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Šogad Vidzemnieku dārza svētkos pulcējamies jau 10. reizi, un ik gadu šis ir bijis 
gaidīts vasaras izskaņas notikums, kas iedvesmo citus nebaidīties piepildīt sapņus 
un pierāda, ka arī reģionā var veiksmīgi attīstīt uzņēmējdarbību. Ikviens no 10 gadu 
laikā izstāstītajiem Vidzemes stāstiem apliecina vidzemnieku aizrautību, apņēmību, 
drosmi un darbaspējas.

Paldies tiem 8 uzņēmējiem, kas šogad pievienojās mūsu iedvesmas stāstu 
pulkam un dalījās savā pieredzē un ieteikumos. Esmu gandarīta, ka vairāku stāstu 
varoņi ir atveduši ārvalstīs gūto pieredzi un iegulda to Vidzemes attīstībā.

Ir noslēdzies 10 gadu cikls, un mēs veram jaunu lappusi. Kopš 1. jūlija Vidzemes 
plānošanas reģions ir kļuvis lielāks, un ceram, ka nākamgad Vidzemes stāstu 
pulku kuplinās arī Limbažu, Ogres un Saulkrastu novadu uzņēmēji.

Lai mums katram pietiek entuziasma un spēka rīkoties un īstenot savus sapņus!

Vidzeme – ceļš ved augšup!

Guna Kalniņa-Priede
Vidzemes plānošanas reģiona

Administrācijas vadītāja



Vidzemē ir spēks, un tās spēks ir 
paši vidzemnieki. 
Svinēsim un leposimies!
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Vidzemes stāstu ideja radās 2012. gadā 
kā atbildes reakcija tam, ka visā pasaulē un arī 
Vidzemē bija vērojama tendence iedzīvotājiem 
aizplūst uz lielpilsētām, citiem novadiem un 
citām valstīm, atstājot lauku teritorijas mazāk 
apdzīvotas. Jebkuras vietas attīstības 
pamatā ir cilvēks, viņa darbs un nemitīga 
vēlme uzlabot vidi sev apkārt.

Lai parādītu, ka reģionā joprojām ir 
uzņēmīgi cilvēki, kas tic Vidzemes 
nākotnei, Vidzemes plānošanas reģions 
aizsāka tradīciju lepoties ar tiem, kuri 
dara un kuriem izdodas. Šis svinīgais augusta 
notikums ir iespēja vienam otru iepazīt, varbūt 
atrast domubiedrus vai sadarbības partnerus, 
bet pilnīgi noteikti iedvesmoties no rosīgiem 
vidzemniekiem.

Pirmajos Vidzemnieku dārza svētkos tika 
godināti stāsti par cilvēkiem, uzņēmumiem 
un vietām, kas saglabā Vidzemes tradīcijas un 

vērtības. Turpmākajos gados tika nolemts izcelt tieši Vidzemes uzņēmēju stāstus, lai 
iedrošinātu citus nebaidīties uzsākt biznesu reģionā un izmantot pieejamos atbalsta 
instrumentus un pasākumus. Kopā šajos 10 gados ir sumināti 275 stāsti – no 
maziem uzņēmējiem, mājražotājiem un amatniekiem līdz lielām saimniecībām, ražotā-
jiem, inovatoriem un eksportējošiem uzņēmumiem. Kopš 2018. gada Vidzemes 
stāstus iemūžinām arī video, kurus var aplūkot Vidzemes plānošanas reģiona 
Youtube kanālā.

Katri Vidzemnieku dārza svētki bijuši unikāli un īpaši, jo katros svētkos esam 
paviesojušies citā Vidzemes vietā – Oleru muižā, Trikātas pagastā pie Atpiļu upurozola, 
Straupes pagasta atpūtas bāzē "Mārkulīči", Valmiermuižas alus virtuvē,  Jumurdas muižā, 
Grundzāles pagasta viesu namā “Purgaiļi”, Indrānu pagasta atpūtas un tūrisma centrā 
“Ezernieki”, Liepas muižā, Stāmerienas pilī un – šogad – Varakļānu muižā.

