


Attīstīt, lolot un rūpēties ir skaists process, kas sniedz piepildījumu. Vidzemē ir 
daudz uzņēmīgi un entuziastiski ļaudis, kuriem tas šķiet svarīgi. Šis gads paliks 
vēsturē kā izaicinājumiem bagāts, ar ko saskārās uzņēmēji. Tieši tādēļ šobrīd ir 
īpaši svarīgi rast iedvesmas avotus, dalīties tajā ar citiem. Mums tas ir izdevies!

Esam pateicīgi tiem 26 uzņēmējiem, kuri arī šogad bija gatavi dalīties savā 
pieredzē. Ceram, ka šie stāsti motivēs arī jūs.

Vidzemes plānošanas reģiona

Attīstības padomes priekšsēdētājs 

Hardijs Vents 



VETERINĀRIJA, 
TERAPIJA, ĶIRURĢIJA 

DARBĪBAS ILGUMS:
KOPŠ 2016. GADA

APJOMS:
PĀRZIŅĀ ~2000 LIELLOPU

VIDZEMES STĀSTI 2020

DARBINIEKU SKAITS:
1 DARBINIEKS

ENTUZIASTS

ALDIS DRIKĀNS 
“Aizpuri”, Malienas pag.,
Alūksnes nov., LV- 4359 
+371 22010858 
a.drikans1@gmail.com 
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ALDIS DRIKĀNS 
mūsdienīgs veterinārārsts

Veterinārārsts Aldis Drikāns, kura specializācija ir 
dzīvnieku terapija, ķirurģija un reprodukcija, pirms 
četriem gadiem uzsāka darbu savā privātpraksē 
Alūksnes novadā. Alda darbības lauks ir Vidzemes 
austrumu daļas saimniecības un to lauksaimniecī-
bas dzīvnieki, taču nepieciešamības gadījumā 
palīdzība tiek sniegta arī citu sugu dzīvniekiem. 
Nozīmīgu izrāvienu privātpraksei deva pirms gada 
veiksmīgi īstenotais LEADER projekts, kad iegādāta 
mobilā veterinārā stacija – apvidus automašīna ar 
veterinārajām iekārtām, tai skaitā portatīvo 
ultrasonogrāfu. Šobrīd veterinārārsta pārziņā ir 
aptuveni 10 liellopu novietnes. Nākotnē iecerēts 
privātpraksei piesaistīt papildu darbiniekus, lai 
varētu palīdzēt arvien vairāk saimniecībām. “Latvijā 
un īpaši Latvijas reģionos uzņēmēji var attīstīties ļoti 
strauji, panākot to ar salīdzinoši maziem ieguldīju-
miem,” pārliecināts ir Aldis.

Alūksnes 
novads

Interese par veterināriju un 
dzīvniekiem Aldim bijusi jau no 
bērnības, jo arī vecāki bija 
saimnieki ar slaucamo govju 
ganāmpulku. 



BIOLOĢISKO LIELLOPU 
AUDZĒŠANA, 
GAĻAS PRODUKTU RAŽOŠANA 

DARBĪBAS ILGUMS:
KOPŠ 2009. GADA 

APJOMS:
VIDĒJI 250 LIELLOPI, 
5 GANĀMPULKI, 500 HA ZEMES 

Projekta “Bioloģiski ražots 
marmorēts steiks” ietvaros 
meklē efektīvāko metodi liellopu 
gaļas marmorēta steika 
ražošanai. 

DARBINIEKU SKAITS:
2 DARBINIEKI 

SAIMNIECĪBA 

Z/S “ATĒNAS” 
“Atēnas”, Zaubes pag., 
Amatas nov., LV-4113 

+371 29474087 
zaubevaldis@inbox.lv 
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“ATĒNAS”
augstas kvalitātes liellopu gaļa 
Amatas novada Zaubes pagastā atrodas zemnieku 
saimniecība “Atēnas”, kuras pamatdarbība ir 
bioloģisku gaļas liellopu audzēšana un augstas 
kvalitātes liellopu gaļas produktu ražošana. 
Īpašnieks Valdis Lācis ar dēlu Aldi atbild par 
finansēm, celtniecību un loģistiku, savukārt Aelita 
Runce pārvalda lopkopību un nodarbojas ar 
projektu finansējuma piesaisti. Augsta kvalitāte ir 
saimniecības moto, jo saimnieku mērķis ir veicināt 
izpratni par augstvērtīgas liellopu gaļas patēriņu 
Latvijā. Pirms gaļa tiek realizēta tiešajā tirdzniecībā, 
tā tiek nogatavināta 21 dienu. “Pietiek patērēt 
importa liellopu gaļu, mēs paši varam ražot izcilu 
produktu!” teic saimnieki. Kā apstiprinājums 
paustajam kalpo viņu gādīgā attieksme pret 
ganāmpulku, ierīkojot jaunas novietnes un izstrādā-
jot speciālas barības devas, lai nodrošinātu 
pilnvērtīgu uzturu. Tas rezultējas izcilā steiku un 
burgeru gaļā.

Amatas 
novads



GRAUDKOPĪBA 

DARBĪBAS ILGUMS:
KOPŠ 1991. GADA

APJOMS:
GADA GRAUDU RAŽA 
~1200 T 

VIDZEMES STĀSTI 2020

DARBINIEKU SKAITS:
2 DARBINIEKI 

SAIMNIECĪBA

Z/S “VOSUKALNI” 
“Vosukalni”, Ape, 
Apes nov., LV-4337 
+371 29491595 
vosukalni@inbox.lv 
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  “VOSUKALNI” 
ģimenes saimniecība  

Apes novada zemnieku saimniecība “Vosukalni” 
izveidota 1991. gadā, kad Guntars Purakalns sāka 
saimniekot no vectēva mantotajos 10 hektāros 
zemes. Sākumā saimniecībā audzēti lopi, vēlāk 
pieņemts lēmums pārorientēties uz graudkopību. 
Šobrīd 350 hektāru plašajā saimniecībā tiek 
audzēti graudaugi un kartupeļi. Visa “Vosukalnu” 
produkcija tiek pārdota lauksaimnieku pakalpojumu 
kooperatīvajai sabiedrībai “VAKS”. Lai gan saimnie-
cības pārziņā esošā lauksaimniecības zeme ir 
mālaina un sarežģīti apstrādājama, Guntars ar dēlu 
Ernestu iemācījušies to efektīvi izmantot. Tiek 
iegādāta jauna tehnika, kā arī atsevišķas lauksaim-
niecības tehnikas vienības tiek būvētas pašu 
spēkiem, piemēram, greideris, ar ko kārtībā tiek 
uzturēti Apes novada ceļi. Kā teic Guntars: 
“Saimniekošana nebeidzas tikai ar lauku apsēšanu 
un ražas novākšanu. Kārtīgs saimnieks parūpēsies, 
lai arī tuvējais grāvis un ceļmala būtu izpļauta, un 
ceļš līdz laukam sakārtots.” 

