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Vajag tik rakt!     Mums ir paveicies, reģions ir pietiekami dzīvs!     Laukos ir rosība!
Svarīgākais ir darīšanas process – veiksmes un neveiksmes sniedz atklāsmes.
Ir sāpīgi mācīties no savām kļūdām, bet tikai tā varam augt!
Uz priekšu svied, lai priekšā rastu!     Ak, dzimtene, Tu man sirds dziļumā!
Jābūt pārliecībai par to, ko vēlies, lai neapstātos pie pirmajiem šķēršļiem.
Cilvēku atzinība par padarīto darbu ļauj apjaust, cik skaistu lietu darām.
Atzinība par padarīto darbu motivē darīt labāk un vairāk.
Sava nodarbošanās ir jāmīl!     Ar zināšanām ir jādalās, tas palīdz augt.
Manu degsmi neviens nevar nokopēt!     Svarīgi, lai darba diena dotu prieku!
Riskējiet, jo tikai tad uzzināsiet uz ko patiesībā esat spējīgi!
Sava saimniecība ir mūža ieguldījums!    Tici savai komandai un speciālistiem!
Kas būs tas, ko no manis mācīsies? Kāds es būšu piemērs bērnam?
Lielākā cīņa vienmēr ir pašam ar sevi, atrast savu identitāti un savu motivāciju.
Vēlos katru dienu būt labāka versija no sevis, to sagaidu arī no darbiniekiem!

Tikai izlasīt grāmatu ir par maz, lai gūtu panākumus.
Strādāt laukos ir fantastiska iespēja, kas lielai daļai pasaules nav iedomājama.
Lai mēs katrs izdarām to mazumiņu, ko spējam, lai Latvija kļūtu labāka!

Veiksmes atslēga ir mūsu kvalitāte.
Darīt to, kas patīk un ar to nopelnīt naudu – tas ir skaisti! 

Pasākums “Vidzemes stāsti” jau astoto gadu ir viens no gaidītākajiem notikumiem 
Vidzemes plānošanas reģionā. Arī šogad vēlamies izcelt, cik daudz mums apkārt 
ir uzņēmīgu un čaklu vidzemnieku, kuri iedvesmo ar savu attieksmi, darbu un 
unikālo pieredzi. 
Stāstu varoņiem ir savas atziņas – smelieties spēku arī jūs! 

Vidzemes plānošanas reģiona

Attīstības padomes priekšsēdētājs 

Hardijs Vents 



10 DAŽĀDI ATSTAROJOŠU 
UZLĪMJU DIZAINA VEIDI,
GRAFISKĀ DIZAINA PAKALPOJUMI

DARBĪBAS ILGUMS:
KOPŠ 2015. GADA

TIRGI:
INTERNETVEIKALS
ETSY.COM

VIDZEMES STĀSTI 2019

JAUDA:
MĒNESĪ STRĀDĀ VISMAZ 
320 STUNDAS 

INOVATĪVS UZŅĒMĒJS

SIA “STICK WITH US” 
Rūpniecības iela 8F, Alūksne,
Alūksnes nov., LV-4301 
+371 26364226
info@stickwithus.lv 
www.stickwithus.lv 

3

“STICK WITH US”
grafiskā dizaina uzņēmums

“Nebaidīties un būt gatavai iegūt pieredzi, lai kāds 
arī nebūtu iznākums”, saka Alūksnē mītošā 
dizainere Nadīna Dudare, kura gluži kā multimāksli-
niece pēc pieprasījuma izstrādā grafisko dizainu, 
izgatavo reklāmas veikalu skatlogiem, izstrādā 
publicitātes materiālu dizainu un rada arī zīmolus 
uzņēmumiem. Tāpat Nadīna veido arī interjera 
dizainus un nodarbojas ar kreklu apdruku, 
lielformāta druku, kā arī piedāvā īpaša dizaina 
atstarojošas velosipēdu uzlīmes. Izmantojot 
LEADER projekta atbalstu, Nadīna iekārtojusi sev 
funkcionālu darbnīcu, kurā gatava ikvienam 
izaicinājumam. Jaunajiem censoņiem Nadīna 
iesaka pārkāpt savām bailēm un mēģināt, jo 
“rezultātā būsi tikai un vienīgi uzvarētājs!” 

Alūksnes 
novads

Nadīnas veidotās velosipēdu 
uzlīmes ir ar pievienotu 
funkcionālo vērtību, jo tās ir ne 
tikai vizuāli pievilcīgas, bet arī 
gaismu atstarojošas.



LABIEKĀRTOTA DABAS
TAKA, TEMATISKIE 
PASĀKUMI

DARBĪBAS ILGUMS:
KOPŠ 2005. GADA

APJOMS:
10 TŪKST. TŪRISTU GADĀ

Dzirnavu takā pie viena no 
septiņiem ūdenskritumiem, kurš 
ir iekļauts Latvijas skaistāko 
ūdenskritumu sarakstā, ik rudeni 
vērojams lašu nārsts.

DARBINIEKU SKAITS:
2, PAPILDUS TIEK PIESAISTĪTI
SEZONAS DARBINIEKI 

TŪRISMA UZŅĒMĒJS

SIA “DZIRNAVU TAKA” 
Ieriķu dzirnavas, Ieriķi, Drabešu pag., 

Amatas nov., LV-4139  
+371 28396804 

meiere.ieva@gmail.com
www.ierikudzirnavas.lv 

4

“DZIRNAVU TAKA”
dabas radīta, cilvēku pilnveidota
Ieriķu dzirnavu vēsture sniedzas 400 gadu senā 
pagātnē, kad tās kā Ieriķu muižas sastāvdaļa tika 
uzbūvētas uz Latvijā vienas no straujākajām upēm – 
Melderupes. Kopš 2005. gada dzirnavas ir viens 
no tūrisma elementiem Ievas un Uģa Meieru 
izkoptajā pastaigu takā, kur joprojām apskatāmi 
senās muižas mūri un Uģa atjaunotais dzirnavu rats. 
2011. gadā realizēts projekts, lai pielāgotu taku 
vājredzīgiem un neredzīgiem cilvēkiem, padarot to 
par pirmo tāda tipa taku Latvijā. Parkā apskatāmi 
Ievas veidoti tēlniecības darbi, kas atgādina meža 
zvērus to īstajās proporcijās. Taka tiek izvēlēts kā 
pieturas punkts arī jaunlaulāto kāzu dienā, kad 
jaunais pāris var baudīt īpašu atpūtas programmu 
un rīkot foto sesijas septiņu ūdenskritumu fonā. 
Domājot par piedāvājumu ģimenēm, drīzumā 
darbnīcās varēs izgatavot ģipša formās izlietas 
figūras un darboties citās aktivitātēs. 

