā reģionos. Bet kā to izdarīt? Mūsuprāt, 
viena no galvenajām lomām šinī procesā ir tieši uzņēmējiem. 

Ne mazāk svarīga ir sākto darbu un lēmumu pārmantojamī-
ba. Pirms gada Mārupē uzņēmēji vienojās, ka galvenie akcenti ir 
jāliek uz sadarbību ar savām pašvaldībām: jāstrādā pie uzņēmēj-
darbības stratēģijas izveides savam novadam, jāpanāk uzņēmēju 
konsultatīvās padomes izveidošana katrā pašvaldībā, vienas pie-
turas kontaktpunktu izveidošana uzņēmēju problēmu, e-vides at-
tīstības un citu būtisku jautājumu risināšanai. Šie uzdevumi tika 
nostiprināti deklarācijā, un Ogrē būs īstais laiks novilkt starpfinišu 
un saprast, kas ir izdevies un kuriem jautājumiem jāpieliek lielāks 
spēka plecs.  

fokusā

Publicitātes foto

Otrais Vislatvijas reģionālo uzņēmēju 
biedrību kongress nav aiz kalniem
ogrē uzņēmēji runās par reģionālo attīstības stratēģiju veidošanu
silvestrs savickis
Biedrības «Mārupes uzņēmēji» valdes loceklis

Nāk rudens un «pļaujas 
laiks», skolas sākums, 
jaunas idejas, mērķi, 
apņemšanās



pirmo reizi ir kļūdījies, iekritis zemo cenu slazdos 
un iegādājies nekvalitatīvu produktu. 

Tāpat arī būvdarbu veicēji ārvalstīs, kas Latvi-
jā iepērk izejmateriālus, arvien nopietnāk izvērtē 
riskus, kas saistīti ar objekta situācijai absolūti ne-
piemērotu «lēto» logu remontu vai nomaiņu kādā 
no Skandināvijas zemēm,» skaidro Arnis. «Ma-
nuprāt, pievilcīgi ir tas, ka esam vietējam klien-
tam sasniedzami, esam ģeogrāfiski tuvu, klients 
var atbraukt, redzēt, kā notiek ražošana, savukārt 
mēs – uzņemties atbildību par saražoto. Tas nav 
tik bezpersoniski kā aiziet uz poļu logu tirgotāju 
biroju, kur klients nezina, kas, kur un kā produktu 
saražojis, un kur viņš nesaņem ražotāja garanti-
jas par nopirkto un uzstādīto produktu. Vēlamies 
apkalpot tieši tuvumā esošos klientus, lai gan pro-
dukcija ceļo arī ārpus Latvijas,» skaidro Arnis. 
Uzņēmējs piebilst, ka uzņēmuma produkcija ir re-
dzama ne tikai atsevišķos objektos tepat Mārupē 
vai nule kā pabeigtajā Salienas septiņu privātmāju 
projektā, bet gan visā Latvijā. Savukārt sadarbības 

partneri «Mārupes logu» produkciju ir uzstādījuši 
Nīderlandē, Francijā, Šveicē un, protams, Skandi-
nāvijas valstīs. 

Pluss: elastība
Kas gan īpašs var būt visiem labi zināmajos 

PVC logos? «PVC logi – tā tiešām ir nonivelēta 
frāze, ar ko saprot lētus un nekvalitatīvus logus. 
80 % sabiedrības parasti gan «iekrīt» uz cenu, jo 
logus izvēlas kā «Fantu» veikalā: pērk, kur lētāk. 
Logu jomā, protams, uz aci visi liekas vienādi – ir 
profils, ir stikls –, bet, kā teicis klasiķis, – viss skais-
tums nāk no iekšām (smejas). Mūsu gadījumā tie 
ir «Rehau» logi, un atšķirība ir niansēs, piemēram, 
sastāvā: logam ir metāla profils, ar kuru tiek pa-
nākta statiska loga noturība, t. sk. pret vēja slo-
dzēm,» skaidro uzņēmējs. «Kādreiz logu nozares 
profesionāļi, atbraucot uz ražotni, brīnās, ka ra-
žotnē ir ļoti plašs armējumu sortiments, un jautā, 
vai tie visi arī tiek izmantoti. Lielās logu rūpnīcas, 
piemēram, Polijā, no kurienes tirgū ieplūst liels 
apjoms logu, izvēlas vienu plānāko izmēru un ar 
to strādā neatkarīgi no gabarītu ierobežojumiem –  
vai balkona durvis, vai mazs vēdlodziņš. Kāpēc tā 
nedarīt, ja pircējs šo ražotāju nekad neredzēs?» 

Gandarījumu Arnim sniedz tieši individuālie 
pasūtījumi: salokāmās vai bīdāmās terašu durvis, 
trapecveida vai arkveida logi, pat plašu ziemas 
dārzu un stiklotu piebūvju  ražošana. 