Apes 
novads

2000. gados Guntaram piedāvāja 
pārdot saimniecību un kļūt par tās 
pārvaldītāju. Taču no darījuma viņš 
atteicās, jo vēlējās nosargāt to, ko 
vectēvs savulaik ar darbu izcīnījis. 



AKTĪVAIS TŪRISMS, 
LĀZERTAGS

DARBĪBAS ILGUMS:
KOPŠ 2019. GADA

APJOMS:
~500 APMEKLĒTĀJU SEZONĀ

Jaunākais parka apmeklētājs ir 
bijis tikai četrus gadus vecs, bet 
vecākais – 76. 

DARBINIEKU SKAITS:
3 DARBINIEKI 

DEBIJA 

LĀZERPARKS “SHOOTER” 
"Miķeļi", Brenguļu pag., 

Beverīnas nov., LV-4245 
+371 29927299 
info@lazerparks.lv 
www.lazerparks.lv 
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“SHOOTER” 
lāzerparks aktīvās atpūtas cienītājiem 
Beverīnas novadā jau otro sezonu darbojas 
lāzerparks, ko, izmantojot LEADER projekta 
finansējumu inventāra iegādei, atvēris Deivis 
Jirgensons. Ikviens aktīvās atpūtas cienītājs ir 
aicināts lāzerparkā pavadīt savu brīvo laiku. 
Lāzertags jeb lāzera peintbols ir aktīva un jautra 
spēle visām vecuma grupām. Piemērots ģimenēm 
ar bērniem, skolēnu grupām, korporatīviem 
saliedēšanas pasākumiem, jo salīdzinājumā ar 
klasisko peintbolu tas ir bez fiziskām lodēm vai 
smērējošas krāsas. Spēle nav traumatiska un to 
neietekmē laika apstākļi. Šķēršļiem bagātajā spēles 
laukumā ir iespējams izspēlēt dažādus cīņu 
scenārijus un pēc katra mača dalībniekiem ir 
pieejama tiešsaistes spēles statistika, kurā var 
detalizēti aplūkot savu sniegumu. Savukārt pēc 
spēles tās dalībniekiem ir iespēja izmantot blakus 
esošo labiekārtoto  atpūtas zonu ar vietu piknikam.  

Beverīnas 
novads



SOCIĀLĀS APRŪPES 
PAKALPOJUMI 

DARBĪBAS ILGUMS:
KOPŠ 1999. GADA

APJOMS:
10 000 IZGATAVOTU 
BURTNĪCU GADĀ 

VIDZEMES STĀSTI 2020

IEDZĪVOTĀJU SKAITS:
11 IEDZĪVOTĀJI

ATBILDĪGS UZŅĒMUMS

CAMPHILL NODIBINĀJUMS “ROŽKALNI”  
"Rožkalni", Rencēnu pag.,
Burtnieku nov., LV-4232 
+371 29484776 
camphillrozkalni@gmail.com
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CAMPHILL NODIBINĀJUMS 
“ROŽKALNI”

pilnvērtīgai dzīvei jauniešiem 
ar īpašām vajadzībām 

Nodibinājums “Rožkalni” ir vienīgais “Camphill” tipa 
ciems Latvijā. “Camphill” kustības pamatprincips ir 
iekļaut sabiedrībā cilvēkus ar īpašām vajadzībām. 
“Rožkalnos” tiek sniegti sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumi. Tā iemītnieki dzīvo kā liela ģimene un 
kopīgi uztur dinamisko bioloģisko saimniecību, kurā 
iestrādātais ekonomiskais modelis nodrošina 
ienākumus un līdz ar to arī iztiku šī ciema 
iedzīvotājiem. Ciematā tiek ražotas tējas, garšvielas 
un piena produkti, piemēram, krējums, siers, 
biezpiens, jogurts, sviests. Produkti bieži tiek 
pārdoti dažādos tirdziņos. Lielu daļu ciemata 
ienākumu veido burtnīcu gatavošana Valdorfa 
skolām   Latvijā un Skandināvijā. No 2020. gada 
nodibinājums sniedz specializēto darbnīcu 
pakalpojumus. 

Burtnieku
novads

Ciemata iemītnieki iestudējuši 
J.V. Gētes pasaku “Zaļā čūska un 
skaistā lilija”, veicinot sabiedrības 
izpratni par cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām un viņu iekļaušanu 
sabiedrībā.



DIZAINA PRODUKTU RAŽOŠANA

DARBĪBAS ILGUMS:
KOPŠ 2016. GADA

TIRGI:
VĀCIJA, SPĀNIJA, ITĀLIJA, FRANCIJA, 
LIELBRITĀNIJA, ASV, JAPĀNA

Covid-19 ietekmē pieprasījums 
pēc “Ewart Woods” dizaina 
produktiem ir ievērojami pieaudzis 
un šobrīd pieprasītākais produkts 
ir tualetes papīra turētājs. 

DARBINIEKU SKAITS:
10 DARBINIEKI 

EKSPORTSPĒJA

SIA “EWART WOODS” 
Priekuļu iela 16, Cēsis, 

Cēsu nov., LV-4101 
+371 28632014 

ewartwoods@gmail.com
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“EWART WOODS”
dizaina priekšmeti no koka
Maksima Jekimova dibinātā uzņēmuma “Ewart 
Woods” pamatdarbība ir dažādu koka dizaina 
produktu ražošana. Izmantojot pieejamo plašo 
uzņēmējdarbības atbalsta instrumentu klāstu, četru 
gadu laikā ir attīstīta ražošana un kāpināts 
pārdošanas apjomus tiktāl, ka 2020. gadā 
uzņēmuma darbība pārcelta jau uz jaunām un 
krietni plašākām telpām. Galvenokārt visi ražotie 
produkti tiek pārdoti Amazon un Etsy tirdzniecības 
platformās, tā paplašinot uzņēmuma klientu loku 
starptautiskā līmenī. Radoši attīstot idejas, šobrīd 
izstrādāti vairāk nekā 1000 dažādi produkti, 
no kuriem daļa tiek nodota ražošanai 
apakšuzņēmējiem. 