Amatas 
novads



BETONA IZSTRĀDĀJUMI, 
BIOLOĢISKĀ MINERĀLBARĪBA LOPIEM, 
BIOLOĢISKĀ AITU GAĻA 

DARBĪBAS ILGUMS:
KOPŠ 2003. GADA

TIRGI:
LATVIJA

VIDZEMES STĀSTI 2019

DARBINIEKU SKAITS:
2 DARBINIEKI 

SAIMNIECĪBA

Z/S “STRADIŅI”
“Stradiņi”, Apes pag., 
Apes nov., LV-4337 
+371 26380509 
saimnieks1233@inbox.lv 

5

 “STRADIŅI” 
 bioloģiskā saimniecība

Apes novadā, bioloģiskajā z/s “Stradiņi” ir radīta 
īpaša vieta – “Miku-mē zeme”. Radošs ir ne tikai 
sētas nosaukums, bet arī saimnieks Jānis 
Oplucāns. Pirms 16 gadiem uzsācis Romanova 
šķirnes aitu audzēšanu, ar ko nodarbojas līdz pat 
šim brīdim. Bioloģisku produkciju piedāvā ne tikai 
klientiem, bet arī dzīvniekiem, proti, izplata bioloģis-
ko minerālbarību lopiem un vistām.  
Aptuveni 5 gadus z/s “Stradiņi” nodarbojas arī ar 
betona izstrādājumu ražošanu, kas aizceļo pat uz 
Latgali, Kurzemi un citām attālām Latvijas vietām. 
Šobrīd pieejami vairāk nekā 10 dažādi produktu 
veidi – dekoratīvie celiņi, solu kājas, vāki, grodi u.c. 
dekoratīvie elementi. Interesentiem, iepriekš 
sazinoties ar saimnieku, ir iespējams arī apmeklēt 
saimniecību un dzirdēt stāstu par to, kā ar optimis-
mu un uzņēmību ir iespējams saimniekot tepat, 
Latvijas laukos. Kā smej saimnieks: “Vajag tik rakt, 
un viss būs!”

Apes 
novads

Katru gadu Jānis Oplucāns savā 
sēta pulcē apkārtējos saimniekus 
un rīko dažādas sportiskas 
aktivitātes, lai veicinātu 
komunikāciju un sadarbību. 



ĶERMEŅA KOPŠANAS LĪDZEKĻI, 
KOSMĒTIKAS GATAVOŠANA, 
LABSAJŪTAS TŪRISMS

DARBĪBAS ILGUMS:
KOPŠ 2018. GADA

TIRGI:
LATVIJA, ĪRIJA, 
LIELBRITĀNIJA 

Dabīgās ēteriskās eļļas ir bagātas 
ar vitamīniem un minerālvielām, 
to struktūra ir līdzvērtīga cilvēku 
šūnai – tās ātri nonāk asinsritē, 
tieši iedarbojoties uz organismu. 

DARBINIEKU SKAITS:
3 DARBINIEKI 

TŪRISMA UZŅĒMĒJS

SIA “SALONS LĪGA”
“Aizsili”, Trikātas pag., 

Beverīnas nov., LV-4731  
+371 25446576 

maira.aboltina@gmail.com 
www.salonsliga.lv  
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“LĪGA NATURE SPA” 
dabīgās kosmētikas ražotājs
Trikātā top dabīgās kosmētikas zīmola “Līga Nature 
SPA” produkti jeb kā īpašniece Līga Aizsila dēvē – 
kosmētikas kokteiļi. Dabīgās kosmētikas produktu 
līnijas aizsākums meklējams 1994. gadā, kad 
dibināts SIA “Salons Līga” un uzsākta pirmo dabīgo 
līdzekļu ražošana kosmētisko procedūru veikšanai. 
Kopš 2018. gada “Līga Nature SPA” mitinās 
jaunizveidotās telpās, lai plašākā mērogā uzsāktu 
kosmētisko produktu ražošanu. Šobrīd uzņēmums 
piedāvā vairāk nekā 60 dažādus produktus – 
ķermeņa skrubjus, krēmus, putotus sviestus, lūpu 
balzamus u.c.
Jaunās telpas pavērušas iespējas arī jauna biznesa 
virziena attīstībai – veselības un labsajūtas 
tūrismam. Trikātas ezera krastā noris meistarklases 
interesentiem, ļaujot iepazīt kosmētikas izejvielas 
un to ietekmi uz organismu. Dalībnieki paši var radīt 
savu dabīgās kosmētikas krēmu ar unikālu 
smaržas kombināciju. Plānots nākotnē piedāvāt 
klientiem uz vietas baudīt arī SPA procedūras.  

Beverīnas 
novads



GRAUDAUGI,
AUTOTRANSPORTA PĀRVADĀJUMI

DARBĪBAS ILGUMS:
KOPŠ 1992. GADA

APJOMS:
550 HA ZEMES PLATĪBAS,
6 KRAVAS AUTOMAŠĪNAS

VIDZEMES STĀSTI 2019

DARBINIEKU SKAITS:
10 DARBINIEKI 

SAIMNIECĪBA

Z/S “BĒRZIŅAS” 
“Bērziņas”, Matīšu pag., 
Burtnieku nov., LV-4206
+371 29487605 
natalija383@inbox.lv
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“BĒRZIŅAS”
Valtera Etmaņa zemnieku saimniecība

1992. gadā saimniecības rīcībā bija vien 5 ha 
zemes, taču šobrīd tā izaugusi līdz sējplatībām 
550 ha apmērā, kurās pārsvarā tiek audzēts 
ziemas rapsis, rudzi, kvieši, mieži.
Pirms tam saimniecībā audzēti arī kartupeļi, lini, 
dažādi dārzeņi, bet transportēšanas jautājums līdz 
šim vienmēr licis pārskatīt plānus. Šis arī bija 
iemesls, kāpēc saimniecība papildus sāka attīstīt 
transportēšanas pakalpojumu biznesu. Tagad tas 
ļauj nodrošināt ne tikai pašu saimniecības 
vajadzības, bet papildus apkalpot un pieņemt 
transportēšanas pasūtījumus Baltijas mērogā arī no 
apkārtējiem lauksaimniekiem un uzņēmumiem.

Burtnieku
novads

Valters Etmanis ir viens no 
lauksaimniecības pakalpojumu 
kooperatīva sabiedrības VAKS 
dibinātājiem. 



VIRTUVES UN BIROJA MĒBELES,
IEBŪVĒJAMIE SKAPJI, 
KOKA IZSTRĀDĀJUMI 

DARBĪBAS ILGUMS:
KOPŠ 2017. GADA

TIRGI:
SKANDINĀVIJA

Uzņēmums katram klientam, 
kam izgatavo virtuves iekārtu,  
pasniedz dāvanu – oriģinālu 
virtuves dēlīti.    

DARBINIEKU SKAITS:
3 DARBINIEKI 

DEBIJA

SIA “MEBEX UD”
Nākotnes iela 1, Rīdzene, 

Vaives pag., Cēsu Nov., LV-4136 
+371 26662244
+371 26418591

info@mebex.lv 
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“MEBEX UD” 
oriģinālu mēbeļu galdniecība
Rīdzenē atrodas Ģirta Sukura un Raivja Puņeiko 
kopuzņēmums SIA “Mebex UD”, kas ražo 
oriģinālas un kvalitatīvas koka mēbeles pēc 
individuāla pasūtījuma. Produktu dizains tiek 
veidots saskaņā ar klienta vēlmēm un spēja 
uzņemties nebijušus izaicinājumus ir arī galvenā 
konkurējošā priekšrocība. Šobrīd uzņēmumā strādā 
divi galdnieki, kuri mēnesī spēj saražot vismaz 3 vir- 
tuves iekārtas un citas mēbeles. SIA “Mebex UD” 
piedalās arī publiskajos iepirkumos, kā rezultātā ar 
mēbelēm un dažādām koka norādēm ir aprīkojuši 
vairākus novada objektus un ēkas. Uzstādītie mērķi 
ir augsti, plānā ir izveidot savu mēbeļu līniju un 
izveidot rūpniecisku ražošanas līniju, kā arī strādāt 
aktīvāk eksporta tirgos. Taču svarīgākais – palikt 
Rīdzenē un dot darbu vietējiem.