VIDZEMES STĀSTI 2021

10 GADOS IZSTĀSTĪTI 
275 VIDZEMES IEDVESMAS STĀSTI

Video atskats uz “Vidzemnieku
dārza svētkiem 2020”

https://youtu.be/HoOZtDOPOww


Labāk strādāt sev un piepildīt savus sapņus, 
nevis strādāt citiem un piepildīt viņu sapņus. Nav 
jābaidās uzsākt uzņēmējdarbību, bet jāvēršas pēc 
palīdzības, jālūdz padoms pašvaldībai un citām 
iestādēm. Iespējas attīstībai un izaugsmei 
mazpilsētās ir milzum daudz, jo var pārnest idejas, 
kas jau ir pieejamas lielpilsētās.

ĶĪMISKĀS TĪRĪŠANAS
SERVISS

DARBĪBAS ILGUMS:
KOPŠ 2020. GADA

DARBINIEKU SKAITS:
1 DARBINIEKS

DEBIJA

“Tīri Jums”
Rūpniecības iela 8B, Alūksne,
Alūksnes novads , LV-4301, Latvija
inese@tirijums.lv 
+371 29276237
www.tirijums.lv
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Inese Driņina, kura piedāvā mīksto virsmu 
ķīmiskās tīrīšanas servisu “Tīri Jums”, uzņēmēj-
darbību  drosmīgi uzsāka pirms pusotra gada 
laikā, kad valstī izsludināja ārkārtas situāciju un 
daudziem uzņēmējiem bija grūts laiks. Ar 
pašvaldības atbalstu, piedaloties URBACT 
programmas projektā “Re-grow City”, kurā 7 
partneri pārņēma labo praksi no Vācijas 
pilsētas Altenas ar mērķi pārvarēt ilgtermiņa 
iedzīvotāju skaita samazināšanos mazajās 
pilsētās un sekmēt uzņēmējdarbību, Inese 
izmantoja pop-up metodi un izmēģināja savu 
biznesa ideju. Uzņēmēja atzīst, ka guvusi ļoti 
vērtīgu pieredzi un arī nozīmīgu atbalstu gan 
biznesa uzsākšanā, gan mārketingā.

Inese ar ģimeni atgriezās Alūksnē pēc 12 gadu 
prombūtnes Spānijā ar skaidru vīziju, ka nevis 
Rīgā, bet reģionā ir daudz lielākas iespējas 

Alūksnes novads

attīstīt savu biznesu. Tieši Alūksnē Inese saskatījusi brīvu tirgus nišu ārvalstīs nolūkotajai 
idejai par tīrīšanas pakalpojumu, jo tuvākais šāda veida pakalpojums bijis pieejams tikai 
100 km attālumā.

Šobrīd “Tīri Jums” ir iecienīts ķīmiskās tīrīšanas serviss, kuru izmanto gan alūksnieši, gan 
tuvējās apkārtnes iedzīvotāji, pasūtot mīksto mēbeļu, ādas mēbeļu, grīdas segumu un 
automašīnu salonu tīrīšanu. 

Ineses panākumu atslēga ir pozitīvais skatījums uz lietām un neizsīkstošā enerģija, kā arī 
ģimenes atbalsts. Inesei ne tikai patīk savs darbs, bet gandarījumu sniedz arī klientu 
atsauksmes un iespēja strādāt Alūksnē.
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TĪRI JUMS
ārvalstīs nolūkota biznesa ideja

Noskaties "Tīri Jums"
video stāstu

https://www.youtube.com/watch?v=eAuQngX6B_4&list=PL1JJtF4POFiMTF0PTCHzmwHu9x7Ud0drZ&index=1


Ir jāsapņo, jātic sapņiem un jābūt drosmīgiem!
Nepietiek ar ideju, ar pašvaldības atbalstu, 
finansējumu – nepieciešama komanda un cilvēki, 
kas notic idejai un ar kuriem sakrīt gaume un 
vīzija. Ja izdodas tādu komandu atrast, tad notiek 
brīnumi un viss izdodas!