Cēsu 
novads



SKAISTUMKOPŠANA, PROCEDŪRAS,
AROMTERAPIJA, MEISTARKLASES

DARBĪBAS ILGUMS:
KOPŠ 2001. GADA

APJOMS:
DIENAS LAIKĀ APKALPO 
8 CILVĒKUS 

VIDZEMES STĀSTI 2020

DARBINIEKU SKAITS:
2 DARBINIEKI 

ATBILDĪGS UZŅĒMUMS 

SIA "CENTRS MORA"
Augusta Saulieša iela 8, Cesvaine,
Cesvaines nov., LV-4871 
+371 29176762
+371 26553895 
mora@apollo.lv, gintaust@gmail.com 
www.centrsmora.lv 
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"CENTRS MORA" 
skaistumkopšanas un veselības 

veicināšanas centrs 

Cesvainē atrodas ģimenei piederošs skaistumkop-
šanas uzņēmums "Centrs Mora". Tā īpašniecei 
Gintai Ustinovai interese par jomu bijusi kopš 
bērnības. Saimnieciskā darbība uzsākta 21 gadu 
atpakaļ, atverot aptieku un brīvajās telpās piedāvā-
jot solārija pakalpojumus. Pēc diviem gadiem 
uzņēmuma īpašumā nonāca ēka Augusta Saulieša 
ielā 8, kur tika atvērts baseins, pirtis un skaistum-
kopšanas kabinets. Īpašniecei iegūstot kosmētiķa 
kvalifikāciju un papildinot zināšanas kursos, šobrīd 
centrā tiek piedāvāts plašs ķermeņa, sejas, 
relaksējošu un siluetu veidojošu procedūru klāsts. 
Ginta strādā arī par kosmētikas zīmolu treneri, 
apmācot citus speciālistus. Papildus tiek piedāvāta 
kosmētikas mazumtirdzniecība un aromterapija. 
“Veiksmes atslēga ir darīt to, kas patiešām patīk. 
Tad visas durvis atveras,” ir pārliecināta centra 
īpašniece.

Cesvaines 
novads

Uzņēmums piedāvā aromterapijas 
diagnostikas testu, kur stundas 
laikā klientam jāizsmaržo 70 
ēterisko eļļu paraugi.



TŪRISMS, DABAS PĒTNIEKU 
UN MAKŠĶERNIEKU SKOLA, 
IZBRAUCIENI AR LAIVĀM

DARBĪBAS ILGUMS:
KOPŠ 2019. GADA

APJOMS:
2500 TŪRISTU GADĀ

Neilgi pēc pamestās stacijas 
iegādes ar Māri sazinājās galdnieki, 
kuri vēlējās viņam atgriezt no telpām 
aizvesto stacijas solu. Jaunieši to 
bija paņēmuši un restaurējuši, 
domājot, ka stacija lemta zudībai. 

DARBINIEKU SKAITS:
2 DARBINIEKI

ENTUZIASTS

SIA “AKTĪVĀ TŪRISMA CENTRS 
“ĒRGĻU STACIJA”” 
Stacijas iela 1, Ērgļi, 
Ērgļu nov., LV-4840 

+ 371 29482824 
inese.olte@gmail.com

www.stacija.eu
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“ĒRGĻU STACIJA”
aktīvā tūrisma centrs – vieta, 
kur satiekas mirkļi 

Māris Olte pēc ilgiem Rīgā pavadītiem gadiem 
atgriezies uz dzīvi dzimtajā pusē, kur kopā ar 
ģimeni saimnieko Ērgļu dzelzceļa stacijā, 
nodarbojoties ar piedzīvojumu tūrisma orga-
nizēšanu. Sieva Inese darbojas kā menedžere, 
savukārt Māris ir ideju radītājs. Viņu mērķis ir arī 
citiem ļaut ieraudzīt stacijas burvību, tādēļ tā tiek 
atdzīvināta kā vieta cilvēku kopā būšanai un atpūtai. 
Trešo gadu tiek organizēts tūrisma salidojums. 
Savukārt ikdienā interesentiem tiek piedāvāts 
piedzīvojums – iepazīstot apkārtējo vidi, izpētīt 
dabā esošās norises. Tiek organizēti laivu braucieni 
pa Ogres upi, izbraucieni ar caurspīdīgām laivām 
netālu esošajā ezerā, lai parādītu, ka Latvija 
turpinās arī zem ūdens, un ir jākopj arī upes un 
ezeru malas. “Piedāvājam iziet dabā, lai atgādinātu 
pamatlietas. Stacijā ir rodama iedvesma dzīvot 
tuvāk dabai. Radām ap šo vietu labu auru un 
ceram, ka arī viesiem tā patiks,” uzsver stacijas 
saimnieki.

Ērgļu 
novads



CELTNIECĪBA, METĀLAPSTRĀDE,
GALDNIECĪBA, INŽENIERTĪKLI, 
RESTAURĀCIJA, CEĻU BŪVE

DARBĪBAS ILGUMS:
KOPŠ 1993. GADA

APGROZĪJUMS:
VAIRĀK NEKĀ 5 MILJONI GADĀ

VIDZEMES STĀSTI 2020

DARBINIEKU SKAITS:
VAIRĀK NEKĀ 91

ATBILDĪGS UZŅĒMĒJS

SIA “RCI GULBENE”
Baložu iela 4, Gulbene,
Gulbenes nov., LV – 4401 
+37128393911 
rci@siarci.lv 
rcigulbene@gmail.com 
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“RCI GULBENE” 
daudzfunkcionāls būvniecības uzņēmums 

Uzņēmuma SIA “RCI Gulbene” pirmsākumi 
meklējami 1943. gadā, kad tas tika izveidots kara 
radīto postījumu novēršanai. Savukārt 1993. gadā 
reģistrēta kā komercsabiedrība un līdz šim 
darbojas vispārējās būvniecības jomā. Piedāvā 
celtniecības, metālapstrādes, galdniecības, 
inženiertīklu izbūves darbu, restaurācijas darbu, 
ceļu būves pakalpojumus, orientējoties uz 
individuālu pasūtījumu izpildi. Kā uzsver SIA “RCI 
Gulbene” valdes priekšsēdētājs Jānis Kubuliņš: 
“Uzņēmuma galvenā vērtība ir izglītots darbinieks, 
tāpēc nepārtraukti tiek ieguldīts darbinieku 
zināšanu pilnveidošanā, apmaksājot mācības. 
Uzņēmumam ir spēcīga komanda, kas neapstājas 
pie sasniegtā.” Par atbildīgu attieksmi pret 
darbiniekiem liecina uzņēmuma nemainīgais 
darbinieku sastāvs, kuru motivācija, pēc pašu 
teiktā, rodama vadības pretimnākošajā attieksmē.

Gulbenes 
novads

Uzņēmuma pakalpojumi tiek 
nodrošināti, nepiesaistot 
apakšuzņēmējus.



LINA TEKSTILIZSTRĀDĀJUMI,
ŠŪŠANAS MEISTARKLASES

DARBĪBAS ILGUMS:
KOPŠ 2017. GADA 

DARBINIEKU SKAITS:
1 DARBINIEKS

APJOMS:
LĪDZ 10 KLEITĀM DIENĀ

Dizainere veido apģērbus tā, lai 
tie būtu ērti ikvienam. Katru 
izstrādāto kleitas modeli viņa arī 
pati vispirms nēsā, lai izjustu šo 
tērpu. 