Cēsu 
novads



KOKAPSTRĀDE, 
LOĢISTIKA, 
TŪRISMS

DARBĪBAS ILGUMS:
KOPŠ 1998. GADA

TIRGI:
LIELĀKIE EKSPORTA TIRGI –
ANGLIJA, AUSTRIJA, VĀCIJA

VIDZEMES STĀSTI 2019

DARBINIEKU SKAITS:
26 DARBINIEKI 

EKSPORTSPĒJA

SIA “OZOLS LG”
“Smilškalni”, Cesvaines nov.,
LV-4871 
+371 29285977 
janis.ozolslg@gmail.com 

9

“OZOLS LG” 
daudznozaru uzņēmums

SIA “Ozols LG” īpašnieks Jānis Ozols kopā ar 
dzīvesbiedri un vecākiem uzsāka savu uzņēmēj-
darbību pirms 26 gadiem, atverot nelielu veikalu 
Cesvaines centrā. Šobrīd uzņēmums ir attīstījis 
darbību vairākās citās nozarēs – starptautiskie 
kravu pārvadājumi, koka palešu sagatavju 
ražošana, galdniecības pakalpojumi un tūrisms. 
Šāda virzienu dažādība ļauj uzņēmumam būt 
stabilam ilgtermiņā, pat, ja tirgū notiek svārstības. 
To novērtē arī uzņēmuma darbinieki, kuru mainība 
šajā ģimenes izveidotajā uzņēmumā ir zema.
2018. gadā darbu uzņēmumā ir uzsācis arī dēls 
Oskars Ozols, kura atbildībā ir tehnika un sagāde. 
Uzņēmums saražoto produkciju pamatā eksportē, 
vietējā tirgū nonāk tikai pēc individuāliem pasūtīju-
miem izgatavoti galdniecības produkti – masīvkoka 
mēbeles, koka durvis un logi.

Cesvaines 
novads

Īpašnieks par saviem līdzekļiem 
labiekārtojis publisko peldvietu un 
volejbola laukumu, kura šodien 
bez maksas ir pieejama Cesvaines 



TEKSTILMATERIĀLU AUŠANA,
MEISTARDARBNĪCAS,
TŪRISMS

DARBĪBAS ILGUMS:
KOPŠ 2018. G. DECEMBRA

TIRGI:
LATVIJA

Īpašumā esošās programmējamās 
stelles bija pirmās šāda tipa 
stelles Latvijā. Tās sniedz 
plašākas iespējas, atvieglo un 
paātrina aušanas procesu. 

APJOMS:
NOAUSTI VAIRĀK NEKĀ 
200 METRI TEKSTILA 

 INOVATĪVS UZŅĒMĒJS

SIA “MAILĪŠU FABRIKA”
"Zemzari", Ērgļi, Ērgļu pag.,

Ērgļu nov., LV-4840   
+371 28622820 

mailisufabrika@gmail.com 
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“MAILĪŠU FABRIKA”
inovatīva aušanas darbnīca
Sākotnēji Mailīšu Fabrikā bija plānota vienīgi 
audumu ražošana, bet ar laiku fabrikas saimniecei 
Ilzei Mailītei radās jaunas idejas, kā savu darbības 
virzienu paplašināt. Šobrīd fabrikas durvis atvērtas 
arī tūristiem, aicinot tos aplūkot dažādus steļļu tipus 
gan no 17. gs., gan arī jaunākās paaudzes 
programmējamās stelles. Tūristiem īpaši patīk 
pašiem iemēģināt roku aušanā. Nākotnē, līdzās 
aušanai un tūristu uzņemšanai darbnīcā, iecerēts 
attīstīt tūrisma virzienu un izveidot “Gadsimtu viedo 
punktu vietu”. Tajā apvienotos stāsti par stellēm, 
tautastērpu un tautasdziesmu. Lai uzsvērtu vietējā 
novada kultūrvēsturiskā mantojuma nozīmi, Mailīšu 
Fabrikas saimniece iecerējusi labiekārtot tuvējo 
pakalnu, izveidojot tajā tautasdziesmu taku, 
vienlaikus godinot brāļu Jurjānu ieguldījumu tautas 
kultūras bagātināšanā.

Ērgļu 
novads



PIENA LOPKOPĪBA

DARBĪBAS ILGUMS:
KOPŠ 1992. GADA

TIRGI:
LIETUVA

VIDZEMES STĀSTI 2019

DARBINIEKU SKAITS:
VAIRĀK NEKĀ 40

ATBILDĪGS UZŅĒMĒJS

SIA “RAINIS”
“Upeskalna komplekss”, Lejasciema pag., 
Gulbenes nov., LV-4412  
+371 29194477 
sia.rainis@inbox.lv 
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“RAINIS” 
piena lopkopības saimniecība

SIA “Rainis” ar piena lopkopību nodarbojas vairāk 
nekā 25 gadus. Atbildīgi un pārdomāti saimnie-
kojot, ir izturēti dažādi laiki. Uzņēmums ir investējis 
gandrīz 3 miljonus jaunākajās tehnoloģijās un 
modernizējis procesus, lai nodrošinātu vislabākos 
apstākļus lopiem. Tāpat tiek ieguldīti resursi, lai 
uzlabotu ganāmpulka ģenētiku, un  ilgstoša darba 
rezultātā ir palielinājies piena izslaukums no  vienas 
govs no 5 līdz 9 t gadā. Lai nodrošinātu barību, tiek 
apsaimniekoti aptuveni 1200 ha zemes, galveno-
kārt audzēti zālāji un kukurūza.
Uzņēmuma darbinieki rūpējas, lai govis un teļi būtu 
laimīgi un veselīgi. Uzņēmēji ar lielu atbildību 
organizē un plāno darbinieku noslodzi, atbalstu un 
noturību. Ir iekārtots mājīgs birojs un tiek nodroši-
nātas iespējas attīstīties profesionāli. Šobrīd 
atsevišķi darbinieki jau ir sasnieguši tik augstu 
profesionālo līmeni, ka tiek aicināti uz pasaules 
līmeņa konferencēm kā lektori.

Gulbenes 
novads

Kopā ar barības konsultantiem, 
katrai govju grupai ir izstrādāta 
ēdienkarte un atbilstošs kontroles 
mehānisms, kas seko, vai katra govs 
ir saņēmusi optimālo barības devu. 



