VIDZEMES VEIKSMES STĀSTI 2016

PRIEKŠVĀRDS
Uzņēmīgi, neatlaidīgi un izturīgi ļaudis ir Vidzemes veiksme. Tas ir pamats reģiona attīstībai un konkurētspējai nākotnē. Katru gadu, iepazīstot arvien aizraujošākus stāstus, ievēroju, ka uzņēmīgo un aktīvo iedzīvotāju skaits pieaug, pārliecinos, ka domu spēks materializējas, priecājos, ka rodas jauni uzņēmumi un darba vietas, pilnveidojas esošie.

Vidzemes veiksmes stāstu godināšana jau vairākus gadus ir kļuvusi par neatņemamu vasaras tradīciju. 2016. gads ir īpašs — jubilejas gads, jo jau piekto reizi mēs, Vidzemes plānošanas reģions, organizējam uzņēmīgo un entuziastisko vidzemnieku meklēšanu. Ņemot vērā
sastapto daudzveidību, šogad esam ieviesuši jauninājumus, nosakot nominācijas dažādās uzņēmējdarbību veicinošās jomās — tūrisma uzņēmējs, eksportspēja, mājražotājs/amatnieks,
ilgtspējīgs/sociāls uzņēmējs un entuziasts.
Katra nominācija ar nolūku piesaistīta Vidzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijas pamatnostādnēm — ekonomikai, teritorijai un cilvēkam. Ar to vēlamies parādīt, ka katrs darbs un iniciatīva ietekmē kā Vidzemes reģionu, tā valsti kopumā.

Paldies pašvaldībām, kuru vērīgums izcēlis uzņēmējus, kas domā ne tikai par biznesa
izaugsmi, bet arī par ilgtspējīgu un sociālu saimniekošanu.
Esmu gandarīts, ka arvien biežāk sastopam vidzemniekus, kas visaugstāk vērtē ne vien
klientus, bet arī savus darbiniekus un apkārtējo vidi. Tas nozīmē, ka esam sociāli atbildīgi
sevis un savu līdzgaitnieku priekšā.
Lai šī brošūra iedvesmo, lai katrs no 26 šī gada stāstiem paver jaunu skatījumu un rosina
rīkoties arī Jūs — lasītājus.

Vidzemes plānošanas reģiona
Attīstības padomes priekšsēdētājs
Hardijs Vents

Foto no SIA “Valrito” arhīva

ENTUZIASTS

Likteņa sakritība ļauj aizsākt
veiksmīgu kulinārijas biznesu
Alūksnes novada Jaunannas pagastā pircējus laipni uzņem veikals
“Gustiņš”, kurā saimnieko Gustu ģimene — mamma Valentīna, abi dēli un vedeklas, kā arī palīdzīgu roku pieliek meitas. Pirmsākumi biznesam ir meklē
jami 1999. gadā, kad tika dibināts kokapstrādes uzņēmums SIA “Valrito”,
kura nosaukums radies, pateicoties abu dibinātāju vārdiem, kā atvasinājums
no mammas vārda Valentīna un vecākā dēla vārda — Ritvars. Valentīna pēc
profesijas ir pārtikas tehnoloģe, kura vienmēr bija sapņojusi par sava ēdināšanas uzņēmuma atvēršanu, un 2002. gadā šis sapnis sāka piepildīties. Tā bija likteņa sakritība, ka radās
iespēja iegādāties vecu padomju laika veikala ēku, kura tika renovēta un kurā ir izveidots plašs pašapkalpošanās veikals un kulinārijas ražošanas cehs. Šobrīd uzņēmums ir paplašinājies un savu darbību veic ne
tikai Jaunannā — ir atvērti vairāki mazumtirdzniecības veikali un kafejnīca Alūksnē.
Kā pati Valentīna saka, iespējams, kulinārijas cienītāju tirgu ir izdevies iekarot tieši tādēļ, ka ģimenes
vērtības ir ieliktas arī ēdienu receptēs, proti, lielākoties kā pamats ir izmantotas mammas un krustmātes
senās receptes, ar kurām pati saimniece ir eksperimentējusi, lai piedāvātu produktus tādus, kādi tie ir
šobrīd. Pārdošanā ir vairāk nekā 50 veidu gaļas izstrādājumi, 50 salātu veidi un Ziemassvētku laikā tiek
piedāvātas īpašās “Gustiņa” piparkūkas. To novērtē gan vietējie, kuri kulinārijas izstrādājumus pērk ne tikai svētkiem, bet arī ikdienas lietošanai, gan arī tālāki un tuvāki novada ciemiņi, savukārt apkārtējo novadu iedzīvotāji produkciju var iegādāties uzņēmuma izbraukuma stendā zaļajos un mājražotāju tirdziņos.
Gustu ģimene pieticīgiem soļiem ir attīstījusi veiksmīgu uzņēmumu, kas turpina augt un aizvien
meklē jaunas izaugsmes iespējas, paši rakstot projektus un piesaistot ES finansējumu. Uzņēmums labprāt sniedz finansiālu palīdzību tiem, kuriem tā nepieciešama visvairāk — bērniem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kara represētajiem, sporta komandām un citiem, kas to lūguši.
Bet šis ir stāsts arī par ģimenes pašaizliedzīgo iesaistīšanos sabiedriskajās aktivitātēs. Viņi ar savu
piedalīšanos atbalsta pašvaldības sporta un kultūras pasākumus, labprāt piedalās talkās, kā arī brīvprātīgi iesaistās dažādu projektu rakstīšanā un īstenošanā, lai pilnveidotu pagasta apkārtējo vidi un
dažādotu brīvā laika pavadīšanas iespējas Jaunannas iedzīvotājiem.
Gustu ģimene ir vārdos pieticīga, kad tiek runāts par viņu un uzņēmuma devumu vietējai sabiedrībai, bet ir skaidrs, ka viņus novērtē citi, un tas ir labākais apliecinājums, ko saņemt. Pati Valentīna
atzīmē, ka visa pamatā ir ģimene, un arī darbinieki ir viņas ģimene, par kuriem vienmēr tiek īpaši padomāts un atbalstīts katrs, kuram tas ir nepieciešams. Liels darbs, godprātība, cilvēcīgums un ģimenes
spēks — tie ir vārdi, kas raksturo Gustu ģimenes biznesa virzītājspēku.
Kontakti:
SIA “Valrito”
Ievednes iela 1, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads
Tālr. +371 29438405, e-pasts: valrito@inbox.lv