“BALTO DARBU DARBNĪCA" 
Br. Kaudzīšu iela 5-13, Jaunpiebalga, 

Jaunpiebalgas nov. 
+371 26114226 

baltiedarbi@gmail.com

11

“BALTO DARBU DARBNĪCA"
senatnīgi tērpi mūsdienu interpretācijā

Apģērbu zīmolu “Baltie darbi” Jaunpiebalgā radījusi 
tērpu dizainere Ilze Prūse. Dizaina atslēga un moto 
– senatnīgums mūsdienu izpildījumā. Jau trīs 
gadus viņas radošajā studijā top grezni senatnīgi 
nakts tērpi, lina kleitas, tautiskas blūzes un krekli, 
svārki un apakšsvārki, dvieļi, galdauti un citi 
tekstilizstrādājumi. Tos raksturo lins, mežģīnes un 
izšuvumi, kuru dizainā ietverti elementi no latviskā 
kultūras mantojuma. Lina izvēli Ilze pamato ar vēlmi 
būt tuvāk dabai, tas ir patīkams ādai, maigs un 
ergonomisks. Savukārt iedvesmu modeļu izstrādei 
viņa rod, pētot mākslas darbu krātuves, vecmāmi-
ņu pūra lādes, muzejos un izstādēs. Starp visiem 
Ilzes darinājumiem viens no būtiskākajiem ir 
izsmalcinātu naktskreklu radīšana. Tie ir tik grezni, 
ka klienti nereti tos uztver kā kleitas. Apģērbu 
zīmolam jau ir savs pastāvīgo klientu loks, kas 
apliecina to, ka arī ārpus lielajām pilsētām var atrast 
savu darbošanās nišu. Kā atzīst Ilze: “Gandarījumu 
viņas darbā sniedz iespēja radīt skaistumu, ērtumu, 
vieglumu.” 

Jaunpiebalgas
novads

MĀJRAŽOTĀJS / AMATNIEKS



ĀBOLI, BUMBIERI, 
KALTĒTI ĀBOLI

APJOMS:
ĀBELES UN BUMBIERES 
10 HA PLATĪBĀ 

DARBINIEKU SKAITS:
1 DARBINIEKS, 
VIDĒJI 7 SEZONAS STRĀDNIEKI

VIDZEMES STĀSTI 2020

DARBĪBAS ILGUMS:
KOPŠ 2000. GADA 

INOVĀCIJA 

Z/S “RĪVĒNI” 
“Rīvēni", Dikļu pag.,
Kocēnu nov., LV-4223 
+371 29284237 
neimanis.gints@gmail.com 
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 “RĪVĒNI” 
mūsdienīga augļkopības saimniecība 

Zemnieku saimniecība “Rīvēni” ir viena no 
lielākajām augļkopības saimniecībām Kocēnu 
novadā. Tajā darbojas visa ģimene – vecāki Anda 
un Gints Neimaņi, dēli – Nils un Reinis.  Saimniecī-
ba ir lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās 
sabiedrības “Zelta ābele” biedrs. Ar tās palīdzību 
uzbūvēta moderna augļu noliktava, kur var uzglabāt 
līdz pat 200 tonnām augļu. “Rīvēni” nodrošina 
augļus programmai “Skolas auglis” un realizē 
ābolus veikalos. Īpašu atpazīstamību saimniecība 
guva, izveidojot ābolu iegādes pašapkalpošanās 
vitrīnu pie dārza Dikļu – Mazbrenguļu ceļa malā, 
radot svaigu augļu pieejamību 24 stundas diennaktī 
visas tirdzniecības sezonas garumā. Saimnieki 
domā arī par videi draudzīgiem risinājumiem, lai 
mazinātu patērētā pārtikas iepakojuma apjomu. 
Notiek darbs pie tirdzniecības vietas uzlabojumiem, 
lai jebkurš pircējs pats varētu līdzi paņemtajā 
iepakojumā iesvērt sev nepieciešamo augļu 
daudzumu.

Kocēnu 
novads

Piedāvājumā septiņas ābolu un 
divas bumbieru šķirnes. Oktobrī, 
karstākajā ābolu sulu laikā dod 
iespēju klientiem pašiem salasīt 
sev ābolus. 



SABIEDRISKĀ ĒDINĀŠANA 

DARBĪBAS ILGUMS:
KOPŠ 2020. GADA

APJOMS:
100 KLIENTU, 500 PAGATAVOTO
ĒDIENA PORCIJU NEDĒĻĀ

DARBINIEKU SKAITS:
7 DARBINIEKI

Pavāru mājas “Dabas vērotāju 
dārzā” iespējams izpētīt kukaiņu 
māju un tās iemītniekus. Dārzā 
augošos augļus un ziedus, 
garšaugus un dārzeņus izmanto 
ēdienu pagatavošanā.

TŪRISMS

SIA ”RESTORĀNU UN 
INVENTĀRU NOMA”
Pilsoņu iela 2, Līgatne, 
Līgatnes nov., LV-4110 

+371 27331222 
info@dabasgarsa.lv
www.dabasgarsa.lv 
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"PAVĀRU MĀJA"
"Slow food" baudījums Līgatnē

Pirms četriem gadiem iegādājoties tobrīd neizman-
totu ēku Līgatnē, Ērikam Dreibantam bija skaidrs, 
ka tai jākļūst par sabiedriskās ēdināšanas vietu. 
Savukārt skaidrs redzējums par šīs idejas izpildīju-
mu radās ar laiku. Labiekārtojot jauniegūto ēku un 
tās apkārtni, bijušais Līgatnes dzemdību nams 
šobrīd kļuvis par izsmalcinātu ēdienu baudīšanas 
vietu – “Pavāru māju”. Sākot ar piektdienu, katru 
nedēļas nogali klientiem tiek piedāvātas garšīgas 
četru vai sešu kārtu maltītes, kas pagatavotas, 
izmantojot vietējo "slow food", bio zemnieku 
produkciju. Atlikušajā darba nedēļā, kad pavāru 
māja viesus neuzņem, ikviens ir aicināts izmantot 
labiekārtoto dārzu un ugunskura vietu.

Līgatnes 
novads



MEŽIZSTRĀDE,
AKTĪVAIS TŪRISMS 

DARBĪBAS ILGUMS:
KOPŠ 1999. GADA

APJOMS:
100000 M3 KOKSNES

VIDZEMES STĀSTI 2020

DARBINIEKU SKAITS:
23 DARBINIEKI 

ATBILDĪGS UZŅĒMUMS 

Z/S “VILCES” 
Stacijas iela 7, Lubāna,
Lubānas nov., LV-4830 
+371 29429583 
vilces@inbox.lv
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“VILCES”
mežizstrādes uzņēmums 

ar tūrisma piedāvājumu 
Lubānas novada zemnieku saimniecība “Vilces” 
darbojas mežistrādes jomā. Galvenokārt 
pakalpojumi tiek nodrošināti akciju sabiedrībai 
“Latvijas valsts meži”, taču sadarbība notiek arī ar 
citiem uzņēmumiem un privātpersonām, piedāvājot 
pilnu meža izstrādi. 21 gada laikā uzņēmuma 
izstrādātās koksnes apjoms audzis virs 100000 
kubikmetru gadā. Uzņēmuma īpašnieki – Guntis 
Klikučs, Sandijs Klikučs un Ainārs Akmentiņš 
regulāri atjauno un modernizē meža mašīnu parku, 
lai atvieglotu darba apstākļus strādniekiem. 
Papildus mežistrādei “Vilces” piedāvā arī tūrisma un 
aktīvās atpūtas aktivitātes. Pirms 10 gadiem 
izveidota Lubānas mototrase, labiekārtots suņu 
apmācības laukums, izveidots peintbola parks. 
Sadarbībā ar Lubānas novada pašvaldību izveidota 
BMX trase. Šovasar papildus braucieniem ar 
motorlaivu un ūdens motocikliem iespējams doties 
izbraucienā ar kuģīti Aiviekstes upē un Lubāna 
ezerā. 