MŪZIKAS INSTRUMENTS – 
ZVANGAS

DARBĪBAS ILGUMS:
KOPŠ 2016. GADA PĀRDOŠANĀ

APJOMS:
VIENAS ZVANGAS IZGATAVO
VIDĒJI DIVĀS DIENĀS

TIRGI:
VAIRĀK NEKĀ 10 VALSTIS

Pirmais šāda tipa mūzikas 
instruments tikai izgatavots vairāk 

“PIGORU DARBNĪCA” 
“Mazkrūzes”, Jaunpiebalgas pag.,

Jaunpiebalgas nov., LV-4125 
+371 28626469 

pigoriworkshop@gmail.com 
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“PIGORU DARBNĪCA” 
jaunākās paaudzes mūzikas instrumenti
Jaunpiebalgas novadā aktīvi darbojas meistars 
Juris Cers, kurš savās dzimtas mājās ierīkojis 
darbnīcu, kurā top neparasts mūzikas instruments – 
zvangas. Šī jaunās paaudzes mūzikas instrumenta 
skaņa atgādina gan zvanu, gan bungas reizē. Tā arī 
radies zvangu latviskotais nosaukums (angļu valo- 
dā – tank drum).
Zvangu izgatavošanai visbiežāk izmanto gāzes 
balonus, taču ir iespējams izmantot arī citus metāla 
izstrādājumus, noteicošā ir sfēras forma. “Pigoru 
darbnīcas” produkti ir pieejami populārajā mājražo-
tāju un amatnieku pārdošanas portālā etsy.com. 
Tas arī sākotnēji bija galvenais pārdošanas veids 
Jura radītajām zvangām, kas nu ir guvušas lielu 
ievērību pircēju vidū un ir aizceļojušas uz ASV, 
Jaunzēlandi, Austrāliju, Japānu, Vāciju, Nīderlandi 
un citām valstīm.

Jaunpiebalgas
novads

MĀJRAŽOTĀJS/ AMATNIEKS



MĀLA TRAUKU KOLEKCIJAS
“ZEME” UN “ECLIPSE”

TIRGI:
VAIRĀK NEKĀ 10 VALSTIS

APJOMS:
44 DAŽĀDU VEIDU TRAUKI, 
~ 50 TŪKST. TRAUKU VIENĪBU GADĀ

VIDZEMES STĀSTI 2019

DARBINIEKU SKAITS:
16 DARBINIEKI 

EKSPORTSPĒJA

VAIDAVA CERAMICS
Ezera iela 2, Vaidava, 
Kocēnu nov., LV-4228 
+371 64284101 
info@vaidava.lv 
www.vaidava.lv 
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“VAIDAVA CERAMICS” 
dizaina trauki no Latvijas sarkanā māla

Jau 40. gadu keramikas izstrādājumu ražotnē 
Vaidavā, izmantojot mālu no tuvējām Liepas 
raktuvēm, tiek radīti māla trauki, kurus iecienījuši 
daudzi. Tradicionālos, saimniecībā izmantojamos 
traukus nu ir nomainījuši izsmalcināti dizaina trauki, 
ko uz sava galda vēlas redzēt gan pasaulē atzītākie 
Michelin zvaigžņu restorāni, gan mājsaimniecības 
visā Eiropā. Pirms pieciem gadiem tika ievērojami 
mainīts produktu klāsts, kā arī pieņemts lēmums 
vairāk koncentrēties uz eksporta tirgiem. Tika 
izstrādāta pirmā dizaina trauku kolekcija “Zeme”, 
kurai šodien jau ir pievienojusies tumšā negaisa 
toņu kolekcija “Eclipse”. 
Vaidava Ceramics raksturo tīrs dizains un autentis-
ka pieeja materiāla sagatavošanā, jo mālam tiek 
pievienots vienīgi ūdens. Ražotnē radītie trauki 
joprojām ir roku darbs.

Kocēnu 
novads

2019. gada vasarā uzsākti 
izmēģinājumi papildus Latvijas 
sarkanajam mālam strādāt ar 
citiem materiāliem.



70 DAŽĀDU VEIDU DZĒRIENI –
SIDRI, LIĶIERI, UZLĒJUMI, 
VĪNI, DEGVĪNI

DARBĪBAS ILGUMS:
KOPŠ 2008. GADA

TIRGI:
LATVIJA

APJOMS:
70 DAŽĀDI DZĒRIENI LĪDZ
15 000 L GADĀ

2018. gadā Līgatnes vīna 
darītava tika atzīta par Latvijas 
labāko vīna darītavu. 

TŪRISMA UZŅĒMĒJS

“LĪGATNES VĪNA DARĪTAVA” 
Sporta iela 22, Augšlīgatne, Līgatnes pag.,

Līgatnes nov., LV-4108 
+371 26521467 

ligatnesvinadaritava@gmail.com 
ligatnesvinadaritava.lv 
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“LĪGATNES VĪNA DARĪTAVA”
godalgoti vīni no Līgatnes novada

Ģimenes uzņēmums savu darbību sāka 2008. ga- 
dā, kad Ainars un Elita Vanagi Līgatnes pagrabalās 
piedāvāja pašu gatavotā vīna degustācijas.
Vīndara zināšanas Ainars guvis studijās Somijas 
universitātē. Vīnos izmantotie augļi un ogas ir pašu 
dārzos audzēti, tā nodrošinot nemainīgu kvalitāti. 
Kopš 2019. gada atvērts arī veikals, kurā var 
nogaršot un iegādāties Līgatnes vīnus. Piedāvāju-
mā ir gan sausie, pussaldie, saldie un deserta vīni. 
Līgatnes vīna “firmas” dzēriens ir tieši deserta vīni. 
Ainars uzmanīgi ieklausās savos pircējos, jo tieši 
viņi mēdz pateikt priekšā īstās un viņiem tīkamās 
garšas. Cilvēki mīl saldākus vīnus un sidrus, tāpēc 
tiek radītas jaunas garšas. Šobrīd jaunums vīnu 
sortimentā ir ābolu Ledus vīns, kas saņēmis balvas 
Latvijas un Baltijas mērogā.

Līgatnes 
novads



KULTŪRVĒSTURISKAS NOZĪMES 
TŪRISMA APSKATES VIETA,
KULTŪRAS PASĀKUMI 

DARBĪBAS ILGUMS:
KOPŠ 2016. GADA MARTA

PROJEKTI:
7 PROJEKTI RADOŠĀS 
AKTIVITĀTES VEICINĀŠANAI

VIDZEMES STĀSTI 2019

DARBINIEKU SKAITS:
4 (VALDES LOCEKĻI) 

ENTUZIASTS

NODIBINĀJUMS “BROŅISLAVAS 
MARTUŽEVAS FONDS RAKSTĪTĀJA” 

“Dārziņi 1”, Indrānu pag., 
Lubānas nov., LV-4830  
+371 29337282  
anna.egliena@gmail.com
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“BROŅISLAVAS MARTUŽEVAS 
FONDS RAKSTĪTĀJA”