Tieši šobrīd alumīnija cehā tiek ražots ziemas 
dārzs objektam Ķīpsalā, kur ēkas īpašnieks ir no-
lēmis savu 15 gados sapuvušo koka konstrukcijas 
ziemas dārzu nomainīt pret izturīgāku – no alu-
mīnija profiliem. 

Viņš atzīst, ka tieši darbs ar nestandarta risinā-
jumiem ir šī darba interesantākā un pievilcīgākā 
puse. 

Ja darbs pilda ne tikai maku, bet arī sirdi, ja 
var radīt dzīvību pat tik aukstā materiālā kā 
metāls, turklāt ik mēnesi izgatavot un apgūt 

kaut ko jaunu, nekad neapnīk tas, ko dari. Mūsu uz-
ņēmuma sauklis ir «Pieradinām metālu, lai tas kalpotu 
Jums».

Tā saka Pauls Niedre, SIA «Metāla studija» 
īpašnieks. Viņš uzreiz piekodina nejaukt viņa un 
kolēģu darbu ar kalēju izstrādājumiem. «Metāla 
studija» veido dizaina lietas no moderniem ma-
teriāliem. Tie ir dažādi izstrādājumi no praktiski 
jebkura metāla – pārsvarā melnā, nerūsējošā tē-
rauda vai bronzas, misiņa, alumīnija –, ko sadarbī-
bas partneri papildina ar stiklu, koku u. c. Uzņē-
mums šos izstrādājumus ražo gan vairumā saviem 
sadarbības partneriem, gan arī vienā eksemplārā 
individuāliem klientiem. Uzņēmuma specifika 
neļauj strādāt ar lielajām, smagajām metāla kon-
strukcijām (angāri, tilti u. c.). Ļoti pieprasītas ir 
kāpnes, kāpņu un balkonu margas un ļoti plaša 
spektra metāla izstrādājumi. Viens no uzņēmuma 
veikumiem – Mārupes uzņēmēju biedrības dāvā-
tais metāla pulkstenis – apskatāms tepat Mārupē 
pie domes ēkas. Arī sēta ap Rīgas Botānisko dār-
zu ir Paula uzņēmuma veikums. Viņš lepojas arī 
ar Latvijas Darba devēju konfederācijai īpaši iz-
gatavotajām balvām, kuras veiksmīgākajiem valsts 
uzņēmējiem pasniegusi premjere L. Straujuma. 
Paula uzņēmuma ražojumi ir atrodami arī ārpus 
Latvijas: latviešu būvfirma būvēja hokeja arēnu 
Norvēģijā, un tai tika izgatavotas un uzstādītas 
kāpnes un margas. 

Uzņēmumam vasaras nogale allaž ir karsts 
darba laiks, jo sadarbības partneriem tiek gata-
votas metāla sagataves skolu mēbelēm. Pašlaik uz  
darbgalda stāv Mākslas akadēmijas pasūtījums –  
metāla karkass sietspiedei –, kā arī ir pasūtītas 
kāpņu margas 16 stāvu daudzdzīvokļu mājai.

Uzņēmums ražo to, ko veikalā nevar nopirkt: 
«Darbu un pasūtījumu ir pietiekami, tāpēc cenša-
mies neražot to, ko var nopirkt veikalā.»

Jau no mazotnes interesē dzelži
Darboties ar dzelžiem un tehniku Paulam ir 

paticis jau no mazām dienām, un viņš atklāj, ka 
interese par amatniecību laikam ir mantota no 
vectēva, kam bijušas zelta rokas. Pauls ir dzimis 
Rīgā, un viņa bērnība saistīta ar Teikas rajonu. 
Pēc pamatskolas beigšanas viņš Rīgas Valsts teh-
nikumā apguva darbgaldu atslēdznieka arodu, 
vēl divus gadus mācījās metāla restauratoros, kur 
ieguva zināšanas par kalumiem un metāla tehnis-
kajām īpašībām, bet praksē paspēja pastrādāt arī 
rūpnīcā «VEF». Par sevi viņš saka: «Esmu metāla 
radošais speciālists, un ap sevi esmu pulcinājis tā-
dus pašus radošus kolēģus.» Tāpēc izglītības vai 
cunftes amatu apliecinošiem papīriem neesot lie-
las nozīmes: «Man vajag cilvēkus, kuriem patīk 
šis darbs un kuriem «rokas aug īstajā vietā». Man 
ir liels prieks, ja kāds no maniem darbiniekiem 
iegūst pieredzi un zināšanas no manis; tas ir kā 
Meistara pagodinājums.» Pauls pats var aizvietot 
jebkuru darbinieku, un to, ko māk viņš, māk arī 
viņa darbinieki.

Ideja par savu uzņēmumu bija likumsakarīga. 
2006. gadā tas tika nodibināts un 5x10 m lielā 
darbnīcā tepat Mārupē tika sākta sētu un žogu 
ražošana. Pauls pats tos gatavoja, pats arī klien-
tiem uzstādīja. Klientu vēlmes kļuva plašākas, un 
pasūtījumu skaits pieauga. Telpas kļuva par šauru, 
tāpēc Pauls piesaistīja partneri un darbu pārcēla 
uz Rīgai netālo Lilasti. Pēc krīzes viņš atkal at-
griezās Mārupē, kur viss bija sācies. 