Lubānas 
novads

Īpašnieki niansēti pārzina 
uzņēmuma darbību, jo savulaik 
darbu sāka praktiski strādājot 
mežā. 



KOKU VILNAS IZGATAVOŠANA,
TŪRISMS 

DARBĪBAS ILGUMS:
KOPŠ 2014. GADA 

APJOMS:
22 DAŽĀDU KOKU VILNA 

Nozīmīgs darbs bijis ozola vilnas 
zīļu vainaga izgatavošana. 
Senatnē katras meitenes gods 
bija izgatavot zīļu vainagu, jo tas 
simbolizēja auglību un pārticību. 

DARBINIEKU SKAITS:
1 DARBINIEKS 

RITVARS TOČS
“Stalīdzāni”, Barkavas pag.,

Madonas nov., LV-4834 
+371 25982083 

kokuvilnas@inbox.lv
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RITVARS TOČS 
vilnas un vilnas izstrādājumu izgatavošana

Madonas
novads

MĀJRAŽOTĀJS / AMATNIEKS

Madonas novada Barkavas pagasta “Stalīdzānos” 
aktīvi darbojas amatnieks Ritvars Točs, kurš 
izgatavo dažādu koku, krūmu un augu vilnu, 
pārzinot katra koka un auga specifiskās īpašības. 
“Tās ir senas zināšanas. Agrāk cilvēki vērpa dažādu 
koku vilnu, auda un izgatavoja apģērbus. Tikai 
cilvēki to ir aizmirsuši. Jācenšas to atjaunot,” stāsta 
Ritvars. Uzņemot pie sevis tūristus, kā arī piedalo-
ties semināros, viņš skaidro un demonstrē, kā iegūt 
vilnu un izgatavot dažādus izstrādājumus – 
villaines, cimdus, filci, kroņus, pīnes, jostas, auklas 
un citus. Katram kokam un augam ir savs vilnas 
iegūšanas process. Ritvars izstrādājumus pārsvarā 
izgatavo no apses, ozola, nātres un vilkakūlas. 
Audumu var izgatavot no liepām, kārkliem un 
vītoliem. Vilnas iegūšana un tālāka tās pārstrāde ir 
roku darbs, kur nav nepieciešamas jaunas tehnolo-
ģijas. Taujāts par pieprasījumu, Ritvars uzsver 
klientu augsto interesi par produktiem.



ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMI,
PIEGĀDES, ĒDINĀŠANA PASĀKUMOS,
NAKTSMĪTNES

DARBĪBAS ILGUMS:
KOPŠ 2019. GADA

APJOMS:
ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMI LĪDZ
100 CILVĒKU PASĀKUMOS 

VIDZEMES STĀSTI 2020

DARBINIEKU SKAITS:
2 DARBINIEKI 

DEBIJA

SIA “ĒDIENDARIS”
"Vači", Skaņkalnes pag., 
Mazsalacas nov., LV-4215 
+371 20235670, +371 28211665
ediendaris@gmail.com
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“ĒDIENDARIS” 
radošs garšu piedzīvojums 

Ēriks Pudniks un Danija Linde no Rīgas burzmas 
pārcēlušies uz lauku idilli – Vaču mājām Mazsalacas 
novadā. Iekopjot stūrīti pēc stūrīša, abi rada savu 
ideālo mājvietu, kur gatavot arī gardas pusdienas 
mazsalaciešiem. Top dažādas uzkodas gardēžiem 
no tālākām vietām, kā arī tikko atvērtajā viesu mājā 
aicināti apmesties viesi. Saimniecībā viss tiek 
atjaunots un iekārtots pašu spēkiem. Ēriks un Danija 
nevēlas gatavot tradicionāli ierastus ēdienus, bet gan 
radoši eksperimentēt, lai ēdiens būtu ne tikai 
baudāms gardēžiem, bet arī pats gatavošanas 
process sagādātu prieku. Tas arī ir galvenais 
iemesls, kāpēc klienti izvēlas atgriezties un šos 
Mazsalacas pavārus iesaka arī draugiem. 

Mazsalacas
novads

Papildus ēdienu gatavošanai 
saimnieki pie savas jaunās mājas 
plāno izveidot mini zoodārzu.



OLAS, KONDITOREJA, 
ŠOKOLĀDES SALDUMI

APJOMS:
LĪDZ 24 KG ŠOKOLĀDES 
SALDUMU DIENĀ

Lielais vistu ganāmpulks un olu 
pārpilnība bija iemesls, kāpēc 
uzsākta kūku cepšana, kas 
attīstījās līdz šokolādes saldumu 
ražošanai. 

DARBINIEKU SKAITS:
20 DARBINIEKI 

 "SALDĀS MĀKSLAS STUDIJA "PĒRLES""
“Pērles”, Ķoņu pag., 

Naukšēnu nov., LV-4247 
+371 29249246 

info@perlesweets.lv 
www.perlesweets.lv 
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“PĒRLES”
saldās mākslas studija, šokolādes gardumi 
Dace Pastare ar vīru 1989. gadā uzsāka 
saimniekošanu laukos, attīstot piena lopkopības 
saimniecību “Pērles”. Šobrīd tajā ir vairāk nekā 360 
govju. Paralēli izveidota otra saimniecība "Talči", 
kurā ir 1600 vistu. Kad pirms dažiem gadiem piena 
saimniecību savā vadībā pārņēma bērni, Dacei 
radās brīvais laiks saldumu gatavošanai. Šobrīd 
nodarbošanās jau pārtapusi nelielā biznesā. 
Izveidota “Saldās mākslas studija “Pērles””, 
klientiem piedāvājot iespēju iegādāties gardas 
tortes un ekskluzīvus šokolādes saldumus. Savas 
prasmes saimniece ir pilnveidojusi Pēterburgā, 
Igaunijā, Itālijā un Beļģijā, kur viņa saprata, ka 
šokolāde ir viņas aicinājums. Daces sapnis ir kļūt 
par atpazīstamu saldumu ražotāju, kas piedāvā ne 
tikai izcilu šokolādi, bet arī rada mākslas darbus 
garšas kārpiņām. 

