
D
zīvot uz ūdens, šķiet, 
ir gana liela brīvības 
izpausme, un izjūtas, 
ko dod šāda dzīve, ir 
īpašas, saka uzņēmu-

ma Marinetek Latvia vadītājs Vja-
česlavs Spriševskis. Marinetek Latvia 
ir 1994. gadā dibinātās somu kompā-
nijas Marinetek uzņēmums Latvijā. 

Marinetek Latvia mātes uzņē-
mums ir viens no lielākajiem jahtu un 
kuteru piestātņu aprīkojuma ražotā-
jiem un izplatītājiem Eiropā. Uzņē-
muma piedāvājumā ir gan viegli koka 
konstrukciju pontoni, gan lielas no-
slodzes pontoni un izturīgi viļņlauži. 

Deviņdesmito gadu otrajā pusē, 
kad Marinetek sāka attīstīt starptau-
tisku dīleru tīklu, viena no pirmajām 
uzņēmuma filiālēm nodibinājās Lat-
vijā. Pirmo piestātni Āgenskalna līcī 
Marinetek Latvia uzbūvēja 2000. gadā. 
No redzamākajiem pie mums īsteno-
tajiem uzņēmuma projektiem jāmin 
2003. gadā Cutty Sark regates vajadzī-
bām rekordātri uzbūvētā lielas noslo-
dzes pontonu piestātne Andrejostā.

Ražo un eksportē
Marinetek Latvia ir ne tikai 

somu tehnoloģiju piedāvātājs Lat-
vijā. Uzņēmuma vadītāja aktivitātes 
un arī tālredzības dēļ jau vairākus 
gadus uzņēmums sekmīgi darbojas 
kā piestātņu aprīkojuma ražotājs un 
eksportētājs. 

Attīstīt piestātņu aprīkojuma 
ražošanu Latvijā Marinetek vadībai 
V. Spriševskis piedāvājis tūlīt pēc 
Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā, 
kad apstākļi tam bijuši ļoti piemēroti. 
Ideja pārcelt daļu no Marinetek aprī-
kojuma ražošanas uz Latviju radusies 
2004. gadā, dzerot kafiju kādā Spāni-
jas piekrastes kafejnīcā. Pirmo bizne-
sa plāna uzmetumu esot rakstījuši uz 
salvetes, smej V. Spriševskis. 

Pēc deviņiem mēnešiem uzņē-
mums jau bija sācis darboties. Šobrīd 
tā ir augstas ražības moderna piestāt-
ņu aprīkojuma ražotne, kas atrodas 
netālu no Ķekavas un dod darbu des-
mit cilvēkiem. Lielākā daļa tur ražotās 
produkcijas nonāk Somijā, kur tiek 
komplektēti pasūtījumi, kas tālāk ceļo 
pa visu pasauli, bet daļa produkcijas 
pa tiešo tiek piegādāta Marinetek pie-

stātņu būvlaukumiem. Kaut arī ir krī-
ze, uzņēmuma apgrozījums pārsniedz 
miljonu latu, un vairāk nekā 90% 
ieņēmumu tam nodrošina eksports. 
Pirms krīzes 2007. gadā tie bija 70%. 

Krīze liek aktīvāk meklēt inves-
torus, kuri būtu gatavi ieguldīt šāda 
veida infrastruktūrā, tas ir darbietil-
pīgs process, bet citas iespējas nav, 
uzskata Marinetek Latvia vadītājs.

Krīzes laikā uzņēmums spējis arī 
paplašināties, atverot filiāli Ukrainā 
Marinetek Ukraine. V. Spriševskis 
norāda, ka Ukrainas tirgus ir liels, 
turklāt tas vēl nav piesātināts, kaut 
arī tajā jau darbojas konkurenti. 
Piemērotas ūdens platības ir gan ap 
Kijevu, gan Melnās jūras piekrastē, 
kuras infrastruktūras modernizēša-
nai un attīstīšanai lielāku uzmanību 
solījusi pievērst arī Ukrainas valdība. 