NAKTSMĪTNES, ĒDINĀŠANA, 
ATRAKCIJU PARKS, KULTŪRAS 
PASĀKUMU ORGANIZĒŠANA

DARBĪBAS ILGUMS:
KOPŠ 2018. GADA

DARBINIEKU SKAITS:
~20 DARBINIEKI

TŪRISMA UZŅĒMĒJS

SIA “ZEIT HOTEL”
Gaujas iela 4, Līgatne,
Cēsu novads, LV-4110, Latvija
info@zeit.lv 
+371 25779944
www.zeit.lv
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Atpūtas kompleksa “Zeit” komanda atdzīvināju-
si agrāko Līgatnes ķiveru fabriku un no grausta 
pārveidojusi to mājīgā un viesmīlīgā vidē, 
interjerā saglabājot industriālo vēstures elpu. 
“Zeit” ir vieta visiem, kur īpaši piedomāts par 
ģimenēm ar bērniem un cilvēkiem ar kustību 
traucējumiem.

”Zeit” uzsāka savu darbību ar pirmo tīklu parku 
Latvijā, kas ir 4–8 metrus virs zemes kokos 
iekārta tīklu labirintu trase, bet, lai viesi Līgatnē 
uzkavētos ilgāk, izveidots atpūtas komplekss, 
kurā ir arī viesnīca, restorāns, terases, svinību 
telpas un tiek rīkoti koncerti, stāstnieku vakari-
ņas, prāta spēles, izstādes un atpūtas piedzīvo-
jumi. Ir piepildījies “Zeit” komandas sapnis 
izveidot vietu Līgatnē, kur pavadīt vairāk nekā 
pusi dienas, varbūt pat vairākas dienas, un 
komplekss veiksmīgi papildinājis un atdzīvinājis 
aktīvā un kultūras tūrisma piedāvājumu Līgatnē.

Cēsu novads

Lai atpūtas komplekss būtu piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un kustību 
traucējumiem, “Zeit” saimnieki aicinājuši šādus cilvēkus ciemos izmēģināt radīto vidi un 
ieteikt, kā to pilnveidot. Nu jau izveidojusies draudzība ar vairākām šādām organizācijām, 
kas regulāri viesojas un rīko pasākumus, kā arī “Zeit” atbalsta vairākas speciālās skolas, 
rīkojot bērniem dažādas meistarklases.

Kā stāsta “Zeit” komanda, šīs vietas nebūtu, ja dažādu apstākļu sakritību dēļ nebūtu 
satikušās trīs ģimenes – Zeitmaņi, Koļesņikovi un Ūpji –, kas visi, nu, kļuvuši par līgatnie-
šiem un saimnieko “Zeit”. Katra prasmes un stiprās puses kā puzles gabaliņi salikti kopā, 
lai radītu “Zeit” stāstu. Vasaras sezonā “Zeit” komandai kā papildspēki tiek pieaicināti 
vietējie skolēni.
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ZEIT HOTEL
atpūtas vieta visiem

Noskaties "ZEIT HOTEL"
video stāstu

https://www.youtube.com/watch?v=u0QddVgVIms&list=PL1JJtF4POFiMTF0PTCHzmwHu9x7Ud0drZ&index=2


Uzņēmējdarbība ir aizraujošs process, kura 
neatņemama daļa ir arī pastāvīga problēmu 
risināšana. Uzņēmējam jāprot saglabāt vēss 
prāts un virzība uz mērķi. Viens cilvēks visu 
izdarīt nevar – uzņēmuma rezultāti ir tieši atkarīgi 
no tā, cik profesionāla un saliedēta ir komanda

DĀRZEŅU AUDZĒŠANA
UN PĀRSTRĀDE

DARBĪBAS ILGUMS:
KOPŠ 1992. GADA

DARBINIEKU SKAITS:
100 DARBINIEKI

EKSPORTSPĒJA

SIA “Dimdiņi”
Lizuma pagasts, 
Gulbenes novads, LV-4425, Latvija
info@dimdini.lv
+371 64471317
www.dimdini.lv
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SIA “Dimdiņi” ir ģimenes uzņēmums un viens 
no lielākajiem dārzeņu pārstrādātājiem un 
realizētājiem Baltijas valstīs, kas specializējas 
kāpostu audzēšanā, taču pēdējos gados ir 
krietni dažādojis savu produktu sortimentu, 
atsvaidzinājis zīmolu un mērķtiecīgi paplašina 
savu darbību eksporta segmentā.