Naukšēnu 
novads

MĀJRAŽOTĀJS / AMATNIEKS

DARBĪBAS ILGUMS:
KOPŠ 1989. GADA 



BALANSA DĒĻI 

DARBĪBAS ILGUMS:
KOPŠ 2019. GADA

APJOMS:
2020. GADA 1. PUSGADĀ SARAŽOTI 
190 BALANSA DĒĻI 

VIDZEMES STĀSTI 2020

DARBINIEKU SKAITS:
2 DARBINIEKI 

DEBIJA

SIA “BALANSA DĒLIS”
“Mūrnieki”, Stalbes pag.,
Pārgaujas nov., LV-4151  
+371 26375174  
+371 26591923 
balansadelis@gmail.com
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“BALANSA DĒLIS”  
individuāla dizaina balansa dēļi  

SIA “Balansa dēlis” dibināts 2019. gadā un piedāvā 
ar rokām darinātus balansa dēļus, kas paredzēti 
līdzsvara, stājas un koordinācijas attīstīšanai. 
Tie pieejami divos dažādos izmēros un klientam ir 
iespēja arī pielāgot dizainu savai gaumei. Sākotnēji 
balansa dēļus uzņēmuma dibinātāji Kaspars 
Bērziņš un Aija Zariņa izgatavoja, lai trenēties varētu 
hokejisti. Vēlāk interese radās arī bērnu un citu 
sporta veidu pārstāvju vidū. Uzņēmuma komanda ir 
pretimnākoša klientu idejām un vajadzībām, un 
cenšas tās realizēt ātri, saglabājot preces kvalitāti. 
Īsajā pastāvēšanas laikā uzņēmums guvis atpazīs-
tamību un ievērojami palielinājis ražošanas apjomu, 
30% no saražotā eksportējot uz ārvalstīm. Taujāta 
par ieteikumiem citiem jaunajiem uzņēmējiem, 
Aija uzsver: “Nevajag baidīties jautāt. Visapkārt ir 
pieejamas daudz un dažādas iespējas, tikai pašiem 
jāskatās.” 

Pārgaujas 
novads

Balansa dēļi tiek ražoti no 
Latvijas bērza finiera. 
Tie ir roku darbs. 



KERAMISKIE BŪVMATERIĀLI, 
ĶIEĢEĻI UN BRUĢIS, 
KERAMISKIE CELTNIECĪBAS BLOKI

DARBĪBAS ILGUMS:
KOPŠ 1958. GADA

APJOMS:
50 TŪKST. VIENĪBAS DIENNAKTĪ, 
25 MILJ. VIENĪBAS GADĀ 

Izmantotais māls pieskaitāms pie 
Devona laikmeta māla, kas izveidojies 
385 milj. gadu atpakaļ – tajā 
atrodamas pat nogulsnējušās tā laika 
dzīvnieku atliekas. Nozīmīgs atklājums 
– atrastas bruņuzivs atliekas.

DARBINIEKU SKAITS:
150 DARBINIEKI 

EKSPORTSPĒJA 

SIA “LODE” 
Lodes iela 1, Liepa,

 Priekuļu nov., LV-4128 
+371 67378020 

info@lode.lv 
www.lode.lv 
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"LODE" 
keramisko būvmateriālu ražotājs 
Liepas pagastā vairāk nekā 60 gadus darbojas nu 
jau vadošā keramisko būvmateriālu ražotāja Baltijā 
SIA "Lode" ražotne. Uzņēmuma galvenie darbības 
virzieni ir caurumoto un pilno ķieģeļu, bruģa un 
keramisko celtniecības bloku KERATERM ražoša-
na. Individuālu pasūtījumu izpildei tiek piedāvāti arī 
ar rokām veidoti ķieģeļi, kas paredzēti restaurācijas 
darbiem. “Visu uzņēmuma pastāvēšanas laiku tiek 
izstrādāts esošais 12 metru biezais māla karjers, 
kas Latvijā ir unikāls. Iegūtais māls ir augstas 
kvalitātes, kā arī pietiekamā apjomā, kas ļauj 
rūpnieciski ražot keramiskos būvmateriālus. Pēc 
keramisko institūtu sniegtajiem atzinumiem – šeit 
iegūtajam mālam piemīt īpašības, kas nodrošina 
materiālu ilgmūžību. Liepā esošais māls ir pasaulē 
labākais tieši pilno ķieģeļu ražošanā, jo no 100 
ražošanā ielaistajiem ķieģeļiem 90 būs pirmās 
kvalitātes,” uzsver uzņēmuma pārdošanas un 
mārketinga direktors Valdis Zariņš. 

Priekuļu 
novads



PIENA LOPKOPĪBA  

DARBĪBAS ILGUMS:
KOPŠ 1994. GADA

APJOMS:
80 GOVIS,
IZSLAUKUMS 2 T PIENA DIENNAKTĪ

VIDZEMES STĀSTI 2020

DARBINIEKU SKAITS:
4 DARBINIEKI

SAIMNIECĪBA 

Z/S “PINTĀNI” 
“Pintāni”, Raunas pag., 
Raunas nov., LV - 4131
+371 22400314 
pintans@gmail.com
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“PINTĀNI” 
mūsdienīga piena lopkopības saimniecība 

Raunas novada zemnieku saimniecībā “Pintāni” 
saimnieko Kārlis Pintāns, kurš pēc profesijas ir 
elektriķis, bet piena lopkopības saimniecību pirms 
pieciem gadiem pārņēma no vecākiem. Kopš tā 
laika jaunais un aktīvais puisis darījis visu, lai 
“Pintāni” kļūtu par pašpietiekamu un modernu 
saimniecību. Nodarbošanās nav viegla, īpaši 
sākumposmā nācies saskarties ar dažādiem 
izaicinājumiem, taču Kārlim gandarījumu sniedz 
attīstība un izvirzīto mērķu sasniegšana. Šobrīd 
saimniecības darbu atvieglo un augstāku 
efektivitāti nodrošina slaukšanas robots un nesen 
uzceltā nepiesietās turēšanas kūts 100 govīm. 
Saimniecība ir lauksaimniecības pakalpojumu 
kooperatīvās sabiedrības “Piebalga” biedrs, ar ko 
šim piena produktu ražotājam izveidojusies 
veiksmīga sadarbība. Izvēloties a/s “Cesvaines 
piens” produkciju, pastāv iespēja, ka klienta virtuvē 
nonāks tieši “Pintānu” saimniecības gotiņu piens.  

Raunas 
novads

Z/S “Pintāni” kūtī šķidro kūtsmēslu 
savākšanai nav izmantots neviens 
sūknis. Ēkas būvniecībā izmantots 
dabīgais reljefs, kas ļauj tiem 
pašiem satecēt krātuvē.



IEVĀRĪJUMI,
MĒRCES UN MARINĒJUMI,
MAIZES CEPŠANA

DARBĪBAS ILGUMS:
KOPŠ 2015. GADA

APJOMS:
GADĀ TIEK PĀRSTRĀDĀTA 
PRODUKCIJA NEPILNU 2 T APMĒRĀ

Zīmola dibinātāji projekta 
“Livonijas kulinārais ceļš” 
ietvaros piedalījušies “Gurķu 
festivālā” Igaunijā, radot jaunu 
produktu – gurķu ievārījumu. 