Tagad no «Sabiedrības Mārupe» tiek nomātas 
divas atsevišķas telpas Jaunmārupē, kur notiek 
metāla izstrādājumu ražošana: vienā telpā – vai-
rumā, otrā – mazumā. «Kopš biznesa pirmsāku-
miem esmu izvirzījis mērķi strādāt ar katru klien-
tu individuāli, tāpēc teju visi pasūtījumi ir unikāli. 
Gandrīz katru mēnesi ir jāizgatavo kāda lieta, ko 
nekad iepriekš neesam ražojuši. Ja atbrauc klients 
un jautā, vai ko tādu esam darījuši, nebaidos  

pateikt: «Nē, bet izgatavot to varam.» Tas ir ļoti 
interesanti: ikreiz ir jāapgūst kaut kas jauns, un 
esmu priecīgs, ka man ir daudz kolēģu ārpus uzņē-
muma, kam varu paprasīt padomu,» stāsta Pauls.  

Perspektīvs bizness
Pauls uzskata, ka metālapstrāde ir perspektīvs 

bizness, un viņš to labprāt iemācītu arī savam dē-
lam, jo «ar metālapstrādes vai jebkuru citu amat-
nieka arodu un pieredzi maizi vienmēr nopelnīsi».

Jautāts par konkurenci, uzņēmējs atzīst: «Me-
tālapstrādē konkurenci neesmu jutis. Ja darbinie-
kiem visu laiku ir, ko darīt, tad uzskatu, ka kon-
kurences nav. Metālapstrādē darba pietiek visiem, 
neviens to nost neņem, nevienam nav jāsēž un 
jāgaida, kamēr viņu pasauks. Protams, viss ir at-
karīgs no tā, kas un cik daudz klientam ir nepie-

ciešams, kā arī no labiem, kvalificētiem darbinie-
kiem un kvalitatīvi izpildīta pasūtījuma,» skaidro 
uzņēmējs. Viņš piebilst, ka uzņēmums dod darbu 
arī daudziem sadarbības partneriem, kas palīdz 
izgatavot dažādas sagataves: loka metālu, izgriež 
precīzas detaļas uz programmējamiem darbgal-
diem. Tad šīs detaļas nonāk Paula uzņēmumā, kur 
produkts tiek pabeigts. 

Domājot par uzņēmuma nākotni, Pauls redz, 
ka ir vēl daudz neapgūtu tirgu. Perspektīvu viņš 
saskata, piemēram, Skandināvijā, bet pašlaik vai-
rāk darba un enerģijas tiek koncentrēts uzņēmu-
ma stiprināšanai. «Lai gan pēdējo trīs gadu laikā 
mums pašmāju tirgū ir bijusi pietiekami strauja 
izaugsme, šobrīd gribas nostabilizēties savā tirgū 
un tad skatīties uz citiem tirgiem, kuru apguvei 
tomēr vajadzīgs laiks,» viņš piebilst.  

U zņēmums «Ansona mēbeļu fabrika» 
dibināts gandrīz pirms 20 gadiem un 
pašlaik savu ražošanu ir izvietojis Jaun-

mārupē. Šajā laikā tas lēni un pārdomāti ir kļuvis 
par vienu no retajiem Ziemeļeiropas mēbeļu ra-
žotājiem, kas sadarbojas ar pasaulē redzamāka-
jiem kosmētikas industrijas zīmoliem. 

Pirmā nopietnā sadarbība stendu izgatavošanā 
izveidojās ar «L’Oréal». Vēlāk aizvien sarežģītāku 
pasūtījumu izpilde «Ansona mēbeļu fabrikai» ļāva 

klientu lokam piesaistīt arī citus pasaules līmeņa 
zīmolus, un tagad savu kosmētiku Latvijā ražotos 
stendos novieto «Hugo Boss», «Gucci», «Bio-
therm», «Lancôme», «Yves Saint Laurent» un 
vairāki citi kosmētikas giganti.

Starp klientiem noteikti jāizceļ arī Latvijas 
kosmētikas ražošanas flagmanis «MADARA 
Cosmetics», kas kļuvis par pastāvīgu uzņēmuma 
klientu.

Kosmētikas stendi nav vienīgais uzņēmumā 
ražotais produkts – apmēram puse jaudas tiek 
izmantota mēbeļu, interjera objektu un stikla 
konstrukciju izgatavošanai pēc pasūtījuma. Uzņē-
mums orientējas uz nelieliem darbiem ar augstu 
pievienoto vērtību. Dažreiz šādu darbu izpilde var 
aizņemt vairākus mēnešus. 