Foto no “Sidrabu” arhīva

Ir pagājuši vairāk nekā desmit gadi kopš Imants Dzelme, kurš bija projektu vadītājs IT uzņēmumā Rīgā, nolēma darīt vairāk nekā strādāt algotu darbu. Iegādājās lauku īpašumu Amatas novada Nītaurē un audzēšanai
sarūpēja vairākas aitas. Nu viņa vadībā ir uzņēmums, kas piedāvā jēra,
teļa, truša un kazas gaļu, un tirgū pazīstams ar nosaukumu “Sidrabi”. Ar
to Imants vēlas gādāt bioloģiski tīru un augstvērtīgām uzturvielām bagātu
produkciju ne vien savai, bet arī ikvienai Latvijas ģimenei.
Imants daudz mācījies un apguvis, uzsākot saimniekošanu laukos. Nākot pasaulē pirmajiem jēriem,
meklējis iespējas tos pēc iespējas izdevīgāk realizēt un sācis sadarboties ar gaļas pārstrādes uzņēmumu
tuvējā Zaubē. Turpinot rēķināt, saprata, ka tas jēru audzētājam nav pats izdevīgākais risinājums un,
pārņemot Rietumeiropas bioloģisko lauksaimnieku pieredzi, izgatavoja mobilo kautuvi. Nu tas deva
iespēju ar kvalitatīvu un pieejamu gaļas pārstrādes pakalpojumu nodrošināt ne vien savu saimniecību,
bet arī citus tuvējos aitu audzētājus. Turklāt šādā veidā iegūta gaļa ir daudz kvalitatīvāka, jo kaušanas
procesā dzīvnieka stress, kas gaļā uzkrāj kaitīgas vielas, tiek samazināts līdz minimumam.
Kā lieliskus sabiedrotos savas produkcijas atpazīstamības veicināšanai un nonākšanai līdz klientiem, var minēt Imanta domubiedrus no pasaulē ievērojamās veselīgas ēšanas kustības Slow Food, kuras
Rīgas nodaļu 2005. gadā izveidoja slavenais šefpavārs Mārtiņš Rītiņš. Organizācijas mērķis ir atbalstīt
ekoloģiski ilgtspējīgas pārtikas ražotājus. Sidrabi ir biedrības Slow Food Rīga biedrs.
Jaunu pavērsienu uzņēmuma attīstībā deva iespēja iegādāties to pašu gaļas pārstrādes uzņēmumu,
ar kuru saimniekošanas pirmsākumos bija sadarbojies. Tas ļāva turpināt augt, apmierināt arvien vairāk
labas pārtikas pazinēju vajadzības un paplašināt produktu piedāvājumu.
Kā vērtīgu sava uzņēmuma izaugsmes balstu Imants nosauc darbiniekus, kuru pozitīvā attieksme
pret savu darbu ir panākumu atslēga kvalitatīvam produktam. Tikpat nozīmīgi ir arī piegādātāji, kurus
viņš pazīst personīgi, jo tas ļauj pārliecināties, ka Imants savu darbu dara ar augstāko atbildību un rūpējas par labākajiem apstākļiem saviem dzīvniekiem.
Sidrabu radītājs labprāt dalās pieredzē ar citiem Amatas novada uzņēmējiem un mājražotājiem,
kuriem stāsta, ar kādām lietām saskāries, sākot no ražošanas uzsākšanas brīža līdz pat brīdim, kad jau
gatavs produkts nonāk klientu iepirkumu maisiņos. Topošajiem uzņēmējiem Imants iesaka iejusties
klienta ādā un atbildēt uz jautājumu, vai pats būtu gatavs iegādāties savu produktu. Tas arī palīdzēs būt
pārliecinātākam par ražojumu un piedāvāt to citiem.
Kontakti:
SIA “IDZ”
“Sidrabi”, Zaubes pagasts, Amatas novads
Tālr. +371 26614888, e-pasts: imants.dzelme@inbox.lv, www.sidrabi.lv
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SAIMNIECĪBA

Veselīga pārtika
ne tikai savai ģimenei

Foto no SIA “Andruks” arhīva

ENTUZIASTS

Gavaru ģimene —
latvisks spēks un paraugs
Apes novada Virešu pagasta Līves ciema Ceriņos saimnieko Gunta un
Andris Gavari, kurus pelnīti var saukt par goda ģimeni, jo attīstījuši veiksmīgu uzņēmējdarbību, izkopuši vienu no skaistākajām Latvijas sētām, bet pāri
visam — izaudzinājuši piecus bērnus.
Uzņēmēja gars Andrim, SIA “Andruks” vadītājam, parādījies jau deviņdesmito gadu sākumā, kad aizsācis savu biznesu, pērkot un tirgojot automašīnas no Vācijas. Sācis ar mazumiņu, mašīnas tirgojis meža ielokā savas mājas pagalmā, līdz pamazām
atvēris autoplaci Smiltenē. Šobrīd gan Andruks pamazām atkāpjas no auto tirgošanas biznesa, taču uzņēmums ir pazīstams arī ar velo servisu Smiltenē un auto servisu Apes novada Virešos.
Kopš 2005. gada Gavaru ģimenes biznesu papildina otra darbības joma — lopkopība. Ar Latvijas
Dabas fonda projekta atbalstu saimniecībai tika piešķirtas 16 govis, un šobrīd ģimenes apsaimniekotajos
200 hektāros jau ganās aptuveni 120 gaļas lopi. Produkcija galvenokārt tiek eksportēta, gandrīz visi teļi
aizceļo uz Turciju, kur ir ļoti liels pieprasījums pēc augstas kvalitātes gaļas.
Īpašs ir stāsts par Gavaru ģimenes mājām, kuras, kā saka paši saimnieki, atrodas Dieva ausī. Ceriņi atrodas vēsturiskajā Līves ciemā, kas, pateicoties 19.gs. beigu koka arhitektūrai ir vietējas nozīmes kultūras piemineklis. Gavaru īpašums ietilpst arī Natura 2000 aizsargājamā teritorijā, tāpēc vēl jo vairāk apbrīnas vērts
ir tas, ka tikai pašu spēkiem un ar savu izdomu ir izkopta tik skaista un latviska lauku sēta. To apliecina arī
apbalvojumi konkursos, piemēram “Latvijas sakoptākā sēta”, “Sējējs” u.c. Iebraucot Ceriņos, rodas iespaids,
ka šī ir skaista viesu māja, kur padomāts par katru stūrīti un kur esi gaidīts. Šeit liels nopelns ir omītei Vaidai,
kura kā tāds mājas gariņš aktīvi rosās, aprūpē puķu dobes un papildina Ceriņus ar savu sirds siltumu.
Gauja, kas tek gar Ceriņu mājām vien dažu metru attālumā, nereti atved kādu laivotāju, kas, ieraudzījis sakopto vidi, notur šo vietu par tūrisma objektu. Gavaru ģimene arī labprāt uzņem viesus, kuri apmeklē
Apes novadu tūrisma maršrutā “Apes novada lauku labumi”. Lai gan viņi nebūt nepretendē uz tūrisma uzņēmēju statusu, tomēr, pateicoties savai viesmīlībai un sirsnībai, tuvāki un tālāki viesi Ceriņu sētā ir bieži
sastopami. Liels prieks ir vērot, ka Gavaru ģimene rūpējas ne tikai par savu sētu, bet arī pieliek pūles, lai
sakoptu sava ciema apkārtni, sniedzot lielu ieguldījumu visa novada attīstībā.
Vislielāko gandarījumu un iedvesmu tik aktīvi un radoši rosīties Guntai un Andrim sniedz viņu pieci
bērni. Lielākie no tiem jau paši savās gaitās, bet visi kā viens vienmēr iesaistījušies saimniekošanā. Kā
saka Andris: “Bērni izskries pa pasauli un tad atgriezīsies!” No Gavaru ģimenes staro mīlestība, sapratne,
latviskums, čaklums un pieticība, no kuras visi vidzemnieki varētu smelties spēku un iedvesmu latviskās
dziņas modināšanā.
Kontakti:
SIA “Andruks”
“Ceriņi”, Virešu pagasts, Apes novads
Tālr. +371 29273626, e-pasts: andris.gavars@inbox.lv