DARBINIEKU SKAITS:
2 DARBINIEKI 

SANDRA VILNE
Kastaņu iela 4, Rūjiena,
Rūjienas nov., LV-4240 

+371 29482610 
sia.vilnis@inbox.lv
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“SANDRIŅAS IEVĀRĪJUMI”   
dažādu veidu ievārījumi un marinējumi 

Rūjienas pusē Sandra un Egons Viļņi strādā 
ģimenes uzņēmumā “Sandriņas ievārījumi”. 
Pārstrādājot piemājas dārzā izaudzētos produktus 
un meža veltes, klientiem tiek piedāvāti pašu 
gatavoti ievārījumi un marinējumi. Sandras pārziņā 
ir ievārījumu, mērču un marinējumu ražošana, kā 
arī recepšu izstrādāšana. Šobrīd to ir jau ap 70. 
Savukārt Egona atbildībā ir maizes cepšana, kur 
nepieciešamas spēcīgas vīrieša rokas mīklas 
mīcīšanai. Kā saka Sandra: “Kopā sanāk 
“zaptsmaizīte”.” Produkcija pieejama vairākos 
veikalos. Jau devīto gadu katru sestdienu Sandra 
un Egons mēro ceļu uz Skultes tirgu. Produkcija 
klientu vidū ir ļoti pieprasīta, tomēr ražotnes 
paplašināšana netiek plānota. Saimniekiem 
svarīgākais ir pašu rokām, no pašu izaudzētā vai 
salasītā radīt produktus mājas apstākļos. 

Rūjienas 
novads

MĀJRAŽOTĀJS / AMATNIEKS



MUSLI PRODUKTI,
MEISTARKLASES

DARBĪBAS ILGUMS:
KOPŠ 2015. GADA

APJOMS:
6 DAŽĀDI MUSLI PRODUKTI

VIDZEMES STĀSTI 2020

DARBINIEKU SKAITS:
4 DARBINIEKI 

MĀJRAŽOTĀJS 

SIA “LATWING” 
Cēsu iela 16, Blome, 
Smiltenes nov., LV-4707 
+371 22419535 
info@ingomusli.lv
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 “LATWING” 
enerģijas bagātas uzkodas

Smiltenes novada Blomes pagastā Ingas Ērgles 
vadībā top veselīgi un gardi musli produkti no 
Latvijā ražotām augstvērtīgām izejvielām. Ingas 
agrākā pieredze kalnu riteņbraukšanā ļāva secināt, 
ka lietderīgas būtu veselīgas, enerģijas bagātas un 
ērti lietojamas uzkodas. Pēc studiju beigšanas un 
pirmās nopietnās darba pieredzes iegūšanas Rīgā, 
Inga atgriezusies Smiltenes pusē. Izmantojot 
pieejamos uzņēmējdarbības atbalsta instrumentus, 
izveidojusi nelielu ražotni, kur turpina Rīgā uzsākto 
musli batoniņu un uzkodu ražošanu. Šobrīd zem 
"InGo" zīmola top trīs dažādu garšu batoniņi un 
uzkodas. Katrs produkts ir roku darbs. Tie nesatur 
papildus pievienotu cukuru vai pārtikas piedevas, 
ir bagātīgi ar rudzu un auzu pārslām, zemesriekstu 
sviestu, medu, kā arī dažādu ogu un augļu 
sukādēm. Inga dalās ar zināšanām, rīkojot Blomē 
un izbraukumos meistarklases, kurās interesentiem 
tiek stāstīts par veselīgu uzturu, kā arī katrs 
interesents var iemēģināt roku musli uzkodu 
radīšanā.

Smiltenes 
novads

Uzņēmums piedāvā izveidot 
produktu iepakojumus ar 
personalizētu dizainu pēc klientu 
vēlmēm.



KOKMATERIĀLI GUĻBŪVĒM

DARBĪBAS ILGUMS:
KOPŠ 2018. GADA

TIRGI:
NORVĒĢIJA, LATVIJA, IGAUNIJA

Gadā apstrādātais koksnes 
apjoms pārsniedz 5500 m3, kas 
ir pietiekami 26 jaunu guļbūvju 
būvniecībai. 

DARBINIEKU SKAITS:
8 DARBINIEKI

SIA “NORDLAND TIMBER” 
“Angārs”, Jaunklidzis, Plāņu pag., 

Strenču nov., LV-4727
+371 26428724 

nordlandtimber@gmail.com 
www.nordlandtimber.lv
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“NORDLAND TIMBER” 
augstvērtīgi kokmateriāli guļbūvēm  
Uzņēmuma SIA “Nordland Timber” īpašniekam 
Aigaram Krumholcam ir vairāk nekā 25 gadu 
pieredze mežistrādē, kas lieti noderēja, pirms pāris 
gadiem dibinot savu kokapstrādes uzņēmumu. SIA 
“Nordland Timber” specializācija ir guļbūvju māju 
detaļu ražošana. Tiek izgatavots plašs produktu 
klāsts – dažāda izmēra brusas, logu sagataves, 
apdares dēļi mājas terasēm un citi izstrādājumi. 
Pāri palikušais materiāls tiek izmantots kā 
galdniecības un apdares materiāls. Aigars izvēlas 
augstvērtīgākos un piemērotākos kokus no 
Vidzemes mežiem, kā arī nodrošina, lai izgatavotā 
produkcija vērtējama kā ekskluzīva. To atzīst arī 
sadarbības partneri Norvēģijā, kuri iepērk lielāko 
daļu saražotā materiāla. 

Strenču 
novads

EKSPORTSPĒJA 



METĀLAPSTRĀDE, 
KONTEINERU UN PLATFORMU 
IZGATAVOŠANA 

DARBĪBAS ILGUMS:
KOPŠ 2006. GADA

TIRGI:
~85% SKANDINĀVIJA,
~15% LATVIJA 

VIDZEMES STĀSTI 2020

DARBINIEKU SKAITS:
24 DARBINIEKI 

EKSPORTSPĒJA 

SIA “AKORDS 3” 
Meža iela 2A, Valka,
Valkas nov., LV-4701
+371 29486686, +371 26107468 
voldisutkins@inbox.lv
viktor-akords3@inbox.lv
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“AKORDS 3” 
augstas kvalitātes metālizstrādājumi 

Viktora Romana un Volda Utkina dibinātā uzņēmu-
ma SIA “Akords 3” darbības virziens ir dažādu 
metālizstrādājumu ražošana, taču galvenā speciali-
zācija ir konteineru un platformu izgatavošana. 
Galvenokārt produkcija paredzēta eksportēšanai uz 
Skandināvijas valstīm, kur klienti augstās pakalpo-
jumu kvalitātes dēļ izvēlas ilgtermiņā sadarboties 
tieši ar “Akords 3”. Uzņēmumā strādājošie meistari 
spēj izpildīt arī tik sarežģītus pasūtījumus kā sniega 
ragavu izgatavošana polārajām ekspedīcijām. 
Uzņēmumam paplašinoties, nepieciešamo jauno 
ražošanas angāru metāla konstrukcijas izgatavoja 
paši, tā ievērojami samazinot izmaksas. Kā uzsver 
abi vadītāji, uzņēmuma lielākā vērtība ir tā darbinie-
ki, tāpēc īpaši tiek piedomāts pie viņu darba 
apstākļu uzlabošanas.  