Uzņēmums ar kāpostiem sācis strādāt dažādu 
likumsakarību dēļ. Uzņēmuma dibinātājs 
Normunds, studējot Jelgavā, iepazinās ar 
topošo dzīvesbiedri Ivetu, kuras vecāki bija 
profesionāli kāpostu audzētāji. Viņu iedves-
mots, Normunds 1992. gadā arī savā dzimtajā 
pusē Lizumā – saimniecībā, kas izveidota jau 
1926. gadā, – uzsācis kāpostu audzēšanu, 
domājot, kā kāpostiem radīt pievienoto vērtību. 
Tā radušies slavenie šķovētie kāposti, kas ir 
Ivetas mammas recepte. 

Saimniecībā kāposti un citas kultūras izdzīvo 
pilnu ciklu no sēkliņas līdz galaproduktam. 
Šobrīd uzņēmums kāpostus audzē 120 ha 

Gulbenes novads

platībā, un aptuveni 70 % no visas “Dimdiņu” produkcijas aizvien veido skābētie kāposti. 
Taču “Dimdiņi” veido jaunas receptes, lai produktus padarītu mūsdienīgus un klientu 
vajadzībām atbilstošus, kā arī lai izlīdzinātu sezonalitāti un nodrošinātu darbiniekiem darbu 
visu gadu.
Aug pieprasījums arī pēc bioloģiskajiem produktiem, tāpēc “Dimdiņi” ir uzsākuši šādu 
produktu ražošanu. Kaut arī bioloģiski sertificēta ir tikai daļa produkcijas, visu dārzeņu 
audzēšanā tiek izmantotas videi draudzīgas metodes.
Šobrīd Lizumā ir attīstījušies vairāki jauni uzņēmumi un konkurence par darbiniekiem ir 
būtiski pieaugusi, tāpēc “Dimdiņi” ievieš ražošanas automatizācijas kārtas, lai palielinātu 
produkcijas apjomu, nepalielinot darbinieku skaitu.  
Ārvalstu tirgus “Dimdiņi” sākuši apgūt jau pirms 20 gadiem, bet šobrīd uzņēmums 
izvirzījis mērķi eksportēt vairāk, nekā tiek pārdots Latvijā. Lai to īstenotu, ražošana 
sakārtota atbilstoši stingrajām ES prasībām un pirms 5 gadiem iegūti starptautiskie BRC 
un GlobalG.A.P. sertifikāti, kas apliecina labas lauksaimniecības praksi un produkcijas 
kvalitāti un drošumu patērētājiem.
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DIMDIŅI
no kāposta sēklas līdz mūsdienīgam 

un veselīgam galaproduktam

Noskaties "Dimdiņi"
video stāstu

https://www.youtube.com/watch?v=QKH3azkk-KE&list=PL1JJtF4POFiMTF0PTCHzmwHu9x7Ud0drZ&index=3


Neskaiti visu naudu, kas Tev ir un ko varēsi 
nopelnīt, bet rīkojies spontāni. Būs – būs, nebūs – 
nebūs. Ne visu var izrēķināt un paredzēt – uzticies 
pats sev!

DZĪVOJAMO UN NEDZĪVOJAMO
KOKA ĒKU BŪVNIECĪBA

DARBĪBAS ILGUMS:
KOPŠ 2017. GADA

DARBINIEKU SKAITS:
15 DARBINIEKI

EKSPORTSPĒJA

SIA “MittHus”
Atvari, Mētrienas pagasts,
Madonas novads, LV-4865, Latvija
info@mitthus.nu
+371 29237384
www.mitthus.lv
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MITTHUS 
energoefektīvas un ekoloģiskas 

koka karkasa mājas

SIA “MittHus” ir ģimenes uzņēmums, kuru 
2017. gadā dibinājuši divi brāļi Lauris un Aivis. 

Vairāk nekā 10 gadus strādājot koka karkasa 
māju būvniecības jomā Zviedrijā, SIA “MittHus” 
dibinātāji uzkrājuši gan tehniskās zināšanas, 
gan pieredzi un pārliecību, ka ar šādu tehnolo-
ģiju spēj radīt energoefektīvas, funkcionālas un 
arī vizuāli pievilcīgas ēkas Vidzemē.