Broņislava Martuževa – Lubānas novada dzejniece, 
Latvijas tīrradnis, kuras atstāto kultūras mantojumu, 
sadarbībā ar Lubānas novada pašvaldību, cildina 
un saglabā Broņislavas Martuževas fonds 
RAKSTĪTĀJA. Nodibinājums saņēma atbalstu 
ELFLA projektu konkursā, kuru administrēja Lauku 
atbalsta dienests, un dzejnieces pēdējā mājvietā 
Lubānas novada “Dārziņos” izveidoja Broņislavas 
Martuževas dzejas klēti. Tā šobrīd ir kļuvusi par 
nozīmīgu kultūrvēsturisku tūrisma objektu. Kopā ar 
citiem Lubānas novada tūrisma objektiem tā 
nodrošina atbraucējiem pilnas dienas programmu. 
Dzejas klētī un tās apcirkņos caur Broņislavas un 
dzimtas dzīves stāstu ir iespējams iepazīt Latvijas 
vēsturi. Organizētie pasākumi, kuros piedalās arī 
Latvijas kultūras profesionāļi, ir pulcējuši ap-
meklētājus teju no visas Latvijas. Plānots 
pakāpeniski attīstīt jaunus projektus, lai papildinātu 
esošo kultūras tūrisma piedāvājumu, akcentējot 
dzejnieces galvenās pamatvērtības – dzimta, 
ticība, Latvija. 

Lubānas 
novads

Jau trīs gadus 26. augustā, kas ir 
Broņislavas Martuževas vārda 
diena, tiek organizētas Lubānas 
novada dzejas dienas. 



SIERA RAŽOŠANA, 
TŪRISTU UZŅEMŠANA

DARBĪBAS ILGUMS:
KOPŠ 2014. GADA 

APJOMS:
7 T SIERA GADĀ

Saimnieki ir pārliecināti, ka 
Latvija ir iespēju zeme, kur sava 
darba augļus var sajust daudz 
ātrāk nekā Rietumeiropā. 

DARBINIEKU SKAITS:
4 DARBINIEKI 

SAIMNIECĪBA

SIA “BURKĀNCIEMS”
Lejas Ķunci 2, Ļaudonas pag., 

Madonas nov., LV-4862 
+371 22188433 

burkanciems.laudona@inbox.lv 
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“BURKĀNCIEMS” 
dažādās pasaules tradīcijās gatavoti sieri
Madonas novada Ļaudonas pagastā Ruta un 
Šteffens ar ģimeni gatavo Latvijā netradicionālus 
sierus. SIA “Burkānciems” saimniecības sierotavā 
no kazu un govju piena top Fetas, Mozzarella un 
Camambert tipa sieri, kā arī svaigie un puscietie 
sieri, kas tiek nogatavināti vismaz 2 mēnešus. 
Saimnieki pieredzi guva ārzemēs, kur strādāja 
praksē un apmaiņā pret zināšanām uz Madonu 
atveda labākās siera gatavošanas tradīcijas. Tagad 
saimnieki ne tikai ražo produkciju, bet labprāt pie 
sevis uzņem ikvienu interesentu un priecē tūristus. 
Šobrīd pieprasījums pēc Burkānciema produkcijas 
ir lielāks kā saimnieki spēj saražot, tāpēc tiek 
domāts par sierotavas paplašināšanos.

Madonas
novads



ĒDINĀŠANA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS,
KULINĀRIJA UN UZKODAS,
BANKETU  GALDU KLĀŠANA 

DARBĪBAS ILGUMS:
KOPŠ 2018. GADA

TIRGI:
MAZSALACA UN 
APKĀRTĒJIE NOVADI

VIDZEMES STĀSTI 2019

DARBINIEKU SKAITS:
5 DARBINIEKI 

DEBIJA

SIA “SOLVIS” 
“Vārpas”, - 8, Mazsalacas pag., 
Mazsalacas nov., LV-4215  
+371 27848745 
siasolvis@gmail.com 
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“SOLVIS” 
ēdināšanas pakalpojumu uzņēmums

SIA “Solvis” īpašniece Solveiga Reinfelde nozarē 
profesionāli darbojas vairāk nekā 20 gadus un atzīst, 
ka pavārmāksla ir viņas sirdslieta jau no bērnības. 
Pieredze ļauj izprast nozares specifiku, kas palīdzēja 
dibināt pašai savu uzņēmumu. SIA “Solvis”
sniedz ēdināšanas pakalpojumus Mazsalacas 
bērnudārzam un skolai, ikdienā nodrošinot 
ēdināšanu gandrīz 300 bērniem. Tiek pieņemti arī 
dažādi individuālie pasūtījumi, klāti banketu galdi, 
gatavotas uzkodas un tortes. Uzņēmuma pirmā 
darbības gada laikā ir izdevies ne tikai iegādāties 
nepieciešamo aprīkojumu virtuvei, bet arī nopelnīt 
klientu atzinību, jo pakalpojumi ir pieejami dažādām 
gaumēm un vajadzībām. Šobrīd pieprasījums pār-
sniedz sākotnēji cerēto un tas, tāpat kā klientu 
atzinīgie vārdi, tikai motivē neapstāties un turpināt 
attīstību. 

Mazsalacas
novads

SIA “Solvis” izejvielas pamatā 
iepērk no vietējiem zemniekiem, 
lai nodrošinātu maksimāli 
veselīgāku un vērtīgāku 
produkciju klientiem. 



KOKA ZĀRKI,
APBEDĪŠANAS PAKALPOJUMI,
IZVADĪŠANA

APJOMS:
PIECAS MŪŽA MĀJAS DIENĀ

TIRGI:
LATVIJA

Gatavotie zārki pieejami visos 
lielākajos apbedīšanas birojos 
Latvijā un 20 darbības gados nav 
nokavēts neviens sadarbības 
partneru pasūtījums.

DARBINIEKU SKAITS:
11 DARBINIEKI 

ATBILDĪGS UZŅĒMĒJS

SIA “JAUNLAMBIKAS”
“Ievas”-20, Naukšēni, Naukšēnu pag., 

Naukšēnu nov., LV-4244 
+371 29435832 

andris.ziemanis@gmail.com 

18

“JAUNLAMBIKAS” 
mūža māju izgatavošana un apbedīšana
1999. gadā Andra Ziemaņa vadībā darbību sāka 
uzņēmums, kura galvenais darbības virziens bija 
mūža māju izgatavošana. Pēc sekmīgas piecu 
gadu darbības nozarē, uzņēmums sastapās ar 
vienu no lielākajiem izaicinājumiem tā darbībā un 
pašu spēkiem pirmo reizi organizēja izvadīšanu. 
Piedāvātais pakalpojums tika novērtēts kā 
augstvērtīgs, tāpēc lemts arī turpmāk ar to 
nodarboties profesionāli. Šodien izvadīšanas 
ceremonija noslīpēta līdz sīkākajām niansēm un 
15 gadu laikā atvadas nodrošinātas vairāk nekā 
300 reižu. Uzņēmums ir neliels, bet ilgtermiņā 
stabils darba devējs novadā un neliedz atbalstu 
dažādos organizētos pasākumos. 