Lai saražotu šādu produkciju, ar ierastajām 
galdnieka zināšanām vien nepietiek, jo jāstrādā 
ne tikai ar koku, bet arī ar citiem materiāliem. 
Uzņēmumā nav neviena operatora – visi ir sava 
amata meistari –, un katrs prot strādāt ar ikvienu 
fabrikas iekārtu. Pašlaik «Ansona mēbeļu fabrikā» 
strādā mazliet vairāk nekā 20 cilvēku, un lielākā 
daļa – jau kopš pašiem uzņēmuma pirmsāku-
miem – 1996. gada. 
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Neviens cits bizness nav tik ļoti atkarīgs 
no Tā Kunga labvēlības kā lauksaimnie-
cība – vai būs lietus, krusa, salna vai svel-

me –, turklāt, ja kaut kas nav izdevies, kā nākas, 
nevari vainot nevienu citu kā vien sevi pašu.

Tā par sava biznesa specifiku saka Bruno Liel-
kāja, zemnieku saimniecības «Zālītes» īpašnieks. 

saimnieko uz barona zemes
Bruno Lielkāja saimnieko sava vecvectēva 

mājās, kuras viņš 1913. gadā izpircis no barona 
Rautenfelda: tā laika liecības glabā ar zīmogla-
ku zieģelētie īpašuma dokumenti. Arī vecvectēvs 
pirmās Latvijas brīvvalsts laikā saimniekojis šajā 
zemē. Padomju laikā te bijuši mazdārziņi, bet pēc 
neatkarības atgūšanas Bruno ģimene senču zemi 
atguvusi un par sertifikātiem piepirkusi vēl klāt. Ja 
jau zeme – kopā ap 6 hektāriem – bija un Bruno 
bija Lauksaimniecības akadēmijas Mehanizācijas 
fakultātē iegūtās zinības un kolhozā gūtā pieredze 
(kas palīdzēja no burkānu kombaina pāris nedēļu 
laikā paša rokām uztaisīt sīpolu kombainu), nebija 
divu domu, ko iesākt, kā vien kļūt par lauksaim-
niekiem. «Mārupes kolhozs vairs nebija tas, kas 
agrāk, bet Rīga gribēja ēst, un, lēnītēm attīstot savu 
ražošanu, sapratu, ka iet tā lieta!» viņš atceras.

Tagad gan Bruno saimniecība te palikusi vie-
na no retajām, jo pēc tam, kad Pierīgā aktivizē-
jās zemes tirgošana, daudzi savus zemes gabalus  

pārdeva privātajai apbūvei. «Nezinu, kā dzīve būtu 
pagriezusies, un, iespējams, arī mēs savu zemi būtu 
pārdevuši, ja vien nebūtu padomju laika mantoju-
ma: pāri mūsu zemei stiepjas lielas augstspriegu-
ma elektropārvades līnijas,» viņš saka.

Atrast savu nišu
Iznomājot vēl piecus hektārus, sākumā uz lauka 

tika audzētas «klasiskās» kultūras: burkāni, bietes, 
kartupeļi, sīpoli. No tām Bruno atteicās: «Neva-
ram konkurēt ar tiem, kas audzē simtos hektāru. 
Katram jāatrod sava niša.» Par tādu «Zālītes» sauc 
agrās vasaras produkciju – skābenes (no to pār-
došanas ienāk nauda, lai varētu samaksāt līgum-
strādniekiem, kuri ar rokām laukā iestāda stādus), 
kā arī rudens puses produkciju – ķirbjus un lapu 
pētersīļus. Tiek sēti arī pastinaki, sakņu pētersīļi 
un cūku pupas. Lielas rūpes prasa katrs stādiņš, ko 
saimniecībā izaudzē uz vietas un ar rokām iestāda 
laukā: tā sezonā tiek iestādīti, piemēram, 20 tūk-
stoši ķirbju stādu. Vai ar 10 ha pietiek? «Ja no 3 ha 
var izaudzēt 100 tonnas ķirbju, tad laikam pietiek. 
Tomēr neviens bizness nav tik ļoti atkarīgs no Tā 
Kunga labvēlības – laikapstākļiem – kā lauksaim-
niecība. Šogad iestādījām ķirbjus, uznāca -4º sals, 
daļa nosala, bet tie, kas izdzīvoja, tikai tagad sāk 
gatavoties. Pēc tam nāca krusa, ķirbju lapas sacau-
rumoja, un tās izskatījās kā duršlaks,» stāsta Bru-
no. «Zālītēs» saimnieko visa ģimene: Bruno, viņa 

sieva, sievas māsa, mamma un abi bērni: 18 gadus 
vecā meita un trīspadsmitgadnieks dēls. Sezonas 
karstākajos brīžos zemnieku saimniecība labprāt 
izmanto Lauku atbalsta dienesta piedāvājumu: ar 
izdevīgiem nosacījumiem uz dienu noalgo līgum-
strādniekus. 