Mētriena ir vieta, kur puiši izauguši un bērnībā 
uzcēluši savu pirmo mājiņu kokā. Uzņēmuma 
darbinieki lielākoties ir uzņēmuma īpašnieku 
draugi un paziņas jau no bērnu dienām, 
uzņēmumā iesaistīta arī ģimene. Darbiniekus 
nav viegli atrast, tāpēc tie, kas vēlas strādāt, 
tiek pamazām apmācīti. Daudzi darbinieki 
pirmo pieredzi guvuši Zviedrijā, bet tagad 
atgriezušies Mētrienā.

Darbinieki tiek piesaistīti arī attālināti – arhitekte 
dzīvo Londonā, 3D vizualizācijas veidojuši arī 
speciālisti no Indijas. 

Madonas novads

Uzņēmums nodarbojas ar ēku projektēšanu, ražošanu un būvniecību, specializējoties ēku 
izgatavošanā pēc individuāla pasūtījuma. Uzņēmums projektē un būvē gan dzīvojamās 
ēkas, gan arī dārza mājiņas, tirdzniecības kioskus, noliktavu ēkas, lapenes un citas 
būves. Uzņēmuma projektētās un ražotās būves un infrastruktūras  elementi veiksmīgi 
iekļāvušies arī Madonas pilsētvidē.
Brāļiem vistuvākie sirdij ir tie projekti, kuros apvienoti energoefektīvi risinājumi, sentēvu 
metodes un videi draudzīgi materiāli.
SIA “MittHus” nodrošina māju uzstādīšanu visā Latvijā un arī ārpus tās. Šobrīd lielākā daļa 
no ražotajām ēkām aizceļo uz Zviedriju.
Uzsākot uzņēmējdarbību, pirmo finansiālo atbalstu brāļi saņēmuši pašvaldības grantu 
konkursā, arī Madonas biznesa inkubatora atbalsts un Lauku atbalsta dienesta projekta 
finansējums bijis nozīmīgs. Brāļi atzīst, ka šāds atbalsts ļauj ieceres īstenot ātrāk.

VIDZEMES STĀSTI 2021

Noskaties "MittHus"
video stāstu

https://www.youtube.com/watch?v=Fuxkm7RrN3Q&list=PL1JJtF4POFiMTF0PTCHzmwHu9x7Ud0drZ&index=4


Īstenot var jebkuru ideju, bet pie idejas 
attīstīšanas ir sistemātiski jāstrādā – kaut 
nedaudz, bet katru dienu.LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽ-

SAIMNIECĪBAS MAŠĪNU RAŽOŠANA

DARBĪBAS ILGUMS:
KOPŠ 2010. GADA

DARBINIEKU SKAITS:
3 DARBINIEKI

INOVĀCIJA

SIA “UOT”
"Džindžas", Smiltenes novads,
LV-4706, Latvija
info@uotforest.com
+371 26383919
www.uotforest.com
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Smiltenes novada Bilskas pagastā brāļi Uģis un 
Ivo Ozoliņi izveidojuši uzņēmumu “UOT”, kura 
nosaukumā paslēpts saīsinājums no “Uģa 
Ozoliņa tehnoloģijas”. Sākotnēji pašu vajadzī-
bām radīts mežsaimniecības izgudrojums ir 
attīstīts kā kvalitatīvs un unikāls nišas produkts, 
kas atradis ceļu pie klienta un pavēris biznesa 
iespējas. Nozīmīgs atspēriens sākumā bijis 
biznesa inkubatora atbalsts, un regulāra dalība 
izstādēs Latvijā un ārzemēs pēc 6 gadiem 
sākusi nest augļus.

SIA “UOT” piedāvā disku arklus, pacilu veidotā-
ju, sējmašīnu, priekšējo uzkares sistēmu 
lauksaimniecības traktoriem un citas tehnikas.

Uzņēmums ir neliels, un katram komandā ir 
sava loma. Uģis ir izgudrotājs, kurš prot saska-
tīt, kā uzlabot tehniku un kā radīt kaut ko jaunu 
un efektīvāku. Uģa izgudrojumus taustāmā 
tehnikā pārvērš ražošanas sadarbības partneri. 