Mājas uz ūdens  
Perspektīvs virziens, ko Marine-

tek jau sācis attīstīt Eiropā, ir māju 
būve uz ūdens. Uzņēmuma ražoto 
hidrobetona pontonu kalpošanas 
laiks pārsniedz cilvēka mūža ilgumu, 
tādēļ arī šādam dzīvojamās ēkas risi-
nājumam ir labas izredzes tirgū. 

Eiropas lielpilsētās izjūtams ze-
mes trūkums, bet daudzas no tām ir 
jūras vai lielu ūdenskrātuvju krastos. 
Marinetek jau ir uzbūvējis šādu pel-
došu māju ciematu Marina Village 
Somijā, Reposārē, kā arī vairākus 
objektus citur pasaulē. 

Pirms kāda laika savu pirmo pel-
došo māju Rīgā uzcēla arī Marinetek 
Latvia. Māja tiek izmantota demons-
trācijas projekts. Tā ir neliela – 25 
kvadrātmetru, bet pilnībā funkcio-
nējoša dzīvojamā ēka – ar elektrību, 
ūdensapgādi un kanalizāciju, dzīvo-
jamo istabu, guļamistabu, labierīcī-
bām un pat nelielu saunu.

Marinetek Latvia lēš, ka uz noen-
kurotām peldplatformām izvietotas 

modernas dzīvojamās mājas izmak-
sas ir ap diviem līdz diviem ar pusi 
tūkstošiem eiro par kvadrātmetru. 
No vienas puses, tas šķiet daudz, bet, 
no otras – par zemi jau nav jāmaksā. 
V. Spriševskis stāsta, ka cenas var ļoti 
dažādas, jo pontonu pamatne maksā 
300 eiro par kvadrātmetru, bet pārē-
jais jau atkarīgs no klienta vēlmēm.  

17% no Rīgas teritorijas ir ūdens, 
arī ledus apstākļi Latvijā šīs būves ne-
apdraud, tādēļ V. Spriševskis uzskata, 
ka agri vai vēlu cilvēki sāks pievēst 
uzmanību šādām mājām. 

Vērtējot pašreizējo biznesa situā-
ciju, Marinetek Latvia vadītājs secina, 
ka iesākumā tās varētu būt viesu mā-
jas, kempingi u. c. atpūtas vietas uz 
ūdens. Ir vēl viens izdevīgums – uz-
ceļot šādu kempingu, tiek iegūta arī 
laivu piestātne ūdenstūristiem. 

Marinetek Latvia izjūt atlabšanas 
„asnus”, kas parādījušies Latvijas 
ekonomikā. Lai gan lēni, šogad sāk 
atdzīvoties arī iekšējais tirgus – atkal 
sāk parādīties pieprasījums pēc laivu 
un jahtu piestātnēm, kas paredzētas 
tiem ūdens transportlīdzekļu īpaš-
niekiem, kuru mājas ir tiešā ūdens 
tuvumā, stāsta V. Spriševskis. Šogad 
uzņēmums īstenojis piecpadsmit 
piestātņu projektus. Vidēji piestātne 
maksā 3–5 tūkstošus eiro.

Rīgā taps viesu osta 
Lai sekmīgi attīstītu jahtu tū-

rismu, nepieciešamas viesu ostas, 
kurās varētu piestāt ceļotāji. Viesu 
osta no jahtkluba atšķiras gan pēc 
novietojuma, kam jābūt pēc iespējas 
pieejamākā vietā, gan arī pēc infra-
struktūras, kas orientēta uz viesu 
apkalpošanu. Marinetek Latvia va-
dītājs sola, ka Latvijā arī nākamgad 
šāda osta būšot – Daugavā. Vistica-
mākais, būvējot viesu ostu, Marine-
tek Latvia nāksies arī celt infrastruk-
tūras ēkas uz ūdens. 
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