Foto no “Arāju” arhīva

Spēles lielam un mazam
koka skulptūru parkā Arājos

TŪRISMA UZŅĒMĒJS

Beverīnas novada Arājos, netālu no Cempiem, jau piekto sezonu darbojas koka skulptūru parks. Sākotnēji tas radies vairāk kā lietderīgs brīvā laika
aizpildīšanas veids, tomēr jau pirmsākumos Arāju saimniekam Jānim Jākabsonam bija skaidrs, ka šeit ir nepieciešams kas oriģināls un neparasts —
tā radās Nerātnais labirints, kur košumkrūmu vienvirziena labirintā tika izvietotas pikantas un erotiskas koka figūriņas.
Gadu gaitā Arājos ir parādījušies arī jauni labirinti un piedāvājumi bērnu un pieaugušo atpūtai, un
šobrīd viesu vajadzībām ir pieejamas teju 50 spēles un atrakcijas, nu jau ar citiem motīviem, kas piemēroti jebkurām vecuma grupām. Jānis norāda, ka idejas jaunām figūrām un atrakcijām palīdz radīt paši
viesi. Pieprasījums rada piedāvājumu, un tieši tāpēc Arājos ir, piemēram, labirints ar pazīstamās filmas
Minioni personāžiem.
Šeit atpūsties ierodas ģimenes ar bērniem, un saviem pasākumiem šo vietu labprāt izvēlas arī bērnudārzu grupiņas. Ja kāds domā, ka Arājos spēlēties var tikai bērni, tad var minēt vēlreiz. Māju saimnieks Jānis norāda, ka pieaugušie sākumā ir gana skeptiski par visām atrakcijām, taču atliek tikai sākt iesaistīties,
un patiess azarts vairs nav noslēpjams. Svarīgi ir arī tas, ka viss atpūtas process ir brīvs un nesaistīts —
nav nepieciešams būt klāt kādam instruktoram, lai pamācītu, kas ir jādara. Šeit augstu tiek vērtēts domas lidojums un fantāzija — katrs var pats spēlēties, kā prot to darīt vislabāk.
Arājos svarīgākais ir cilvēks, par to nav šaubu. Visspilgtākais piemērs ir viesu atsauksmes, kuras ir
apkopotas jau vairākās grāmatās. Jānis ar lepnumu saka, ka tas, ko bērni no tuvākas un tālākas apkārtnes ir ierakstījuši šajās grāmatās, ir nenovērtējams. Panākumu atslēga noteikti ir saimnieku pārliecība,
ka nedrīkst veltīgi pavadīt laiku, taču visam ir jānotiek ar kādu noteiktu mērķi. Tieši tāpēc šeit nemitīgi
notiek attīstība, un radīts jauns piedāvājums, un cilvēku vēlmes ir šīs virzības galvenais dzinējspēks.
Ideju gan ir vairāk kā iespēju visu realizēt, var konstatēt, uzklausot Jāņa stāstīto par tūrisma attīstības
iespējām citviet Beverīnas novadā. Citur gan tikai ar pašu spēkiem var būt par maz, bet Arājos vietējie
vienmēr saimniekojuši paši — jaunas figūriņas un spēles top ar pašu ieguldīto līdzekļu palīdzību.
Tūrisma objekta panākumus ietekmē, protams, arī atrašanās vieta, kas ir vien dažus metrus no
Valmieras–Smiltenes šosejas. Jānis gan norāda, ka pārsvarā viesos dodas vietējās grupas no tuvākas un
tālākas apkārtnes, bet ārzemnieki nav bieži apmeklētāji. Domājams, ka tam vēl savs laiks pienāks, jo
attīstība šeit nekad neapstājas, bet oriģinalitāte un sirsnība saglabājas.
Kontakti:
Jānis Jākabsons
“Arāji”, Brenguļu pagasts, Beverīnas novads
Tālr. +371 20383303, e-pasts: atputa_cempos@inbox.lv
www.koka-skulpturu-parks.mozello.lv
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Foto no SIA “Svenne” arhīva

MĀJRAŽOTĀJS / AMATNIEKS

No praktiskām lietām līdz pat
mākslas darbiem — SIA “Svenne”
Par savām mājām kalējs Jurģis Sīmansons ar ģimeni sauc Burtnieku novada Jaunsvennes senatnīgo lauku sētu un Mežasvennes jaunattīstīto
darbnīcu kompleksu. Dzimtas īpašums ar divsimtgadīgu māju nu ir ieguvis
gādīgus un strādīgus saimniekus. No īsta rīdzinieka par lauku zelli kļuvis
vien pirms dažiem gadiem, kad dibinājuši SIA “Svenne”, taču smēdes iekārtošanas darbi sākušies jau 2004. gadā.
Augot mākslinieku ģimenē, šķita pašsaprotami mācīties Rīgas Centra
daiļamatniecības pamatskolā. Pats Jurģis atzīst, ka tas devis stingrus pamatus viņa turpmākajai darbībai. Tālāk jau sekojušas mācības Rīgas Amatniecības vidusskolā, kur kā diplomdarbs tapusi iespaidīga
metāla ābele. Šis ir pirmais meistardarbs, kas darināts jaunizveidotajā smēdē.
Jurģis sācis ar rotkaļa amatu, taču tad radusies iespēja apgūt kalēja prasmes, kas aizrāvusi vairāk
nekā smalko rotu darināšana. Metāls padodas tāpat kā plastilīns, tādēļ no tā var izveidot ne tikai praktiskas lietas, bet arī visdažādākos mākslas darbus. Kad Jurģis sāka darboties ar metālu, interese par to radusies arī viņa tēvam, dizaineram Mārim Sīmansonam. Iepriekš viņš vairāk strādājis ar mālu un koku, paša
priekam, hobija līmenī, jo pamatdarbs saistījās ar datorgrafiku un dizaina izstrādi. Vairāku gadu laikā Māris ir radījis grāmatu vāku dizainu un noformējumu, kuru kopskaits pārsniedz divus simtus, kā arī daudz
preču zīmju un logotipu. Tagad smēdē rosās abi. Tēvs vairāk ir ideju ģenerators, bet dēls — izpildītājs.
Jurģis stāsta, ka darbs ar smago metālu ir viņa sirdslieta, un no audzēkņa viņš jau ir sasniedzis meistara līmeni. Katrs darbs ir unikāls, un katrs pasūtījums tiek izgatavots ar īpašu rūpību. Daudz apguvis
pašmācības ceļā, eksperimentējot un meklējot dažādus risinājumus, kas ļauj realizēt visdažādākās klientu vēlmes un ieceres. Pavisam nesen, kaimiņu mudināti, sākuši braukāt arī pa gadatirgiem. Tajos galve
nokārt tiek realizēti Jurģa sievas Ievas mākslas darbi — īpaša dizaina sveces, kuru izgatavošana sākta
2015. gadā. Sveču dizaina modeļu risinājumos iesaistījusies visa ģimene, bet tālākā sveču radīšana jau ir
Ievas ziņā, kā rezultātā top sveces, kas atgādina laukakmeņus. Akmeņi — tā ir arī Jurģa tēva Māra aizraušanās. Tikai nedaudz pieliekot roku, tapuši neskaitāmi akmens putni, kas sasēduši Jaunsveņņu sētā.
Plānu nākotnei daudz. Tā kā pasūtījumu skaits pieaug, pašreizējā smēde kļuvusi par šauru. Otrā
elpa tiek dota senajām ēkām, kas pamazām top par Jurģa un Māra jauno darbošanās vietu. No septembra mēneša Jurģi varēs sastapt Rencēnu pamatskolā, kur skolēniem tiks dota iespēja apgūt rotkaļa prasmes. Arī Burtnieku novada pašvaldība lepojas ar Sīmansonu ģimenes veikumu, jo tiek radīti praktiski
un vienlīdz skaisti mākslas darbi, kas iepriecina gan pašus, gan apkārtējos.
Kontakti:
SIA “Svenne”
“Jaunsvennes”, Rencēnu pagasts, Burtnieku novads
Tālr. +371 26449674, e-pasts: sia.svenne@gmail.com