Vai bērni būs šī biznesa mantinieki? «Būsim 
reāli: visdrīzāk – ne. Rīgas tuvums vilina. Meitai 
ir ķēriens uz valodām, puikam patīk tehnika. Arī 
zemes lauksaimniecībai te paliek arvien mazāk, 
un iznomātāji agri vai vēlu to pārdos apbūvei. Jau 
tagad vietās, kur agrāk audzēju burkānus un brau-
cu ar traktoru, slejas savrupnami,» domā Bruno. 

«Baltijas dārzeņi» palīdz ar 
noietu

Tomēr Rīgas tuvumam ir arī pozitīvā puse: 
klienti var ātri atbraukt pēc produkcijas. Bruno 
vadītā saimniecība ir kooperatīva «Baltijas dār-
zeņi» biedre: tieši caur kooperatīvu tiek realizēta 
teju visa saimniecības produkcija, kas nonāk gan 
Latvijas lielveikalos, gan ceļo ārpus Latvijas. «Šis 
tirgus ir tik nestabils, ka nekad nezini, ko pircējam 
vajadzēs. Ir bijušas sezonas, kad no 200 tonnām 
izaudzēto ķirbju pusi iearam zemē, jo neviens ne-
pērk. Ir gadi, kad to atkal pietrūkst: pat nespējam 
apmierināt pieprasījumu. Pērn, piemēram, pārde-
vām tikai 12 tonnas pupu un pārējās sausuma dēļ 
nokalta, bet šogad esam pārdevuši jau 25 tonnas. 
Šogad bija plānots novākt ap 160 tonnām ķirb-
ju, bet būsim priecīgi, ja sanāks 80 tonnas. Viss 
notiek viļņveidīgi: vienu gadu kāda kultūra vinnē, 
citu gadu – zaudē, tāpēc mēs audzējam vairākas, 
lai nav visas kārtis tikai uz vienu produktu,» saim-
niekošanas pieeju skaidro Bruno. 

Lauksaimnieka maizes garoza nav tā plānākā: 
garas darbadienas, fiziski smags darbs. Vai negri-
bas visam mest mieru? «Protams, dažbrīd uznāk 
apnikums. Bet tas nav ne garo darba stundu, ne 
darba smaguma dēļ, lai gan vakaros mugura sāp, 
jo pa dienu pārcilātas aptuveni 12 tonnas ķirbju. 
Drīzāk tādēļ, ka cilvēki lauksaimnieka darbu ne-
novērtē. Ķirbis nekad nebūs apaļš kā konfekte, jo 
tas aug uz lauka; ja trīs dienas no vietas līst, no-
vāktais produkts būs smilšains. Ja tāpēc produkci-
ju neņem, zūd darba jēga un gandarījums. Lai gan 
ir gadījumi, kad paņem to pašu smilšaino dārzeni, 
jo citu tirgū vienkārši nav,» atklāj Bruno. 

Šī darba lielais pluss, viņaprāt, ir tas, ka pats 
esi sava laika un darba pavēlnieks. «Ja gribēšu vai 
ja vajag, varu parīt iekārtot sev brīvdienu, nevie-
nam ne par ko nav jāatskaitās. Turklāt šis bizness 
tev ik brīdi uzdod mājasdarbus un nepārtraukti ir 
jāmācās, jāanalizē. Pašam lēmumi ir jāpieņem un 
par tiem arī jāatbild: ja kaut kas nesanāk, neizaug, 
tikai pats esi vainīgs,» viņš saka. 

Izvēdināt galvu!
Lauksaimnieka darbadiena ir gara. Kā saka 

Bruno: celies sešos savā darbā un ej gulēt savā 
darbā. Lai izrautos no darbiem, Bruno ar ģimeni 
noteikti izbrīvē sev brīvdienas: labprāt brauc ar 
riteņiem, laivo. Bruno ir arī kaislīgs karšu pēt-
nieks – kopā ar dzelzceļa vēstures entuziastiem 
Latvijā meklē senos dzelzceļus – un jau 20 gadus 
dejo tautas dejas Mārupes vidējās paaudzes deju 
kolektīvā. 

Kāda zemnieku saimniecība «Zālītes» būs nā-
kotnē? Bruno atbild: «Domāju, ka es turpināšu to, 
ko daru. Iespējams, būs jāmeklē kādi citi piepra-
sīti produkti. Tomēr redzams, ka ilgtermiņā lauk-
saimnieciskajai ražošanai te nav lielas perspektī-
vas, jo nav zemes, kur izvērsties, bet pārcelties, kā, 
piemēram, maizes ceptuvi pārceļ, diez vai es va-
rētu, jo esmu izpratis šo Mārupes smilšaino zemi 
un to, kas tajā vislabāk aug, nemaz nerunājot par 
noieta (Rīgas) tuvumu. Citā vietā viss būtu jāsāk 
no nulles, ar pamatīgu risku. Turklāt šīs ir manu 
senču mājas,» saka Bruno. 

