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Dibināšanas gads: 1992

Apgrozījums pēdējos 5 gados

Tūkstoši EUR

Source: Data collected by the Association of Latvian Chemical and Pharmaceutical Entrepreneurs
from 2017 to 2021.

2017 2018 2019 2020 2021

601509 591289 615012 804766 588999

Darbinieku skaits kopā un pēc izglītības pēdējos 5 gados

Cilvēki

Darbinieku skaits kopā

Ar augstāko izglītību

Ar vidējo un profesionālo izglītību

Source: Data collected by the Association of Latvian Chemical and Pharmaceutical Entrepreneurs
from 2017 to 2021.

2017 2018 2019 2020 2021

Ar augstāko izglītību 6 6 6 6 5

Ar vidējo un profesionālo izglītību 6 6 6 6 5

Darbinieku skaits kopā 13 14 13 12 11

Kādās jomās meklē sadarbību

Eksporta apjoms pēdējos 5 gados

Galvenie tirgi Mērķa tirgi

Ieguldījumi R&D

Citadeles iela 2-623, Rīga

www.jusma.lv

Izejvielu, reaģentu un aprīkojuma piegāde

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

Dati nav pieejami

1.Igaunija  

2.Lietuva  

1.Igaunija  

2.Lietuva  

Dati nav pieejami
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JŪSMA SIA

Apraksts par uzņēmumu:

Uzņēmuma darbības virziens ir profesionālas un ekoloģiski tīras produkcijas ražošana medicīnas un mācību
iestādēm, pārtikas rūpniecības un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem un citām sabiedriskām iestādēm. Kopumā
mūsu piedāvājumā ir vairāk nekā 40 dažādi produkti. Produktu klāsts ir mērķtiecīgi veidots, lai ikviens uzņēmums vai
organizācija tajā varētu atrast mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļus tieši sev nepieciešamajai funkcijai un
budžetam. Uzņēmums ir mērķtiecīgi izstrādājis cenu politiku - tieši tādēļ spējam piedāvāt savu produkciju par tirgus
prasībām atbilstošu cenu. Uzņēmuma prioritātes ir kvalitāte un pakalpojumu stabilitāte.

Produkti

EWOL Professional “EWOL Professional” produktu sērijā ietilpst mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļi (tai skaitā ziepes), kas pamatā ir paredzēti sabiedriskajām
organizācijām – medicīnas, izglītības, ēdināšanas u.c. iestādēm. Plašajā klāstā ikviena iestāde atradīs tieši savām vajadzībām un specifikai atbilstošus
mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļus par ekonomiskām cenām.

LIDEKS “LIDEKS” ir uzņēmuma senākā produktu sērija, tajā ir mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļi, kas ir vairāk piemēroti profesionālajiem uzņēmumiem,
piemēram, kas veic telpu uzkopšanu. Šie līdzekļi ir ar specifiskāku sastāvu, izstrādāti, lai nodrošinātu ļoti augstas prasības un īpašas funkcijas.
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