Foto no SIA “Venden” arhīva

Ūdens no zemes dzīlēm
ILGTSPĒJĪGS / SOCIĀLS UZŅĒMĒJS

Pirms divdesmit gadiem, kad SIA “VENDEN” sāka ražot ūdeni un piedāvāt
to cilvēkiem darba vietās, tas šķita pārāk drosmīgs solis. Šodien ne mazums
cilvēku ir ieraduši savas ūdens rezerves atjaunot tieši ar šī uzņēmuma ražoto
avota ūdeni un dabīgo minerālūdeni. “Neatlaidīgs darbs, rūpes par augstu kvalitāti un servisu ir nesis labu rezultātu,” saka izpilddirektors Aldis Škutāns.
Ņemot vērā tendences saldūdens tirgū, VENDEN dibinātājiem radās ideja
par kvalitatīva ūdens fasēšanu. Deviņdesmito gadu beigās, veikuši avotu meklējumus, neskaitāmus pētījumus un analīzes, lai atrastu paša labākā dabīgā
ūdens ieguves vietu, un tādu atklājuši tīrajā Gaujas Nacionālajā parkā, Kocēnu
novada Mežuļos. Tā uzsākās avota ūdens VENDEN MEŽAVOTS ražošana 18.9 litru pudelēs.
Tīra un kvalitatīva ūdens ražošana, lai arī sākotnēji šķiet vienkārša, sevī slēpj daudzus atbildīgus procesus. Pirms VENDEN ražojums nonāk līdz klientiem, uzņēmuma darbinieki veic ūdens ieguvi, transportēšanu, pārsūknēšanu, 18.9 l pudeļu inspekciju un mazgāšanu, pildīšanu, aizkorķēšanu un gatavā produkta
kontroli. Nemitīgai un bezkompromisu uzraudzībai šajā darbu ķēdē ir īpaši būtiska loma, jo, lai nodrošinātu
iegūtā ūdens kvalitātes nemainīgumu, kas atbilst visaugstākajām prasībām, pārbaudes tiek veiktas katru dienu, katrai iegūtā un sapildītā ūdens partijai. Uzņēmuma ražošanas procesu regulāri pārbauda Pārtikas un veterinārais dienests un neatkarīgā sertificēšanas institūcija LATSERT. Atzinības vērts ir fakts, ka
VENDEN ir guvis iespēju piegādāt ūdeni NATO karaspēkam, ja rastos šāda nepieciešamība.
Otrs VENDEN lepnums ir 135 metrus dziļais urbums Cēsīs, slavenajos Cīrulīšos, kas agrāk bija populāra
dziednīca. Šobrīd no urbuma tiek iegūts dabīgais minerālūdens ar sabalansētu minerālvielu un sāļu kombināciju, kas jau kopš 2010. gada tiek pildīts dažāda tilpuma PET un stikla pudelēs.
Tādējādi kvalitatīvs ūdens ir kļuvis pieejamāks gan ģimenēm, kas rūpējas par savu labsajūtu, gan sportistiem. Cilvēku izglītošana par ūdens kvalitāti ir viens no uzņēmuma nopietnākajiem uzdevumiem. Piemēram, tikai retajam ir zināms fakts, ka veikala plauktos sastopamā dzeramā ūdens sastāvs ir radīts tehnoloģiskā procesā, tur esošo sāļu un mikroelementu sastāvs ir mainīgs un nav norādīts produkta marķējumā.
Turpretī ievērojot Latvijas un ES prasības attiecībā uz avotu un minerālūdeņu ieguvi un ražošanu, avota
ūdens VENDEN MEŽAVOTS un dabīgais minerālūdens VENDEN ir ar nemainīgu, ieguves vietā raksturīgu minerālvielu sastāvu, kas tiek nodrošināts ūdeni nekādi neapstrādājot, tikai mehāniski nofiltrējot. Turklāt
ūdens būtiskās sastavdaļas, kā to prasa normatīvie akti, ir norādītas marķējumā. Ņemot vēra VENDEN ražoto ūdeņu sastāvu, uzturā tos var lietot bez ierobežojumiem.
Uzņēmums šobrīd strādā pie jaunu produktu izveides, un viens no tādiem, kas jau ir atrodams veikalu
plauktos, ir ūdeņi, kas bagātināti ar ogu un augļu garšu. Atšķirībā no citiem līdzīgiem tirgū pieejamiem aromatizētajiem ūdeņiem, VENDEN produkti nesatur krāsvielas un e-vielas un ir pilnībā dabīgi.
“Vajag ticēt saviem spēkiem un uzdrīkstēties, tad noteikti izdosies,” atbild VENDEN izpilddirektors, vaicāts par padomu tiem, kuri vēl tikai domā uzsākt savu uzņēmējdarbību. Un grūti tam nepiekrist, jo nebūtu
šis stāsts, ja bailes un pārliecības trūkums pirms 20 gadiem būtu guvuši virsroku.

Kontakti:
SIA “Venden”, “Cīrulīši”, Cēsis, Cēsu novads
Tālr. +371 67344444, e-pasts: cesis@venden.lv, www.venden.lv
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Foto no “Urdavas” arhīva

SAIMNIECĪBA

No meža līdz puķu stādiem
Cesvaines pagastā 2007. gadā dzima mājvieta “Urdavas”, pateicoties
Oksanas Novikovas un Egila Jankoviča vēlmei pamest lielpilsētu un saimniekot laukos. Dzima, jo zeme tika nopirkta vietā, kur nebija nekā — ne
elektrības, ne ūdensvada, ne senākas ēkas — tikai koki, pļava, staignājs un
stāva nogāze. Vieta, kas atrodas 220 metrus virs jūras līmeņa, tika iekopta
no nulles. Elektrības pievads īpašumā nav vēl joprojām, jo izrādījās, ka tas
maksā dārgāk nekā pats īpašums. Ģimene savas un saimniecības vajadzības
nodrošina ar saules baterijām un vēja ģeneratoru.
Ģimenes pieaugums veicināja vēlmi un nepieciešamību uzsākt kādu nodarbošanos, lai gūtu papildu
ienākumus. Sākotnēji mazā siltumnīcā tika audzēti tomāti, bet, draugu un radu mudināti, 2011. gadā
sāka darboties kā pašnodarbinātie un pievērsās puķu stādu audzēšanai. Neiztrūkst arī klientu, kas vēl
joprojām speciāli brauc uz saimniecību pakaļ ne tikai tomātu stādiem, bet arī dabīgi audzētajiem tomātiem. Šobrīd Urdavās ir pieejami vairāk kā 60 vasaras puķu stādu veidi un vairāk kā 40 ziemas puķu
stādu veidi. Katrs stāds ir īpaši lolots un apčubināts, un dēstīts katrs savā podiņā, jo tas ļauj nodrošināt
augstāku stādu kvalitāti — tie ir spēcīgāki, izturīgāki un dzīvīgāki, tā arī ir saimniecības konkurējošā
priekšrocība. Oksana ved savus stādus un pārdod tos dažādos tirdziņos tuvākā un tālākā apkārtnē.
Reizēm pat dodas uz Igaunijas pierobežu, kur cilvēki viņas stādus vienmēr izpērkot, un tad mājās var
doties ar tukšām kastēm.
Kā paši saimnieki atzīst, iespējams, tieši elektrības trūkums ir ļāvis izdarīt tik daudz — sakopt
īpašumu, uzbūvēt māju, attīstīt saimniecību un ģenerēt jaunas idejas, jo laiks netiek tērēts blakus laika
kavēkļos kā televīzija un internets. Tomēr fakts, ka šogad iespējams īpašumam pievienos elektrību,
iepriecina, jo tas ļaus stādu audzēšanu padarīt efektīvāku. Plānots celt lielāku siltumnīcu, kurai nepieciešama ūdens padeves un siltuma padeves automatizācija. Paplašināšanās ir nepieciešama, jo klientu
pieprasījums un atsauksmes neļauj saimniekiem apstāties attīstībā.
Šis ir stāsts par to, ka ir iespējams attīstīt biznesu arī vietās, kur nekas nav bijis, vajag tikai laiku,
entuziasmu, pacietību un gatavību darīt. “Nevajag baidīties no tā, ko nezinām, un tad viss ir iespējams,”
tā Urdavu saimnieki vēlas uzrunāt tos, kas meklē uzmundrinājumu sava biznesa uzsākšanai.