sIA «Ansona mēbeļu fabrika» darbineku kolektīvs, 2014. gads

«Šis bizness tev ik brīdi uzdod mājasdarbus, 
un nepārtraukti ir jāmācās. Pašam lēmumi 
jāpieņem un par tiem jāatbild: ja kaut kas 
nesanāk, tikai pats esi vainīgs,» saka Bruno 
Lielkāja, z/s «Zālītes» īpašnieks 

Bizness, kas atkarīgs no Tā kunga 
labvēlības un pašu paveiktā

Pirms nepilniem desmit gadiem ar vēlmi 
kardināli mainīt līdzšinējo nodarbošanos 
Arnis Āķis aizvēra SEB bankas durvis, kur 

bija nostrādājis deviņus gadus. Kopā ar domu-
biedriem viņš izveidoja savu ražotni – «Mārupes 
logi». Šo izvēli viņš nenožēlo, jo katra diena ir 
jaunu izaicinājumu pilna.

Jaunmārupē, Mazcenu alejā 43B (pretī Mār-
upes siltumnīcu kompleksam), vilina liels uzraksts 
«Mārupes logi». Sarunas sākumā Arnis Āķis 
skaidro, ka tieši ar preču zīmi «Mārupes logi» sā-
kās viņa gaitas privātajā biznesā, kad 2005. gadā 
viņš nodibināja savu uzņēmumu un drīz vien sāka 
logu un durvju ražošanu. «Piesaiste vietai preču 
zīmē uzliek augstāku kvalitātes latiņu, tāpat ļauj 
klientiem savu logu piegādātāju vieglāk atcerēties 
arī pēc daudziem gadiem. Tas ir pierādījies praksē: 
mūs viegli atrod gan mūsu senie klienti, gan citu 
uzņēmumu klienti, kas atsaucas uz objektiem, ku-
ros nemaz neesam strādājuši. Tā kā mūsu ģimene 
Mārupē dzīvo jau trīs paaudzēs un te arī strādāju, 
preču zīmes izvēle likās loģiska,» viņš saka. Arņa 
uzņēmumi specializējas gan plastikāta logu (tau-
tā saukti par PVC logiem), gan alumīnija stikloto 
konstrukciju ražošanā un uzstādīšanā. 

«Draiviņš», kas dzen uz priekšu
Viss sākās pirms desmit gadiem, kad, kā stās-

ta Arnis, viņš esot bijis pamatīgi saguris no dar-
ba maksājumu karšu jomā bankā un bijis gatavs 
mesties iekšā teju ikvienā nodarbē, lai tikai kaut 
ko dzīvē pamainītu. Bez lielas iedziļināšanās viņš 
kopā ar šajā jomā pieredzējušiem domubiedriem 
nolēma pievērsties logu ražošanai. Ražošana sākās 
2006. gada sākumā, kad bija iegādātas un pielā-
gotas iekārtas. Sākotnēji «Mārupes logu» ražotne 
atradās «Kalngalēs», Jaunmārupē, un tās platība 
bija 200 m2. Sākumā uzņēmumā strādāja vien trīs 
darbinieki un vienlaikus īpašnieki, bet laika gaitā 
darbinieku skaits ir pieckāršojies. Pašlaik Arņa 
uzņēmumos kopā strādā 15 cilvēku, bet ražotne ar 
noliktavām aizņem nu jau 1100 m2 platību. «Man 
kā mārupietim liekas forši, ka varu tepat strādāt 
un dzīvot. Nesaprotu tos, kas gatavi pusi dienas 
pavadīt ceļā uz darbu un atpakaļ,» viņš saka.

Kā bija pārorientēties no darba bankā uz ra-
žošanu? «Bija interesanti,» saka Arnis un piebilst: 

«Noteikti nevelk atpakaļ, jo savs ir savs. Uz savu 
biznesu biju noskaņojies jau vidusskolā, pirms 
sāku studijas LU Uzņēmējdarbības vadībā, tomēr 
ideju, pieredzes, izpratnes un kontaktu trūkums 
liedza sākt savu biznesu uzreiz pēc skolas.

Par darbu bankā nekad nebiju domājis, bet, sā-
kot studijas, paralēli bija jāmeklē darbs. Atsaucos 
uz Rīgas Komercbankas sludinājumu, kas aicināja 
darbā ārštata tirdzniecības aģentus veikalu tīk-
la paplašināšanai, lai tajos apkalpotu maksājumu 
kartes. 

Tā kā tolaik Latvijā kredītkaršu bija vien ne-
pilni 10 000, bija diezgan mērķtiecīgi jācīnās un 
katrs klients jāpārliecina par šīs inovatīvās maksā-
jumu sistēmas ieviešanu. 

Pēc gada atradu pastāvīgu darbu Latvijas 
Unibankā, kur strādāju dažādos amatos saistībā 
ar maksājumu kartēm, mārketingu un tirgotāju 
piesaisti.