Naukšēnu 
novads



8 VEIDU MAIZES,
~200 VEIDU KONDITOREJAS
IZSTRĀDĀJUMU

DARBĪBAS ILGUMS:
KOPŠ 2008. GADA

APJOMS:
130 MAIZES KLAIPI UN 2000
KONDITOREJAS IZSTRĀDĀJUMI DIENĀ

VIDZEMES STĀSTI 2019

DARBINIEKU SKAITS:
27 DARBINIEKI 

ENTUZIASTS

SIA “REAL BREAD” 
“Rožkalni”, Straupes pag., 
Pārgaujas nov., LV-4152  
+371 27007901
itreke@inbox.lv 
www.rozkalnumaize.lv 
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“REAL BREAD” 
Rožkalnu mājas maize no Straupes

Intai Ekertei dažādu konditorejas izstrādājumu 
cepšana vienmēr ir bijusi sirdslieta, šobrīd tā ir 
kļuvusi par Intas pamatnodarbošanos. Sākotnēji 
lutināti tika tuvinieki un draugi, vēlāk Intas ceptie 
gardumi bija sastopami arvien vairāk dažādos 
“slow food” tipa tirdziņos. Pieprasījums pēc Intas 
saražotās produkcijas auga, tāpēc tolaik palīgā tika 
saukts vīrs, dēls un piesaistīti arī pirmie darbinieki. 
Līdz ar papildspēkiem cepšanas process pārcēlās 
no mājas virtuves uz atsevišķi izveidotu ceptuvi. 
Maize un konditorejas izstrādājumi kļuva aizvien 
pieejamāki pircējiem, kad 2016. gadā tika atvērts 
pirmais veikals – beķereja. 2018. gada rudenī 
uzņēmums Straupē vēra durvis savai kafejnīcai. 
Lai virzītu uzņēmumu tālākai attīstībai, nākotnē 
plānots pievērsties tūrisma nozarei, izveidojot 
kafejnīcas teritorijā atpūtas vietas, pirts baudīšanas 
un nakšņošanas iespējas.

Pārgaujas 
novads

Pirms 11 gadiem Intas draugi un 
tuvinieki pamudināja pašas ceptos 
gardumus pārdot Straupes lauku 
labumu tirdziņā. Tas bija pirmais 
solis pretī savam uzņēmumam.



NAKŠŅOŠANA MĀJĀS
KOKOS

DARBĪBAS ILGUMS:
KOPŠ 2017. GADA

APJOMS:
VAIRĀK NEKĀ 180 TŪRISTI 
NO 20 DAŽĀDĀM VALSTĪM

“Māja kokos” ir saņēmusi Latvijas 
Būvnieku asociācijas novērtējumā 
“Gada labākā būve Latvijā 
2017. gadā” 2. vietu kā “Atpūtas 
ēka jeb brīvdienu māja Priekuļos”.

DARBINIEKU SKAITS:
2 DARBINIEKI 

INOVATĪVS UZŅĒMUMS 

“MĀJA KOKOS” 
“Lobēlijas”, Priekuļu pag., 

Priekuļu nov., LV-4126 
+371 29462628 

maija.valaine@gmail.com 
www.majakokos.lv  
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“MĀJA KOKOS” 
nakšņošana kokos
Lai gan sākotnēji ideja par māju kokos Valaiņu 
ģimenei šķitusi kā joks, tomēr, pētot ārvalstu 
pieredzi, viņi pieņēma izaicinājumu un 2015. gadā 
SIA “Krāčupe” saviem spēkiem uzbūvēja pirmo 
šāda tipa māju Latvijā. Šobrīd tā ir Maijas Valaines 
pārziņā un kalpo kā atpūtas māja tūristiem. 
Būvniecības procesā izmantotas tehnoloģijas, lai 
konstrukcijas varētu turēt lielu slodzi, vienlaikus 
nebojājot kokus – tā arī ir galvenā inovācija šajā 
procesā. Lai sasniegtu labāko rezultātu, esošie 
risinājumi sadarbībā ar Latvijas speciālistiem tika 
ilgi testēti un pielāgoti vietējām vajadzībām. 
Publiskai apskatei ir pieejamas vairākas pašvaldību 
pasūtītas skatu platformas kokos ar nojumēm – 
viena no tām Stāmerienā. Šobrīd attīstītais tūrisma 
virziens – “Māja kokos” ir kļuvusi par lielisku 
naktsmītni vasarā un, kopš pagājušā gada, arī 
ziemā. Te jau ir nakšņojuši tūristi no daudzām 
pasaules vietām, vēl tiek gaidīti pirmie viesi no 
Dienvidamerikas un Āfrikas kontinentiem.  

Priekuļu 
novads



VISTU OLAS 

DARBĪBAS ILGUMS:
KOPŠ 2017. GADA

TIRGI:
LATVIJA

VIDZEMES STĀSTI 2019

APJOMS:
1000 OLAS DIENĀ 

DEBIJA

“RAUNAS MĀJAS VISTU OLAS” 
Puriņi-1, Raunas pag., 
Raunas nov., LV-4131  
+371 29497219 
info@RaunasMajasVistuOlas.lv  
www.raunasmajasvistuolas.lv 
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“RAUNAS MĀJAS VISTU OLAS” 
putnkopība, vistu olu ražošana

Raunas pagasta “Puriņu” mājās Ivars Salmanis un 
Elita Simsone nodarbojas ar putnkopību, vistu olu 
ražošanu. Ivars ilgstoši bija strādājis piena lop-
kopības nozarē mātes saimniecībā, tomēr vienmēr 
ir bijusi vēlme uzsākt savu biznesu. 2017. gadā 
tika uzsākta saimnieciskā darbība – olu ražošana. 
No pirmajiem 350 cāļiem, saimniecība ir 
paplašinājusies līdz 4500 putniem. Vistas tiek 
turētas brīvās turēšanas apstākļos. Ivars vēlējies 
radīt pēc iespējas dabiskāku vidi savas saim-
niecības putniem – atšķirībā no vairuma šādu 
saimniecību, vistu pulkā ir pietiekošs skaits gaiļu. 
Vistu saime ir raiba. Arī pircējiem veikalu plauktos 
kastītēs daudz interesantāk ir atrast gan zaļganas, 
gan baltas, brūnas vai krēmkrāsas olas. 
Pieprasījums pēc olām ir lielāks nekā šobrīd 
saražotais apjoms, tāpēc saimnieki aktīvi strādā  
pie saimniecības paplašināšanas un vistu ražības 
palielināšanas. 

Raunas 
novads

Trīs līdz četras reizes gadā Ivars 
dodas uz Čehiju, kur tiek 
iegādāti diennakti veci cāļi, lai 
tos pārvestu uz Raunu, lai 
kuplinātu vistu pulku.



27 DAŽĀDU GARŠU
SALDĒJUMI

DARBĪBAS ILGUMS:
KOPŠ 1912. GADA

TIRGI:
25 EIROPAS SAVIENĪBAS 
VALSTIS

Uzņēmums savā ražotnē ik gadu 
uzņem 8-10 tūkst. apmeklētāju 
un kopā ar Rūjienas novada 
pašvaldību rīko Saldējuma 
svētkus.