Kontakti:
Saimniecība “Urdavas”
Cesvaines nov., Cesvaines l.t.
Tālr. +371 26520117, e-pasts: relaipa.urdavas@gmail.com

Foto no Santas Lasmanes-Radzvilavičas
arhīva

Jumurdas ezera krastā, gleznainas ainavas ieskauta un saimnieces Santas Lasmanes-Radzvilavičas aprūpēta, darbojas piemājas saimniecība “Sniķeri”. Šīs par savām mājām sauc ne tikai Santa un viņas ģimene, bet arī vairāk nekā 60 kazu liels ganāmpulks. Lielākā daļa no tām ir slaucamas kazas,
kuru piens tiek pārstrādāts izcili garšīgos sieros. Kūpinātais, baltais, Jāņu
gaumē, grilētais, ar kaltētiem tomātiem un ar kaltētiem garšaugiem — tik
dažādi ir Santas rokām gatavotie Kaziņas Bonijas sieri.
Kopš 2014. gada Sniķeru mājražošana ir reģistrēta Pārtikas veterinārajā dienestā, kas ļauj savu
produkciju tirgot ne tikai savā saimniecībā, bet arī dažādos tirdziņos un veikalos gan Ērgļu novadā,
gan ārpus tā. Lai gan Santai ļoti patīk rosība tirdziņos un sarunas ar tur satiktajiem esošajiem un topošajiem klientiem, tomēr lielākā daļa produkcijas tiek realizēta saimniecībā uz vietas. Tas skaidrojams ar aizvien pieaugošo apmeklētāju interesi par Sniķeru saimniecību, kur ekskursantiem ļauts doties
kazu aplokos un iepazīt tuvāk šos draudzīgos un ziņkārīgos dzīvnieciņus. Nodegustējot Kaziņas Bonijas
sierus, tikai retais neiegādājas kādu ritulīti līdzi ņemšanai.
Vērojot, ar kādu mīlestību Santa aprūpē savas kaziņas, grūti iedomāties, ka vēl pirms dažiem gadiem viņa, būdama izteikta rīdziniece, par lopkopību nezināja pilnīgi neko. Nomainot dzīvi Rīgā pret
lauku dzīvi Ērgļu pusē, Santa sākotnēji darbojusies ar aitām, vēlāk izmēģinājusi spēkus biškopībā un
pat vēlējusies audzēt vīngliemežus. Taču kad viņas gādībā nejauši nonāca kaziņa Bonija, aizsākās Santas aizraušanās ar kazu audzēšanu, kas nu jau ir izaugusi par vērā ņemamu saimniekošanu. Un tieši
pateicoties Santas pirmajai kaziņai Bonijai, viņas darinātie sieri ir ieguvuši labskanīgu nosaukumu.
Sniķeru saimniecībā kopā ar Santu darbojas viņas vīrs un meita, ar visu tiek galā paši saviem spēkiem. Santa ir laimīga, ka var dzīvot tik skaistā vietā un darīt to, kas tik ļoti patīk. Lai gan arī viņa
uzsver, ka brīžiem visa nepieciešamā saimniecības dokumentēšana ir pārlieku liela, tomēr galvu viņa
nenokar un enerģiski turpina darboties tālāk. Šobrīd Sniķeru saimniecība ir pārejas posmā uz bioloģiskās saimniecības statusa iegūšanu, tādējādi apliecinot savas produkcijas ražošanā izmantoto izejvielu
kvalitāti un augsto pievienoto vērtību.

Kontakti:
Santa Lasmane-Radzvilaviča
“Sniķeri”, Jumurdas pagasts, Ērgļu novads
Tālr. +371 29135515, e-pasts: santa@bonijassiers.lv
www.bonijassiers.lv
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MĀJRAŽOTĀJS / AMATNIEKS

Kaziņas Bonijas siers —
piedzīvojums garšas kārpiņām

ILGTSPĒJĪGS / SOCIĀLS UZŅĒMĒJS

Foto no SIA “Typical” arhīva

SIA “Typical” devīze —
īstajā laikā būt īstajā vietā
“Veiksme ir īstajā laikā būt īstajā vietā un satikt īstos cilvēkus,” tā par
veiksmi saka uzņēmēja Elīna Bērziņa, kura kopā ar Ievu Garjāni izveidojušas
uzņēmumu SIA “Typical”. Ieva, kuras aizraušanās ir fotografēšana, meklēja
partneri idejas īstenošanai par pastkaršu izdošanu un uzrunāja mārketinga
speciālisti Elīnu, un viņa piekrita. Tapa projekts konkursam “Atbalsts uz
ņēmējdarbības uzsākšanai”, kura rezultātā iegūts pašvaldības finansējums
uzņēmuma dibināšanai.
Līdzīgu biznesa uzsākšanas stāstu varētu būt daudz, bet šis ir stāsts par cilvēka varēšanu, drosmi
un apņēmību. Elīna Bērziņa ir meitene ar kustību traucējumiem, kura 25 gadus pārvietojas ratiņkrēslā, mācījusies kopā ar vienaudžiem vidusskolā, ieguvusi austāko izglītību mārketingā un tirdzniecībā,
kļuvusi par uzņēmuma vadītāju.
Typical pamatnodarbošanās ir pastkaršu izdošana ar emocionālām, melnbaltām fotogrāfijām, kurās redzami cilvēki dažādās dzīves situācijās un mirkļos. Katra atklātne nes papildu vēstījumu tās saņēmējam par fotogrāfijā redzamajām tipiskām dzīves situācijām un emocijām, atstājot vietu arī iztēlei —
ļaujot krāsas iztēloties pašam. Sākotnēji mērķis bija izdot pastkartes par tipisko latvieti, bet šobrīd jau
norit darbs, lai varētu izdot fotogrāfijas ar tipiskiem citu tautu pārstāvjiem. Lai nodrošinātu dažādību,
uzņēmums sadarbojas ar profesionāliem Latvijas fotogrāfiem, kā arī meklē fotogrāfijas internetā, atrod
to autorus un vienojas par sadarbības noteikumiem. Typical Latvian pastkartes iespējams iegādāties atsevišķos suvenīru veikalos, grāmatnīcās, plānots izveidot arī interneta veikalu. Pastkaršu izplatīšanas
tīkls vēl nav pietiekami plašs, un meklēt jaunas pārdošanas iespējas ir Elīnas pienākums, savukārt Ievai
uzticēta tikšanās klātienē ar potenciālajiem sadarbības partneriem.
Kā novērojušas jaunās uzņēmējas, cilvēkiem atgriežas vēlme sūtīt ar roku rakstītas pastkartes, kas
sniedz personīgāku un emocionālāku saziņu. Attīstījusies arī Postcrosing kustība — nosūtīt un saņemt
pastkarti no nejauša cilvēka kaut kur pasaulē. Latvijā tajā iesaistījušies vairāk kā 2000 dalībnieku.
Typical var dēvēt par sociālu uzņēmumu, jo daļa no pastkaršu tirdzniecības ienākumiem tiek novirzīta labdarības fondam, kas palīdz cilvēkiem ar īpašām vajadzībām attīstīt savus talantus un prasmes,
motivējot darboties un justies sabiedrībā līdzvērtīgiem. Pati Elīna ir labākais piemērs, kā negausties
par dzīves grūtībām, bet izmantot iespējas, ko tā dod.
Kontakti:
SIA “Typical”
Rīgas iela 25-14, Gulbene, LV-4401
Tālr. +371 26311552, e-pasts: typicallatvian@gmail.com

