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Par mums 



Kas mēs esam? 

«Poligrāfijas grupa Mūkusala» ir viena no atpazīstamākajām tipogrāfijām Latvijā, kas drukā 

preses izdevumus (laikraksti, žurnāli, katalogi, reklāmas izdevumi) 



Kas mēs esam? 

Ilgtermiņa sadarbības partneris 

(darbinieki, klienti, sadarbības partneri) 

Profesionalitāte 
Profesionāli darbinieki ir «Poligrāfijas grupa 
Mūkusala» viena no galvenajām vērtībām, kas ļauj 
uzņēmumam pilnvērtīgi attīstīties un sasniegt 
izvirzītos mērķus. 
 
Orientācija uz klientu 
Katrs klients ir vērtība, kuram tiek veltīta īpaša 
attieksme un uzmanība, lai kopīgi sasniegtu arvien 
labākus rezultātus.  97% klientu mūsu sadarbību 
atzīmē ar augstāko vērtējumu (klientu aptaujas dati). 

Efektivitāte 
Ikdienā efektivitāte tiek nodrošināta nepārtraukti, 
uzlabojot darba procesus un sadarbību ar sadarbības 
partneriem. 



Kas mēs esam? 

Videi draudzīgs uzņēmums 

Viena no galvenajām uzņēmuma vērtībām ir būt dabai 
draudzīgam uzņēmumam - rūpēties par vidi, kurā dzīvojam. 
«Poligrāfijas grupa Mūkusala» savu attieksme pret vidi pauž 
īstenojot savā darbībā šādus pamatprincipus: 
 
 nodrošināt atbilstību LR vides tiesību aktu un citām 

prasībām; 
 nepārtraukti pilnveidot vides sniegumu; 
 periodiski pārskatīt un identificēt iespējamo ietekmi uz 

vidi šādās jomās:  
• ķīmisko vielu un ķīmisko produktu izmantošana 

un apsaimniekošana; 
• racionāla resursu izmantošana; 
• atkritumu apsaimniekošana. 

 nepārtraukti ierobežot un mazināt negatīvo ietekmi uz 
vidi: 

• samazinot piesārņojošo vielu emisijas vidē; 
• nodrošinot pārdomātu un racionālu dabas 

resursu izmantošanu. 
 veidot darbinieku vides apziņu katrā darba vietā un 

nodrošināt atbildīgo darbinieku kompetenci vides 
jautājumos. 
 



 

Laikraksti 

 

Skavoti 

žurnāli 

 

Līmēti 

žurnāli 

 

Katalogi 

 

Reklāmas 

izdevumi 

 
Komplektācija  

un adresācija  

Ko mēs darām? 



87% 

žurnālu segments 

89% 

laikrakstu segments 

Lielākie klienti: 

Izdevniecība «Žurnāls Santa» 

Izdevniecība «Rīgas Viļņi» 

SIA «Mediju nams» 

AS «Cits medijs» 

Izdevniecība «Dienas Žurnāli» 

 

Lielākie klienti: 

Izdevniecība «Latvijas Mediji» 

SIA «Dienas mediji» 

Izdevniecības nams «Print Media» 

SIA «Zīme» 

SIA «Rīgas Apriņķa Avīze» 

 

Cik daudz mēs darām? (LV tirgus daļas) 



 Eksporta pieredze uz 13 valstīm 

 57% eksports žurnālu drukas 

pakalpojuma segmentā (2016) 

Kā mēs augam? 

Darbinieki:                 11 120 

Apgrozījums (milj. EUR):        0,014 17 

Eksports (valstis):                 0 uz 11 valstīm 

Investīcijas (milj. EUR):          0,07 kopējās investīcijas 17 milj. 

Klienti:                 15 170 

Iespējas:                  repro ruļļu offsets (cold-set, heat-set),     

  skavošana, līmēšana, komplektēšana,  

  viena eksemplāra ieplēvošana un adresācija 

1993 vs. 2016 



Kas ir mūsu hobiji? 

 

EKSKURSIJAS 

tipogrāfijā 

 

PRAKSES 

vietas uzņēmumā 

 

ATBALTS 

un labdarība 

 

DARBA VIDĒ 

balstītas mācības 
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Kopā: 120 darbinieki 



84 vīrieši un 36 sievietes  



90 ražošanas nodaļas darbinieki  



35% uzticīgi uzņēmumam vairāk par 10 gadiem 



 9 praktikanti kļuvuši par algotiem darbiniekiem 



 Projekts – DARBA VIDĒ BALSTĪTAS MĀCĪBAS 



Jautājumi? 
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