Valkas 
novads

Mēneša laikā tiek pārstrādātas 
aptuveni 100 t metāla. 
Viena konteinera izgatavošana 
aizņem 8 līdz 10 h laika. 



INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS 

DARBĪBAS ILGUMS:
KOPŠ 2015. GADA

APJOMS:
ŠOBRĪD APRĪKOTI 4
SPORTA LAUKUMI 

Ar “EchoSports” tehnoloģiju 
iespējams mērīt arī efektivitātes 
līmeni ražošanas rūpnīcās, 
piemēram, konveijera lentu 
noslodzi. 

DARBINIEKU SKAITS:
6 DARBINIEKI 

INOVĀCIJA

SIA “ECHOTECH”
Rīgas iela 76a, 

Valmiera, LV-4201 
+371 29340486

kaspars@echosports.eu 
www.echosports.eu 
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“ECOTECH” 
treneru darbam un skatītāju priekam 
Informācijas tehnoloģiju uzņēmuma SIA “EchoTech” 
galvenais produkts ir inovatīva sportistu veiktspējas 
monitoringa sistēma ”EchoSports”. Tā ļauj precīzi 
noteikt sportista atrašanās vietu laukumā, viņa 
ātrumu un veikto distanci, līdz ar to spēj aprēķināt 
sportistu efektivitāti, uzraudzīt noguruma pakāpi, 
kā arī sniegt citu detalizētu informāciju par sportista 
veikumu. Risinājums arī paralēli veic automātisku 
sporta notikuma video filmēšanu no vairākiem 
skata punktiem. Savukārt tas palīdz treneriem 
pieņemt savlaicīgus un situācijai atbilstošus 
lēmumus. Izmantojot uzņēmējdarbības atbalsta 
instrumentus (granti, biznesa inkubatori, hakatoni), 
kā arī ilgstoši testējot produktu ar Latvijas florbola 
komandām, uzņēmuma vadītāji atzīst to par gatavu 
virzīšanai eksporta tirgū. Pēc uzvaras pirmajā 
sporta hakatonā Centrāleiropā interesi par 
produktu un turpmāko sadarbību ar SIA 
“EchoTech” izrādījuši šī pasākuma organizatora, 
basketbola kluba Kauņas “Žalgiris”, pārstāvji.

Valmiera



ALKOHOLISKIE DZĒRIENI,
LAUKU TŪRISMS 

DARBĪBAS ILGUMS:
KOPŠ 2019. GADA 

APJOMS:
4 VEIDU ALKOHOLISKIE DZĒRIENI 

VIDZEMES STĀSTI 2020

DARBINIEKU SKAITS:
4 DARBINIEKI

DEBIJA

SIA "BROVAR"  
Zaļā iela 12, Varakļāni,
Varakļānu nov., LV-4838 
 +371 25172877 
varaklanu.brovar@gmail.com 
www.varaklanu.lv 
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“BROVAR” 
dzērieni baudīšanai  

Stipro alkoholisko dzērienu ražotājs SIA "BROVAR" 
ir ģimenes uzņēmums Varakļānos, kurā tiek radīti 
četru veidu dzērieni ar zīmolu “VARA KLĀNU”. No 
pašu saimniecībā ievāktiem augļiem un ogām, bez 
papildus piejauktām krāsvielām vai sīrupiem, 
divkārši destilējot un filtrējot, ražotnē top upeņu, 
cidoniju un rabarbera garšas dzērieni. Tāpat top arī 
“VARA KLĀNU” klasika – dzēriens “Ozols”, kas 
iegūts, to nogatavinot dedzinātās ozolkoka mucās. 
Ideja par kvalitatīva alkohola ražošanu ģimenes 
tēvam Arnim Brokam radās sen, taču tikai ar sievas 
Agneses atbalstu tika uzsākts praktisks darbs pie 
tās realizēšanas. Pēc pirmajām pozitīvajām klientu 
atsauksmēm talkā nāca arī abi dēli Aivis un 
Armīns, kuri nu atgriezušies no darba ārzemēs, lai 
pilnvērtīgi iesaistītos ražošanas, noformēšanas un 
pārdošanas jautājumos. Tas ļāva ģimenes 
uzņēmumam darboties ar jaunu sparu. Šobrīd kā 
papildus nozare klāt nācis arī lauku tūrisms un 
viesu uzņemšana. Viesiem tiek piedāvātas dažādas 
aktivitātes, relaksācija bišu mājā, dzērienu 
degustācijas un četru veidu kokteiļi pēc pašu 
izstrādātām receptēm.

Varakļānu 
novads

Lai labāk prezentētu un izceltu 
dzērienu garšas, Broku ģimene 
kopīgi apmeklēja bārmeņu 
apmācības. 



KOSMĒTIKAS LĪDZEKĻI, 
VESELĪBU VEICINOŠI PRODUKTI  

DARBĪBAS ILGUMS:
KOPŠ 2019. GADA

APJOMS:
17 DAŽĀDI PRODUKTI,
700 SARAŽOTAS VIENĪBAS DIENĀ 

Uzņēmuma pārstāves nākotnē 
vēlas attīstīt produktus arī 
apiterapijai – ārstēšanas metodei, 
izmantojot bites un bišu 
produktus.

DARBINIEKU SKAITS:
2 DARBINIEKI 

INOVĀCIJA

SIA "APIMI”
“Upmaļi”, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pag.,

Vecpiebalgas nov., LV-4122 
+371 28341529 

info@apimi.lv 
www.apimi.lv
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“APIMI” 
dabīgā kosmētika no bišu produktiem
Māsas Madara Radziņa un Ieva Boginska, 
iedvesmojoties no tēva saimniecībā esošajām 
bitēm un bišu produktu īpašībām, radījušas zīmolu 
“ApiMI”. Klientiem tiek piedāvāti dabīgie kosmētikas 
līdzekļi – veselību veicinoši produkti, kas satur no 
bišu produktiem iegūtas bioloģiski aktīvās vielas. 
Tajos tiek izmantota ikviena izejviela, ko sagādā 
bites, galvenokārt medus, vasks un propoliss. Kopš 
darbības uzsākšanas nepilna gada laikā attīstīti 
dažādi produkti – sildošās aplikācijas, roku, sejas 
un pēdu krēmi, propolisa un lūpu balzami, spīdumi. 
Māsas ir pārliecinātas – ja  bite ir svarīga cilvēces 
pastāvēšanai, tad arī produkti, kuru izveides 
procesā tās piedalās, cilvēkiem ir vērtīgi. Klienti 
arvien vairāk izvēlas dabīgu kosmētiku. Labās 
atsauksmes pēc tās izmēģināšanas rada iedvesmu 
turpināt nodarbošanos. Šobrīd produktus var 
iegādāties zīmola interneta veikalā un klātienē 
vairākos veikalos. 

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.