Foto no Ērika Zilbaloža arhīva

“Re, kur kalns, un es esmu slēpotājs,” tā par īpašuma iegādi Jaunpiebalgā
pirms 14 gadiem izšķīrās azartiskais uzņēmējs Raimonds Dombrovskis, sāka
iekārtot dzīves vietu un īstenot ieceri par savu distanču slēpošanas trasi. Vanagkalna slēpju nomā sākumā bija tikai 5 slēpju pāri, un neviens neticēja, ka izdosies izveidot vienu no labākajām distanču slēpošanas trasēm Latvijā, mēģināja
pat atrunāt. Ar draugu atbalstu organizētas vairākas talkas, kuru laikā restaurēta klēts, iekārtota slēpju bāze un atpūtas vieta apmeklētājiem, ar iespēju sasildīties pie kamīna, baudīt tēju un kopā būšanu. Viesi var arī atpūsties pirtiņā un
pārnakšņot hosteļa tipa mītnē. Saimnieks norāda, ka tomēr galvenais ir rūpīgi sagatavotas, marķētas un labi
uzturētas slēpošanas trases ar kāpumiem, nobraucieniem pa gleznainajiem Jaunpiebalgas pakalniem. Ar īpašniekiem, kuru zemi šķērso trases, noslēgti līgumi, lai pēc iespējas izvairītos no nevajadzīgiem pārpratumiem,
sagatavojot trases vai apsaimniekojot īpašumus.
Aktīvai brīvā laika pavadīšanai Raimonds iedvesmojis ne tikai vietējos Jaunpiebalgas ļaudis, bet arī tālākus ciemiņus. Jaunpiebalgā ir aptuveni 200–300 slēpotāju. Tradicionālais Slēpošanas festivāls Vanagkalnā pulcē vairākus simtus slēpotāju ne tikai no Latvijas, bet arī no ārzemēm, 2015. gadā tajā piedalījās 800 slēpotāju.
Viņa mērķis ir radīt lielāko distanču slēpošanas festivālu Latvijā. Iespējams, tas būtu izdevies jau šajā gadā, ja
vien pirms pasākuma nebūtu nokusis sniegs. Vanagkalnā katrs var slēpot kā prot un, ja kāds saka, ka neprot,
tad Raimonds atbild: “Staigāt māki, tad arī slēpot māki!” un katram saprotamā veidā meistarīgi ierāda pamatprasmes, lai slēpošana radītu prieku.
Veselīgai un aktīvai atpūtai vasaras sezonā Vanagkalns piedāvā laivošanas apmācības un ekspedīcijas, kas
vairāk paredzētas dabas baudīšanai un izzināšanai. Laivošanas ekspedīcijās bērnu piedzīvoto un gūtās prasmes
novērtē vecāki un ir gatavi finansiāli atbalstīt to rīkošanu, lai nodrošinātu atvašu iespēju piedalīties. Laivojot katru gadu tiek iztīrīts kāds Gaujas augšteces un Ogres upes posms. Šajā pavasarī kopā ar Jaunpiebalgas ūdenstūrisma pulciņa dalībniekiem iztīrīta Gauja no Taurenes līdz Jēciem, posms attīrīts no liekiem šķēršļiem un kļuvis baudāmāks. Sakoptajās vietās upes krastā izliktas norādes par tīrīšanas darbu veicējiem un atgādinājums, ka viss, ko
atvedi, pašam arī jāaizved. Atkritumu neatstāšana dabā un prasme videi draudzīgi uzvesties — tie ir jautājumi,
par kuriem Raimonds gatavs runāt, stāstīt un mācīt katrā tikšanās reizē.
Raimondam rodas atkal un atkal jaunas idejas. Vanagkalnā iecerēts rīkot arī “Grūto” festivālu vasarā, ap
Saulgriežu laiku, kura laikā varēs skriet, nūjot vai iet pārgājienā pa Piebalgas pakalniem, baudīt pļavu ziedu
smaržas, putnu dziesmas un saules staru gaismas spēles. Cilvēkiem patīk pārvarēt grūtības un skaisti skati, to
arī piedāvā brīvdienu vieta kustīgam dzīvesveidam — Vanagkalns.
Līdztekus saimniekošanai Vanagkalnā Raimonds zināms kā biatlonists, piedzīvojumu meklētājs, kurš veicis ar skrituļslēpēm vairāk kā 6700 km no Aļaskas līdz Meksikai, Jukonas upju laivotājs un ekspedīciju rīkotājs
uz ASV un Kanādu, loģistikas pakalpojumu nodrošinātājs ziemas sporta veidiem, bet tas ir cits stāsts.

Kontakti:
Slēpošanas un ūdenstūrisma klubs „Vanagkalns”
“Ziedoņi”, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads
Tālr. +371 26567616, e-pasts: rdombrovskis@gmail.com, www.skiriver.lv
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Brīvdienu vieta kustīgam
dzīvesveidam — “Vanagkalns”

Foto no z/s “Zilūži” arhīva

SAIMNIECĪBA

Jāņa Grasberga ģimenes
saimniecība “Zilūži”
Tālajā 1989. gadā Kocēnu novada Bērzaines pagasta Zilūžos sāka saimniekot Grasbergu ģimene, kas dažus gadus vēlāk reģistrēja zemnieku saimniecību ar 2 govīm un 7 hektāriem zemes. Uzaudzinot trīs brašus dēlus,
saimnieks Andris 2010. gadā saimniecību juridiski nodeva vecākajam dēlam Jānim, kura pārvaldībā nu ir saimniecība, kas apstrādā 850 hektārus
zemes un aprūpē 400 liellopu brangu ganāmpulku. Ik dienu no 200 slaucamajām gotiņām tiek iegūtas 6 tonnas piena.
Saimniecības vērienīgajā attīstībā savas iegūtās zināšanas un darbu ir pielikuši visi Grasbergu ģimenes locekļi, tādējādi Zilūži viennozīmīgi ir saucami par īstenu ģimenes uzņēmumu. Saimnieks Jānis ieguvis
lauksaimniecības zinātņu maģistra grādu, un ģimenē ir izskolojušies arī citi saimniecībā nepieciešamie
speciālisti: Jāņa sieva Kristīne — zootehniķe, brālis Valts — agronoms, jaunākais brālis Andris drīz iegūs
vetārsta kvalifikāciju, savukārt mātei Dairai uzticēta saimniecības grāmatvedība. Taču lielajā saimniecībā ar ģimenes darbaspēku vien nepietiek, šobrīd nodarbināti ap 30 darbinieku. Zilūžos apzinās, cik ļoti
svarīgs ķēdes posms ir viņu darbinieki, tāpēc viņi tiek apmācīti un motivēti. Saimniecība nodrošina ne
tikai darba vietas vietējiem iedzīvotājiem, bet arī rūpējas par dzīves apstākļu nodrošināšanu jaunajiem
darbiniekiem — pērk un remontē dzīvokļus, kurus darbiniekiem piešķir ar īres vai izpirkšanas tiesībām.
Papildus saimniecības pamatnozarēm piena lopkopībai un graudkopībai, piena cenu krīzes rezultātā
tika attīstīta trešā nozare — piena pārstrāde. Ņemot vērā, ka Zilūžos tiek iegūts kvalitatīvs piens, bija vēlme
to pārstrādāt tālāk augstvērtīgā produktā bez konservantiem un stabilizētājiem. Šobrīd tiek pabeigti darbi
pie piena pārstrādes ražotnes būvniecības, kur taps saldējums un raudzētie piena produkti, vēlāk arī siers.
Ja šobrīd uz pārstrādi aiziet aptuveni trešdaļa saimniecības piena, tad nākotnē plānots šo apjomu palielināt.
Par Zilūžu raudzīšanos nemitīgas attīstības virzienā liecina arī aktīvi izmantotās finansējuma piesaistes iespējas. Šī brīža jaunākais ieguvums saimniecībā ir lopbarības piebīdīšanas robots, kas katru
stundu piebīda lopiem svaigu barību un apmaisa to.
Ņemot vērā dabīgo piena produktu īso glabāšanas termiņu, Zilūžu produkcija tiek izplatīta caur
autoveikaliem — tiek plānoti speciāli maršruti, kas šobrīd jau pilnībā aptver Daugavas labo krastu, un
ir sākta arī Rīgas “iekarošana”. Drīzumā Zilūžos radītos gardumus varēs atpazīt pēc zīmola “Grasbergs”.
Grasbergu ģimene ir lielisks piemērs tam, ka gandarījumu var sniegt ne tikai veiksmīga saimniekošana,
bet arī pieliktās pūles apkārtējās vides sakārtošanā un cilvēku motivēšanā. Zilūži ar savu izteikti pozitīvo attieksmi pret darbiniekiem ir spējusi panākt to, ka vietējie vēlas dzīvot un strādāt laukos, jūtas
novērtēti un savu saimnieku var saukt par vienu no prestižākajiem vietējiem darba devējiem.
Kontakti:
z/s “Zilūži”
“Zilūži”, Bērzaines pagasts, Kocēnu novads
Tālr. +371 26577251, e-pasts: ziluzi2@inbox.lv