Arī būvniecības nozare man bija pavisam jau-
na:  nācās mācīties gan logu konstruēšanas tehnis-
kās nianses, gan praksē apgūt logu montāžas pa-
matus, kā palīgstrādniekam laužot ārā veco logu 
kārbas un iznesot būvgružus. «Mārupes logos» 
katra diena ir citāda, visu laiku ir kāds «draiviņš», 
kas dzen uz priekšu: jāmeklē risinājumi dažādos 
projektos, jāuztur attiecības un jāstrādā gan ar 
klientiem, gan ar sadarbības partneriem.

Galvenā mana atziņa ir tā, ka bez sākotnējās 
tirdzniecības aģenta pieredzes es nebūtu iesācis 
personisko biznesu, savukārt bez darba pieredzes 
SEB bankā nebūtu izpratnes par biznesa ētiku.» 

Arī eksportam
Pašlaik uzņēmuma galvenais izaicinājums 

ir palielināt ražotnes caurlaidību un paplašināt 
produkcijas noieta tirgus, neaizmirstot, ka tepat 
Pierīgā notiek aktīva būvniecība. «Mārupes logu» 
mērķauditorija ir domājošs klients, kas priekšplā-
nā izvirza kvalitāti. «Mums ir īpaša pieeja: gan 
paši domājam ar galvu, gan liekam klientiem to 
darīt. Saruna ar klientu sākas nevis ar to, cik kas 
maksā, bet gan par objektu – kas tajā specifisks, 
kas būs jādara. Ja atrodam kopsaucējus, tad kopā 
ar pasūtītāju meklējam pareizo risinājumu. Mūsu 
klienti ir gan būvuzņēmēji, gan attīstītāji, tāpat arī 
logu montāžas uzņēmumi Latvijā un Skandinā-
vijā.

Mūs kā piegādātāju izvēlas privātpersonas, 
kam ir būtiski saņemt ilgtermiņa ieguvumus no 
investīcijām sava mājokļa energoefektivitātē. Re-
tais var atļauties veikt atkārtotu logu nomaiņu, ja 

«kopš biznesa pirmsākumiem esmu izvirzījis mērķi strādāt ar katru klientu individuāli,  
tāpēc teju visi pasūtījumi ir unikāli. Gandrīz katru mēnesi ir jāizgatavo kāda lieta, ko nekad 
iepriekš neesam ražojuši,» saka Pauls Niedre, sIA «Metāla studija» īpašnieks

Ziemas dārzs no alumīnija konstrukcijas   Foto no SIA «Mārupes logi» arhīva

Plastikāta logi. Attēls no ražotnes  
 Foto no SIA «Mārupes logi» arhīva

franču smaržas latviešu mēbelēs

«Metāla studija» cenšas neizgatavot to,  
ko var nopirkt veikalā

No bankas pie logu ražošanas

RAŽoŠANA

Lai izrautos no darbiem un izvēdinātu galvu, Bruno Lielkāja ar ģimeni izbrīvē sev brīvdienas. 
Viņiem patīk kopā doties izbraucienos ar auto, braukt ar riteņiem, laivot

Foto no B. Lielkājas privātā arhīva

Virsgaisma. objekts Zviedrijā  

Foto no SIA «Mārupes logi» arhīva
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kosmētikas stends  
 Foto no SIA «Ansona mēbeļu fabrika» arhīva

Foto no fotostudijas «Linda» www.fotostudija.lv
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SIA «Prolux» (Reģ. Nr. 40003471371)  
uz laiku līdz 2016. gada jūnijam  
aicina pievienoties savam kolektīvam  
bIrojA vAdītāju / SekretārI (-u).  
Pieteikuma vēstuli sūtīt uz:  
prolux@prolux.lv. Sīkāka informācija:  
http://www.prolux.lv. 

 

Meklējam telpas īrei ar visām komunikā- 
cijām vai ar iespēju tās izveidot.  
Platība no 300 līdz 500 m2. var būt gan 
industriālas, gan sabiedriskas ēkas!  
tālr.: 25993688.

sLuDINāJuMI

«Uzņēmēju Vēstis»
Izdevējs:

biedrība «Mārupes uzņēmēji»
www.marupesuznemeji.lv

Daugavas iela 29, Mārupe, LV-2167

Metiens: 7000 eksemplāru
Tipogrāfija: SIA «airPrint»

Izplatīšana: 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, atsūtiet pieteikumu uz:
info@marupesuznemeji.lv

DOmē iesniegti 
priekšlikumi par  
nODOkļu atlaiDēm 
uzņēmējiem 
Biedrības «Mārupes uzņēmēji» darba grupa 

tās dalībnieka zvērināta advokāta Jura Baibako-
va vadībā izstrādāja un augusta vidū iesniedza 
Mārupes domē priekšlikumus, kas paredz no-
dokļu atlaižu piešķiršanas mehānismu novada 
uzņēmējiem un arī iedzīvotājiem – fiziskajām 
personām. 