DARBINIEKU SKAITS:
50 DARBINIEKI 

EKSPORTSPĒJA

SIA “RŪJIENAS SALDĒJUMS”
Upes iela 5, Rūjiena, 

Rūjienas nov., LV-4240 
+371 29403494 

 info@rujienassaldejums.lv
www.rujienassaldejums.com 
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“RŪJIENAS SALDĒJUMS”  
saldējuma ražošanas uzņēmums
Latvijas saldējuma galvaspilsētā Rūjienā šo auksto 
gardumu ražo jau vairāk nekā 100 gadus. Ap-
vienojot senču tradīcijas ar moderniem risināju-
miem, Rūjienā top īstens sapņu saldējums, kura 
sniegtās vērtības ir nevis kalorijās, bet tieši izjūtās 
izmērāmas. 
Mainoties dažādiem laikiem un parādoties jauniem 
izaicinājumiem, SIA “Rūjienas saldējums” vērtība 
vienmēr bijusi autentiskums, tīrība un atklātība, 
saldējuma pagatavošanā izmantojot tikai dabīgas 
sastāvdaļas. Pirms trim gadiem sperts drosmīgs 
solis un, paplašinot savu noietu eksporta tirgos, 
veiksmīgi uzsākta arī jauna saldējumu sērijas 
“Minimelts” ražošana, kuru pagatavošanai ne-
pieciešamā tehnoloģija ir unikāla Latvijā.

Rūjienas 
novads



ĀBOLI, BUMBIERI,
SULAS,
SUKĀDES

DARBĪBAS ILGUMS:
KOPŠ 1992. GADA

APJOMS:
2018. GADĀ 50 T ĀBOLU

VIDZEMES STĀSTI 2019

AJOMS:
ĀBEĻDĀRZS 7,26 HA PLATĪBĀ 

SAIMNIECĪBA

Z/S “VECCEPĻI”
“Krīvi”, Palsmanes pag., 
Smiltenes nov., LV-4724 
+371 29346399 
zvirbule.liga@inbox.lv 
www.aboli.lv
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“VECCEPĻI” 
gardi āboli un svaigi spiestas sulas

Spītīgi, neatlaidīgi un mērķtiecīgi, vairākkārt 
mēģinot, līdz atrasti īstie risinājumi – Modris un 
Līga Zvirbuļi ar ģimeni iekopuši saimniecību ar 
vairāk nekā 7 ha ābeļu. Daļa audzēto ābolu ceļo uz 
Latvijas skolām, savukārt no āboliem saimniecībā 
spiestās sulas atrod savu klientu dažādās Latvijas 
vietās. Izmantojot Eiropas Savienības fondu 
pieejamos atbalsta instrumentus un speciālistu 
zināšanas, pieredzē izauguši līdz ar ābelēm, kas 
dod vērienīgu ābolu ražu. 2018. gadā saimniecībā 
uzcelta noliktava, kurā var uzglabāt līdz pat 70 t 
ābolu. 

Smiltenes 
novads

Graudkopība, kartupeļu 
audzēšana, cūkkopība – šis viss 
izmēģināts līdz atrasta īstā 
nodarbošanās – augļkopība.  



CEPURES,
KLEITAS

DARBĪBAS ILGUMS:
KOPŠ 2014. GADA

APJOMS:
LĪDZ PAT 5 KLEITĀM DIENĀ
LIELĀKAIS PASŪTĪJUMS:
550 CEPURES

“Smukcepures” saimniece ir 
darinājusi cepures Latvijas 
hokeja izlasei.

DARBINIEKU SKAITS:
NĀKOTNĒ PLĀNO RADĪT
VIENU JAUNU DARBA VIETU 

ELĪNA MUIŽNIECE 
info@smukcepures.lv 
www.smukcepures.lv 
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“SMUKCEPURES” 
gaumīgi un ar rūpību radīti apģērbi 
Atgriežoties savā dzimtajā Strenču pusē pēc 11 
nostrādātiem gadiem Vācijā, Elīnai Muižniecei bija 
skaidrs, ka viņa vēlas saglabāt pietiekoši augstu 
dzīves līmeni, tāpēc pieņēma, ka labākais veids, kā 
to izdarīt, ir sākt savu uzņēmējdarbību. Apgūstot 
šuvējas prasmes, Elīna izgatavoja pirmās ce-
pures, kas atnesa arī zīmola nosaukumu – 
“Smukcepures”. Jūtot pircēju vēlmi pēc kaut kā 
jauna, kā arī radīto preču pakaļdarinātāju skaita 
pieaugumu, Elīna paplašināja piedāvāto pa-
kalpojumu klāstu un sāka šūt arī īpaša dizaina 
kleitas. To skaits kopš 2014. gada sniedzas līdz 
pat tūkstotim.

Strenču 
novads

MĀJRAŽOTĀJS/ AMATNIEKS



LAUKU TŪRISMS, 
ZIRGLIETU DARINĀŠANA, 
JĀTNIEKU APMĀCĪBA

DARBĪBAS ILGUMS:
KOPŠ 2016. GADA

TIRGI:
VAIRĀK NEKĀ 10 VALSTIS

VIDZEMES STĀSTI 2019

DARBINIEKU SKAITS:
2 DARBINIEKI 

DEBIJA

Z/S “KURĢI” 
“Kurģi”, Ērģemes pag., 
Valkas nov., LV-4711 
+371 29417304 
kurgi@kurgi.lv 
www.kurgi.lv 
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“KURĢI” 
lauku tūrisms un zirglietu ražošana

Z/s “Kurģi” ir radošs lauku teritorijas uzņēmums, 
kas veicina ne tikai lauku tūrisma attīstību, bet ražo 
arī zirglietas – sviedrenes, austiņas, iemauktus, 
segas un citus produktus, par ko interesējas arī 
ārvalstīs. Uzņēmums piedāvā iegādāties gandrīz 20 
dažādus individuāla dizaina produktus. Saimnieces 
Lauras Builes darinājumi ir aizceļojuši uz vairāk 
nekā 10 valstīm, pat uz Spāniju, ASV un Baltkrievi-
ju. Šobrīd “Kurģi” nedēļā uzņem vairākas tūristu 
grupas no dažādām valstīm, piedāvājot iespēju 
apmeklēt mini zoodārzu, doties izjādēs ar zirgiem 
un iepazīties ar plašo produktu klāstu. Nākotnē 
saimniecībā plānots izveidot ārā jāšanas laukumu, 
lai varētu organizēt dažādus pasākumus un 
sacensības. 

Valkas 
novads

Z/s “Kurģi” nodarbojas arī ar 
Latvijas Ardeņu zirgu šķirnes 
saglabāšanu, kuru Latvijā ir 
mazāk par 20. Šobrīd saimniecībā 
ir četri šīs šķirnes zirgi. 



PILNA CIKLA MEŽA 
APSAIMNIEKOŠANAS 
PAKALPOJUMI

DARBĪBAS ILGUMS:
KOPŠ 2012. GADA

APJOMS:
REALIZĒTĀ KOKSNES KRĀJA 
2019. G. 1. PUSGADĀ: 
353 795 M3

Ieviestās inovācijas mežu 
apsaimniekošanā nodrošina gan 
uzņēmuma izaugsmi, gan veicina 
ilgtspējīgu saimniekošanu Latvijas 
privātajos mežu īpašumos.