Foto no SIA “Springšļu dzirnavas” arhīva

“Springšļu dzirnavas” ir gluži kā debesu stūrītis, nost no pilsētas kņadas, tieši Līgatnes upītes krastā. Tā ir īstā vieta, kur baudīt nesteidzīgu ritmu un svinēt pašus skaistākos dzīves mirkļus, jo īpaši kāzas.
Uzņēmējas Viviānas Zipas ģimene savu vietu, kur vienmēr atgriezties
pēc nogurdinošās darba nedēļas Rīgā, meklēja ilgi. Tieši pirms 10 gadiem
Līgatnes mežu ielokā viņi atrada pamestas bijušo dzirnavu ēkas drupas, kas
ieaugušas krūmos. Neskatoties uz nepievilcīgo ainu visapkārt, jau tobrīd
šķita, ka šī ir viņu īstā vieta, lai baudītu dabu, sarunas, kā arī atgūtu enerģiju.
Gadu gaitā ēka atjaunota, un apkārtne lolota vien savas ģimenes un draugu labsajūtai, līdz
2015. gad ā šeit svinētas kāzas saimnieku dēlam. Viesi bijuši tik ļoti sajūsmināti par šo vietu, ka runas
par Springšļu dzirnavu viesmīlību sākušas izplatīties arvien plašāk un viens pēc otra Viviānu uzmeklējuši tie, kas vēlējušies svinēt šeit arī savus svētkus. Tā Viviānas ģimenes lauku īpašums, iepriekš gluži
neplānoti, kļuva par vietu biznesam un jau gadu vēlāk svētku rezervāciju skaits sasniedzis maksimumu.
Kas ir Springšļu dzirnavu veiksmes faktors? Pirmkārt, tā ir vieta. Visapkārt mežs, klusums, upes
čalas un putnu dziesmas. Otrkārt, vēsturiskā aura, kas atgādina par darbīgajiem dzirnavniekiem, kas
šeit reiz rosījušies, un miltu gaņģiem. Tam visam pāri saimnieku personīgā attieksme, ko bauda dzirnavu viesi.
Saimniece ir īpaši lepna, ka svinību vietas attīstība notiek kopā ar klientiem, jo tiek īstenotas visas
viņu idejas. Viena no tādām ir unikāla dabas ceremonija, kuru rīko upītes krastā, tālu no pierastajām
ērtībām un mobilo tālruņu sasniedzamības zonām. Katrs, kurš to piedzīvojis, gūst neaizmirstamas atmiņas.
Tieši blakus dzirnavu ēkai saimnieki iecerējuši izveidot SPA māju, kurā piedāvāt veselības uzlabošanas procedūras, izmantojot dabīgu kosmētiku, un radīt taku, kas vedīs gar līdz šim nepieradināto
Līgatnes upi.

Kontakti:
SIA “Viesnīca Springšļu dzirnavas”
Springšļu dzirnavas, Līgatnes pag., Līgatnes nov.,
Tālr. +371 22009017, e-pasts: springhotel@online.lv
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TŪRISMA UZŅĒMĒJS

Vieta nesteidzīgām svinībām
Līgatnes pusē

Foto no z/s “Zvaigznītes” arhīva

TŪRISMA UZŅĒMĒJS

Jauka un omulīga brīvdienu māja
Aiviekstes upes krastā
Viens no vērtīgākajiem Lubānas novada dabas resursiem ir gleznainā
Aiviekstes upe, kuras ceļš ved arī gar rosīgās saimnieces Ilonas Malahovskas
“Zvaigznītēm”. Ar šādu nosaukumu pazīstama viena no pieprasītākajām
Lubānas novada naktsmītnēm. Ja sākotnēji Zvaigznītes bija pieejama kā telšu vietas, tad kopš 2008. gada papildu tam šeit slejas skaists guļbaļķu namiņš — pirtiņa, kurā iespējams izguldīt līdz pat 10 cilvēkiem. Zvaigznītēs
ir padomāts arī par bērniem, piedāvājot viņu priekiem batutu, šūpoles un
slidkalniņu. Laivotāji, makšķernieki, Vidzemes apceļotāji, svētku svinētāji un klusuma meklētāji — tik
dažādi ir viesi Zvaigznītēs.
Kā uzsver saimnieki Ilona un Valērijs, pati daba iedvesmojusi atpūtas vietas izveidei, jo šeit Aiviekste met skaistu līkumu. Daudzie varenie ozoli ir spēka avots, kas palīdz smelties enerģiju. Pavasara plūdos, kad ūdens pārņem tuvējās pļavas, naktsmājas paliek neskartas. Malahovsku ģimene lepojas
ar paveikto, to lielo darbu, kas te ir ieguldīts, un tieši tas ļauj apzināties, ka arī ciemiņiem Zvaigznītēs patiks. Kad viesi vasaras laikā atgriežas atkārtoti un kļūst par pastāvīgajiem klientiem, tad tas ir
vistiešākais apliecinājums piedāvātā pakalpojuma kvalitātei.
Papildu tūristu mītnei, Malahovsku ģimenes zemnieku saimniecības gādībā ir arī cūkas un gotiņa,
kā arī tiek audzēti dažādi dārzeņi. Tomēr vislielāko rūpi paņem brūnās gotiņas dotais piens, ko saimniece pārstrādā gardos sieros. Tos atzinīgi novērtē ne tikai Zvaigznīšu ciemiņi, bet arī tuvākas un tālākas
apkaimes siera baudītāji. Tas ir gards ciema kukulis, braucot uz ārzemēm. 2005. gadā Ilona ir piedalījusies biedrības “Siera klubs” rīkotajā konkursā mājas siera sējējām “Saules ritulis” un par ātro ķimeņu
sieru un ķiploku sieru ieguvusi 3. vietu. Pa šo laiku ir meklētas jaunas receptes ar dažādām garšām,
izzinātas klientu vēlmes.
Vislielāko apbrīnu raisa fakts, ka bez saimniekošanas Zvaigznītēs, kur nepieciešams parūpēties gan
par atpūtas vietas ciemiņiem, gan arī apkopt saimniecību un siet sierus, Ilona strādā par medicīnas
māsu ģimenes ārsta praksē Lubānā. Bez šiem darbiem, Ilona atrod arī laiku, lai divas reizes nedēļā
izrautos un aktīvi darbotos vietējā Meirānu amatieru teātrī. Kā pati Ilona smej, daba devusi sievietēm
šo spēju darīt daudzus darbus vienlaicīgi, un jo vairāk viņa dara, jo vairāk arī spēj paveikt. Un šķiet,
ka Ilonas ģimenei ar to vēl nav gana, jo ir jaunas idejas saimniecības attīstībai, kuras noteikti tuvākajā
laikā tiks realizētas.
Kontakti:
z/s “Zvaigznītes”
Indrānu pagasts, Lubānas novads
Tālr. +371 26825836, e-pasts: mamucite18@inbox.lv
www.zvaigznites.lv