Smiltenes novads

Savukārt, brālis Ivo ir pārdevējs, kurš, atgriezies pēc dzīves ārzemēs, izmanto savas 
komunikācijas prasmes un iegūtās svešvalodu zināšanas, lai pārdotu tehniku klientiem 
gan šeit Latvijā, gan ārvalstīs. Apvienojuši savas spējas uzņēmumā, brāļi veiksmīgi konku-
rē ar lielajiem tehnikas ražotājiem Skandināvijā un citviet pasaulē. Līdz šim ir saražotas 
apmēram 100  dažādas tehnikas vienības, un produkcija tiek eksportēta uz 14 valstīm.
Uzņēmuma panākumi ir novērtēti Latvijas izgudrojumu izstādē kategorijā “Latvijas ekono-
mikai nozīmīgākais izgudrojums”, un 2021. gadā uzņēmumam piešķirta Meža nozares 
gada balva “Zelta čiekurs” nominācijā “Par inovatīvu uzņēmējdarbību”.
Uģis un Ivo Ozoliņi uzsver, ka liela nozīme veiksmīgā uzņēmējdarbības attīstībā ir spējai 
noturēt darbu, ģimeni un atpūtu līdzsvarā, tāpēc brāļi izmanto ikvienu iespēju, lai dotos 
izbraucienos ar laivu – gan pa upēm, gan ezeriem.
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UOT
inovatīva mežsaimniecības 

tehnika

Noskaties "UOT"
video stāstu

https://www.youtube.com/watch?v=-TAFmmZ22Kg&list=PL1JJtF4POFiMTF0PTCHzmwHu9x7Ud0drZ&index=5


Lai jebkurš uzņēmums attīstītos, nepieciešamas 
gudras investīcijas un neatlaidīgs darbs. 
Pirmā peļņa noteikti jāinvestē atpakaļ uzņēmumā, 
lai veicinātu uzņēmuma izaugsmi.MEŽIZSTRĀDE UN 

KOKAPSTRĀDE

DARBĪBAS ILGUMS:
KOPŠ 1996. GADA

DARBINIEKU SKAITS:
~100 DARBINIEKI

EKSPORTSPĒJA

SIA “Vārpas-1”
“Silkalni 1”, Kokzāģētava, Valkas pagasts,
Valkas novads, LV-4701, Latvija
info@varpas1.lv
+371 29111071
www.varpas1.lv
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Trīs brāļi Zalužinski 1996. gadā nodibināja 
uzņēmumu “Vārpas-1” un uzsāka nodarboties 
ar mežistrādi, bet 1998. gadā bijušās fermas 
ēkās izveidoja arī kokzāģētavu. Kolektīva 
kodolu joprojām veido Zalužinsku ģimene, bet 
“Vārpas-1” ir arī viens no lielākajiem darba 
devējiem Valkas novadā. Kā atzīst uzņēmuma 
pārstāvji, ģimenes strādāšanai kopā ir gan 
priekšrocības, gan trūkumi – grūtāk nodalīt 
darbu no mājām, bet vieglāk aizstāt citam citu 
nepieciešamības gadījumā.

Ar neatlaidīgu darbu, pastāvīgi attīstoties un 
uzlabojot tehnoloģiskos procesus,  uzņēmums 
kļuvis par bezatlikumu ražotni, kas gadā 
pārstrādā ap 70 000 m3 apaļkoksnes. Priedes 
un egles zāģbaļķis tiek izmantots pilnībā – ar 
koka mizu kurina uzņēmuma katlu māju, bet 
pārējais pārtop būvkokā, apdares materiālos, 
taras dēlīšos, apkures briketēs un granulās, kā 

Valkas novads

arī mulčā. Sortiments tiek elastīgi pielāgots tirgus prasībām, kā arī tiek izpildīti individuāli 
pasūtījumi.

Uzņēmumam ir piešķirti vairāki sertifikāti, kas apliecina produkcijas kvalitāti un atbildīgu 
uzņēmuma darbību. Īpašu uzmanību uzņēmumā pievērš ugunsdrošībai, darba aizsardzī-
bai un darbinieku apmācībām, lai novērstu koksnes putekļu aizdegšanos. Katru pavasari 
“Vārpas-1” rūpējas par izcirsto resursu atjaunošanu, stādot jaunus mežus.