Uzņēmēji aicina domi piešķirt nekustamā 
īpašuma nodokļa maksājumu atvieglojumus 
tiem uzņēmējiem, kuri ir ieguldījuši līdzekļus 
jaunu komercobjektu būvniecībā un rekonstruk-
cijā, veikuši investīcijas pašvaldībai piederošos 
infrastruktūras objektos, nodarbina noteiktu 
skaitu Mārupes novada iedzīvotāju un veic sa-
biedriski svarīgus darbus. Piemēram, nekustamā 
īpašuma nodokļa atlaides būtu piešķiramas tiem 
uzņēmējiem, kas apsaimnieko ēkas, kurās tiek 
sniegti medicīnas pakalpojumi vai kurās atrodas 
izglītības iestādes un sporta infrastruktūras ob-
jekti, vai arī tiem uzņēmējiem, kas veic labdarību 
vai citas sociālās aktivitātes, no kurām ieguvums 
ir sabiedrībai. Tāpat darba grupa sagatavoja vai-
rākus priekšlikumus par nekustamā īpašuma no-
dokļa atlaidēm fiziskajām personām. Tagad par 
iesniegto projektu turpinās sarunas ar atbildīga-
jām domes amatpersonām.

grūtības ar ielu  
atjaunOšanu
Nevienam mārupietim nav noslēpums, ka pē-

dējo gadu laikā Mārupes pašvaldība veic inves-
tīcijas novada ūdenssaimniecības attīstībā un šo 
darbu dēļ Mārupē daudzviet notiek ielu rakšanas 
darbi. Ja ar cauruļu un tehnoloģisko iekārtu ie-
vietošanu pazemē sokas raiti, tad ar ielu seguma 
atjaunošanu ir tieši pretēji. Uzņēmēju biedrība ir 
saņēmusi gan uzņēmēju, gan novada iedzīvotāju 
sūdzības un jautājumus par šī procesa gaitu. 

Dažviet novadā rakšana ir beigusies jau pa-
vasarī, bet ielu segums joprojām nav atjaunots. 
Iedzīvotāji ir novērojuši, ka darbu veicēji, pie-
mēram, vienas dienas laikā ievieto un nostiprina 
vien dažas apmales un tad pazūd uz vairākām 

dienām. Ielu būvniecības tehnika ierodas, kādu 
ielas posmu daļēji atjauno un atkal pazūd uz vai-
rākām nedēļām.

Tāpat jau kopš iepriekšējā gada rudens, kad 
pašvaldība izbūvēja pieturvietas un veica citus 
infrastruktūras uzlabojumus, nav bijis iespējams 
pagarināt 25. autobusa maršrutu, jo pēc rakša-
nas darbiem nav izveidots atbilstošs ielu segums. 
Rodas pamatots jautājums par publisko resursu 
(nodokļu maksātāju un ES fondu naudas) izlie-
tošanas racionalitāti, tāpēc biedrībā tiek apspries-
ta nepieciešamība par šiem gausajiem procesiem 
rakstīt iesniegumu Valsts kontrolei un ES fondu 
pārraugiem Finanšu ministrijā.

Vienlaikus biedrības eksperti ir snieguši at-
zinumu par deputāta Rušenieka sagatavotajiem 
normatīvo aktu grozījumiem, kas stingri regla-
mentētu rakšanas darbu kārtību un termiņus 
Mārupes pašvaldības teritorijā.

aktieris ar uzņēmēja 
gēnu
To, ka izteikti radošas profesijas pārstāvim var 

piemist arī uzņēmēja gēns, Mārupes uzņēmēji uzzināja augusta nogalē, apmeklējot Dailes teātri 
un tiekoties ar vienu no populārākajiem latviešu 
aktieriem Ģirtu Ķesteri. Dailes teātrī Ģ. Ķeste-
rim šogad aizrit jau 21. sezona, un pašlaik aktie-
ris gatavojas pirmizrādei Lauras Grozas-Ķiberes 
izrādē «Frankenšteins». Paralēli darbam kino un 
TV projektos Ģ. Ķesteris ir pievērsies arī uzņē-
mējdarbībai. Neatklājot detaļas, aktieris pastāstī-
ja, ka uzņēmējdarbību kopā ar partneriem orga-
nizē savā dzimtajā pusē – Valmierā. Atsaucoties 
Ģ. Ķestera aicinājumam, mārupieši solījās kļūt 
par aktiera mentoriem biznesa gaitās.

Pasākumu apmeklēja vairāk nekā 20 uzņē-
mēju, kuri vēlas pateikt īpašu paldies biedrības 
koordinatorei Elīnai Grāvei par ekskursiju Dai-
les teātra aizkulisēs un aizraujošo stāstījumu par 
teātra vēsturi un šodienu. Dailes teātra apmek-
lējums bija jau ceturtais pasākums uzņēmēju 
biedrības neformālo pasākumu ciklā, kuri notiek 
vidēji reizi divos mēnešos. Iepriekš uzņēmēji ir 
tikušies ar mūziķi Māri Sloku, valsts prezidenta 
amata kandidātu un politiķi Mārtiņu Bondaru, 
kā arī ar LDDK prezidentu un uzņēmēju Vitā-
liju Gavrilovu. 
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