DARBINIEKU SKAITS:
58 DARBINIEKI 

INOVATĪVS UZŅĒMĒJS

SIA “DIZOZOLS”
Beātes iela 5, Valmiera, 

Valmieras nov., LV-4201 
+371 8877 

info@dizozols.ir 
 www.dizozols.ir
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“DIŽOZOLS” 
inovatīvs pilna cikla mežu apsaimniekotājs
SIA “Dizozols” šobrīd ir kļuvis par vienu no lielākajiem 
meža nozares uzņēmumiem. Kopš 2017. gada, kad 
tika identificēta iespēja tirgū izveidot unikālu 
pakalpojumu, uzņēmums ir piedzīvojis strauju 
izaugsmi, tādējādi iekļūstot arī Latvijas straujāk 
augošo uzņēmumu TOP 100 (Vidzemē TOP 4). 
Pētot skandināvu mežu kooperatīvu praksi, tika 
izstrādāts unikāls risinājums – ar jauno tehnoloģiju un 
datu automatizācijas sistēmas palīdzību mežu 
īpašnieki tūlītēji tiek nodrošināti ar informāciju par 
veiktajiem darbiem un iegūto kokmateriālu 
daudzumu visā īpašuma apsaimniekošanas ciklā. 
Uzņēmuma jaunievedums ļauj veikt precīzu koksnes 
uzmērījumu un izsekot tās tālākai apstrādei mežā līdz 
pat pārdošanai. SIA “Dizozols” privātajiem mežu 
īpašniekiem nodrošina arī ekspertu konsultācijas ar 
vairāk nekā 20 gadu pieredzi meža nozarē, lai 
klientiem būtu vieglāk pieņemt lēmumu par 
turpmāko meža īpašuma apsaimniekošanas veidu.  

Valmiera



DAŽĀDU ZIEDU, 
GRIĶU, VIRŠU UN 
PAVASARA ZIEDU MEDUS

DARBĪBAS ILGUMS:
KOPŠ 1993. GADA 

TIRGI:
POLIJA, LATVIJA

VIDZEMES STĀSTI 2019

APJOMS:
VAIRĀK NEKĀ 300 BIŠU SAIMES 

SAIMNIECĪBA

Z/S “TREŠDAĻNIEKI” 
“Trešdaļnieki”, Murmastienes pag., 
Varakļānu nov., LV-4838 
+371 29441426
evacaune@inbox.lv 
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“TREŠDAĻNIEKI” 
gardais dažādu ziedu medus 

Lai atrastu savu īsto nodarbošanos, Evita un Aigars 
Caunes “Trešdaļnieki” saimniecībā izmēģinājuši 
gandrīz visu. Tika audzētas piena govis, turēti buļļi, 
cūkas, aitas, vistas, tomēr no vecvecākiem 
mantotās padsmit bišu saimes bija izšķirošās. 
Daļa no tolaik trūkstošajām zināšanām tika 
pārņemtas no vecvecākiem, tikpat liela puse 
apgūta pašmācības ceļā. Vēlāk zināšanas 
papildinātas arī dažādos kursos un nu biškopība 
kļuvusi par saimniecības galveno darbības virzienu. 
Saimnieki paplašinājuši dravu līdz 300 bišu 
saimēm, kuru nestais medus tiek eksportēts uz 
Poliju, kā arī pieejams individuālajiem pircējiem 
Rīgā un Varakļānu apkārtnē. Līdz ar bišu saimju 
pieaugumu, 2016. gadā uzcelta bišu dravas māja, 
kurā notiek visi ar medus ieguvi un apstrādi saistītie 
procesi – sākot no medus atvākošanas un svie-
šanas līdz fasēšanai. Nākotnē paredzēts iegādāties 
jaunu aprīkojumu, lai vairākus procesus varētu 
modernizēt, tādejādi spējot pārstrādāt arvien 
lielākus apjomus medus.  

Varakļānu 
novads

Z/s “Trešdaļnieki” 2016. gadā 
saņēma Latvijas biškopības 
biedrības balvu “Gada biškopis 
ražošanā”. 



NAKTSMĪTNES,
LAIVU ĪRE,
TELŠU VIETAS U.C. 

DARBĪBAS ILGUMS:
KOPŠ 1994. GADA

APJOMS:
KEMPINGĀ GUĻVIETAS LĪDZ 
26 PERSONĀM

Platības ziņā viens no mazākajiem 
Vidzemē, pateicoties Grueļu 
ģimenes darbam un piedāvājumam, 
tas ir apmeklēts un piepildīts katrā 
nedēļas nogalē.

DARBINIEKU SKAITS:
2 DARBINIEKI 

TŪRISMA UZŅĒMĒJS

Z/S “NIEDRĪTES” 
“Niedrītes” Vecpiebalgas pag., 

Vecpiebalgas nov., LV-4122 
+371 29101130 

alauksts13@gmail.com
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“NIEDRĪTES” 
kempings Alauksta ezera krastā
Sākotnēji Niedrītes tikušas dibinātas kā zemnieku 
saimniecība, tomēr, kā atzīst Vita un Māris Grueļi, 
skaistā ainava ar Alauksta ezeru teikusi priekšā īsto 
saimniecības nodarbi, kas tāda palikusi arī šodien – 
lauku tūrisms. Sākotnēji kempingā tika izveidotas 
telšu un ugunskura vietas, pie kurām varēja baudīt 
iespaidīgo dabas ainavu, bet jau 2003. gadā 
uzcelta pirmā guļbūves māja, kurā uzņemt viesus. 
Šobrīd pieprasītais kempings paplašinājies līdz 4 
atpūtas mājām, vienu svinību māju ar pirti, plašu 
slēgto lapeni, attīstījis piedāvājumu makšķer- 
niekiem, tiek piedāvāta laivu noma, ir labiekārtotas 
laipas Alauksta ezerā. 2018. gadā piedāvājumu 
papildināja makšķernieku mājiņa, ko var izmantot 
zemledus makšķernieki. Kempingu kā savu atpūtas 
vietu iecienījušas arī ģimenes ar bērniem, kā arī 
klienti bieži izvēlas sev svarīgos dzīves notikumus 
atzīmēt tieši Niedrītēs!

Vecpiebalgas 
novads



Vidzemes plānošanas reģiona Vidzemes uzņēmējdarbības centrs nodrošina
bezmaksas informatīvos un konsultatīvos pasākumus uzņēmējdarbības atbalstam.

Mēs palīdzam uzņēmējiem, kuriem nepieciešama koncentrēta informācija
par iespējām attīstīt savu uzņēmējdarbību un pieejamiem atbalsta instrumentiem.

Vidzemes plānošanas reģiona
Vidzemes uzņēmējdarbības centrs

Juridiskā adrese: Bērzaines iela 5, 2. stāvs
Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

Kontaktinformācija saziņai
e-pasts: uznemejdarbiba@vidzeme.lv

Tālr. +371 64116008

Vidzemes plānošanas reģions izsaka pateicību
Vidzemes pašvaldībām par informatīvo atbalstu.

Brošūrā izmantotas fotogrāfijas no Vidzemes plānošanas reģiona un 
uzņēmēju – stāstu varoņu personīgajiem arhīviem.