Uzņēmums ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalstu ir piedalījies kontaktu 
veidošanas misijās un starptautiskās izstādēs ārvalstīs, kas ļāvis paplašināt eksporta tirgu. 
Šobrīd uzņēmums produkciju eksportē uz Apvienoto Karalisti, Austriju, Dienvidkoreju, 
Franciju, Igauniju, Itāliju, Kipru, Norvēģiju un Spāniju.

VIDZEMES STĀSTI 2021

VĀRPAS-1
zāģmateriālu bezatlikumu

ražošana

Noskaties "Vārpas-1"
video stāstu

https://www.youtube.com/watch?v=NV1ISkMIMDU&list=PL1JJtF4POFiMTF0PTCHzmwHu9x7Ud0drZ&index=6


Uzņēmējdarbība nevar pastāvēt bez komandas, 
kas stāv aiz visa radītā – komandā var mācīties 
viens no otra, un tikai kopā iespējams kaut ko 
paveikt. Nākamajām paaudzēm ir svarīgas gan 
mūsu radītās vērtības, gan kļūdas, no kurām 
mācīties.

SAIMNIECĪBAS DARBARĪKU 
IZGATAVOŠANA

DARBĪBAS ILGUMS:
KOPŠ 2019. GADA

DARBINIEKU SKAITS:
7 DARBINIEKI

INOVĀCIJA

SIA “AGS Sistēmas”
“Dozītes”, Mazsalacas pagasts,
Valmieras novads, LV-4215, Latvija
info@razojam.lv
+371 26525431
www.razojam.lv
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Ginta izveidotā zīmola “Ražojam.lv” riteņkapļi 
jeb dārza kultivatori ir pircēju iecienīti jau 
gandrīz desmit gadu. Riteņkaplis arī saveda 
kopā Šustu ģimeni – Agne iepazinās ar Gintu, 
pērkot riteņkapli kā dāvanu, un nu vēlme Latvijā 
radīt labus darbarīkus pārtapusi par kopīgu 
ģimenes biznesu. 

Gan dārza kultivators, gan skalgriezis tiek 
ražots ar rokām, procesā iesaistoties no pašas 
pirmās skrūvītes līdz gatavam rezultātam. 
Informācija sociālos tīklu vietnēs, sakārtota 
mājas lapa un izveidotie reklāmas video, kā arī 
lietotāju pozitīvās atsauksmes piesaista jaunus 
pircējus. 

Uzņēmums ir atsaucīgs, piedāvā cilvēkiem 
aizbraukt uz saimniecību un izmēģināt inovatī-
vos produktus, lai saprastu, kā tie darbojas un 
atvieglo ikdienas darbus.

Valmieras novads

Pandēmijas laikā Agne un Gints Šusti pieņēma lēmumu gan dzīvi, gan uzņēmumu pārcelt 
no Rīgas uz Agnes senču mājām Mazsalacas pagastā. Pāris ar lēmumu ir apmierināti un 
atzīst, ka Mazsalacā jūtas gaidīti. Piemājas zemē tiek audzētas lielaugļu cidonijas, no 
kurām tiek gatavotas cidoniju sukādes, izmantojot pašu izdomātu cidoniju griezēju.  

Papildus darbarīku tirgošanai un lauksaimniecībai, “AGS Sistēmas” sniedz arī dažādus 
būvniecības un saimnieciskus pakalpojumus, nākotnē plāno attīstīt lauksaimniecības 
produkcijas pārstrādi un tirgošanu turpat pie mājas, jo tā atrodas pie Valmieras–Pērnavas 
ceļa ar intensīvu satiksmi un potenciāli plašu gan latviešu, gan igauņu klientu loku.

VIDZEMES STĀSTI 2021

AGS SISTĒMAS
ar rokām radīti kvalitatīvi 

darbarīki

Noskaties "AGS Sistēmas"
video stāstu

https://www.youtube.com/watch?v=tVJy2H_EOMk&list=PL1JJtF4POFiMTF0PTCHzmwHu9x7Ud0drZ&index=7


Lai arī Eiropas Savienības struktūrfondu 
projektu īstenošana nav viegla un prasa lielus 
laika un citu resursu ieguldījumus, tomēr ir vērts 
šo iespēju izmantot, lai uzņēmums spētu augt un 
veiksmīgi konkurēt ne tikai Latvijā, bet arī 
starptautiski.

KOKA TARAS RAŽOŠANA

DARBĪBAS ILGUMS:
KOPŠ 2016. GADA

DARBINIEKU SKAITS:
50 DARBINIEKI

EKSPORTSPĒJA

SIA “Biocore Ltd”
“Inčārnieku komplekss”, Murmastienes pagasts,
Varakļānu novads, LV-4835, Latvija
biocoreltd@gmail.com
+371 22331020
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Jānis Mikāls, no Rīgas atgriežoties Vidzemē, 
piecu gadu laikā ir radījis veiksmīgu uzņēmu-
mu, kas ražo koka palešu dēļus, kā arī 
blakusproduktus – šķeldu un skaidas. Uzsākot 
uzņēmējdarbību Murmastienes pagasta 
Inčārnieku kompleksā, bijušās fermas teritorijā, 
uzņēmums ar neatlaidīgu darbu un Eiropas 
Savienības struktūrfondu finansiālu atbalstu 
degradētā teritorijā izveidojis stabilu vidi 
turpmākai izaugsmei.

Uzņēmuma mērķis ir kļūt par efektīvāko un 
dabai saudzīgāko koka palešu dēļu ražotāju 
Latvijā. Klienti uzņēmuma produkciju ir iecienī-
juši augstās kvalitātes un precīzo piegāžu dēļ. 
Lai saglabātu konkurētspēju un sasniegtu 
izvirzītos mērķus, uzņēmums nepārtraukti 
investē jaunās un mūsdienīgās tehnoloģijās, 
kas ļauj uzlabot ražošanas procesu un piedāvāt 
aizvien jaunus un kvalitatīvākus produktus. 
Šobrīd mēneša laikā uzņēmums spēj saražot 

Varakļānu novads

2000 m3 gatavās produkcijas, un produkciju eksportē uz 10 dažādām valstīm. 
Jānis, studējot uzņēmējdarbību, sapratis, ka tieši ražošana, procesu optimizēšana un 
komandas veidošana ir viņa aicinājums. Viņš augstu vērtē savu darbinieku un sadarbības 
partneru lomu, norādot, ka vienotā komandā ir vislielākais spēks un ar labu komandu var 
veiksmīgi attīstīties un pārvarēt šķēršļus.
Nozīmīgs atbalsts uzņēmuma izveidē un attīstībā ir bijis kopīgs darbs ar pašvaldību un 
Eiropas Savienības struktūrfondu sniegtās iespējas. Jānis atzīst, ka, iespējams, nemaz 
nebūtu sācis uzņēmējdarbību, ja nebūtu pieejams finansiāls atbalsts. Pašvaldība investēja 
infrastruktūras uzlabošanā, tādējādi būtiski uzlabojot izejvielu piegāžu un gatavās produk-
cijas transportēšanas nepārtrauktību, savukārt uzņēmums izveidoja 46 jaunas darba 
vietas  un ieguldīja uzņēmuma attīstībā.

VIDZEMES STĀSTI 2021

BIOCORE LTD
palešu dēļu ražošana, attīstot 

degradētu teritoriju

Noskaties "Biocore Ltd"
video stāstu

https://www.youtube.com/watch?v=nLafQvCp-ik&list=PL1JJtF4POFiMTF0PTCHzmwHu9x7Ud0drZ&index=8


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 pieejamajiem atbalsta instrumentiem reģionā.

Vidzemes uzņēmējdarbības centrs
Bērzaines iela 5, 2. stāvs

Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
uznemejdarbiba@vidzeme.lv

+371 26382820
invest.vidzeme.lv

    Uzņēmējdarbība Vidzemē

Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai!

Vidzemes stāsti 2021 tapuši Vietējās attīstības, nabadzības mazināšanas un kultūras sadarbības 
programmas projektā “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Vidzemes plānošanas reģionā”,

ko līdzfinansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, izmantojot EEZ grantus.

Vidzemes plānošanas reģions izsaka pateicību Vidzemes pašvaldībām par informatīvo atbalstu.
Brošūrā izmantotas fotogrāfijas no Vidzemes plānošanas reģiona un

uzņēmēju – stāstu varoņu – personīgajiem arhīviem.

2021

https://invest.vidzeme.lv/
https://www.facebook.com/uznemejdarbibavidzeme
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