Foto no IK “Baltic Bows” arhīva

Madonas novada Ļaudonas pagasta “Jaunancīšos”, savas dzimtas īpašumā esošajā klētiņā jaunais uzņēmējs Andis Apsītis pats savām rokām
darina laminētus koka lokus. Latvijā loku darināšana ir uzskatāma par
salīdzinoši ekskluzīvu nišu, jo Andis ir viens no trim plašāk zināmajiem
koka loku darinātājiem Latvijā. Ar profesionālu loku izgatavošanu Andis
nodarbojas kopš 2014. gada, tomēr interese par to viņam radusies jau bērnībā, kad, spēlējoties darinājis pirmos lokus no lazdas koka. Šobrīd Andis mēnesī izgatavo vidēji astoņus lokus, kas ir salīdzinoši liels apjoms, ņemot vērā, ka viņš strādā viens.
Andim vienmēr ir bijusi vēlēšanās pārvērst hobiju par savu pamatnodarbošanos, lai varētu, tā teikt,
strādāt pats sev. Sākotnēji trūkušas idejas, kādā jomā attīstīt savu biznesu, tāpēc riskējis un uzdrošinājies pārvērst bērnības aizraušanos nopietnā nodarbē, dibinot IK “Baltic Bows”. Andis uzskata, ka viņa
starts ir bijis ļoti veiksmīgs, pateicoties biznesa ideju konkursam “Madona var labāk” un Valsts lauku
tīkla organizētajam jauniešu uzņēmējdarbības konkursam “Laukiem būt”, kas devuši viņam atspēriena
kapitālu. Ņemot vērā, ka Latvijas tirgus ir ļoti niecīgs, jau sākotnēji Baltic Bows pieteica sevi starptautiskajā tirgū, piedāvājot gan standartizētus koka lokus, gan arī izgatavojot tos pēc individuāliem pasūtījumiem. Šobrīd produkcija tiek tirgota vietnē www.ebay.com, taču izstrādes procesā ir uzņēmuma mājas
lapa, pēc kuras izveides Andis intensīvāk attīstīs jaunu produktu sēriju.
Visu savu darbības laiku Baltic Bows ir nemitīgi attīstījies. Laiku pa laikam tiek iegādātas jaunas
iekārtas, kas palīdz uzlabot ražošanas procesu. Šobrīd galvenokārt tiek izgatavoti loki, kuru plecus veido bambuss savienojumā ar stikla šķiedru, kas nodrošina loku elastību. Savukārt vidusdaļā lokiem tiek
izmantoti dažādi eksotiski, krāsaini koki, kas ir būtisks dizaina uzlabojums. Un arī šobrīd Andis saredz
vēl daudz attīstības iespēju, kā pilnveidot ražošanas procesu, lai radītu vēl kvalitatīvāku produktu. Kā
uzsver pats meistars, svarīgākais ir būt godīgam un objektīvam pašam pret sevi, kritiski novērtējot
savu darbu un tā kvalitāti.
Lai gan pārāk daudz brīva laika Andim neatliek, tomēr dažkārt arī pašam izdodas patrenēties loka
šaušanā. Reizi pa reizei viņš atsaucas arī aicinājumiem vadīt kādu radošo nodarbību bērniem loku gatavošanā un šaušanā. Tūrisms un radošās darbnīcas arī ir viens no darbības virzieniem, kurus iespējams
nākotnē attīstīs Baltic Bows, tomēr kā pamatvirzienu attīstot loku gatavošanu. Anda mērķis ir attīstīt
savu darbību tik tālu, lai ar loku gatavošanu viņš varētu nodrošināt sev darbu visam mūžam.
Kontakti:
IK “Baltic Bows”
“Jaunancīši”, Ļaudonas pagasts, Madonas novads
Tālr. +371 27468624, e-pasts: andis.apsitis@inbox.lv
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MĀJRAŽOTĀJS / AMATNIEKS

Rokām darināti koka loki —
IK “Baltic Bows”

Foto no z/s “Ķeiķi” arhīva

SAIMNIECĪBA

Saimniekot var gudri un skaisti —
“Jēru klubs” Mazsalacā
Jau ceturto gadu Mazsalacas novada Skaņkalnes pagasta z/s “Ķeiķi”
saimnieko Ilze un Valters Mitāni, kuru gādībā ir aptuveni 100 aitu. Ķeiķi
izceļas ar to, ka audzē prestižās Vācijas Merino šķirnes aitas, taču ganām
pulku papildina arī Latvijas tumšgalvainās šķirnes aitas. Bioloģiskajā saimniecībā Ķeiķi audzēto jēra gaļu var atpazīt pēc zīmola “Jēru klubs”, kam
liel ākie klienti ir rīdzinieki, tomēr reizi pa reizei ar savu produkciju tiek
priecēti arī vietējie interesenti tirdziņos “Ar gardu muti Valmiermuižā”. Papildu gaļas realizēšanai, dažkārt uz citu saimniecību aizceļo arī kāds Ķeiķu saimniecībā audzēts šķirnes
vaislas teķis.
Apciemojot Ķeiķu saimniecību, uzmanību piesaista savā ziņā ekskluzīvā aitu kūts. Ar to arī saistīts
šeit audzētās produkcijas zīmols, jo aitas mitinās vietā, kas kādreiz kalpojusi kā kolhoza klubs. Tomēr
priekšroku Ķeiķu aitas dod aptuveni 40 hektāru plašajām ganībām, novērtējot Mazsalacas puses svaigo
gaisu un lauku burvību. Gluži tāpat kā saimnieki, kurus skrejošie gadi Mazsalacā, Valmierā, Rīgā un pat
Norvēģijā tomēr atveduši atpakaļ dzimtajā Mazsalacas pusē, lai Valtera dzimtas īpašumos viņi mācītos
kļūt par lauksaimniekiem. Šeit, draugu aitkopju iedvesmoti, viņi sāka vien ar desmit aitiņām, palēnām
palielinot gan savu ganāmpulku, gan arī savas iemaņas un zināšanas par aitkopību. Sākotnēji šī abiem
bijusi tikai kā papildu nodarbe pamatdarbiem, tomēr ar laiku sapratuši, ja ir sava saimniecība, tad tai
ir jānododas pilnībā. Paralēli saimniekošanai Ilze reizi mēnesī gatavo rakstus žurnālam Agro Tops par
aktualitātēm aitkopībā, tādējādi paplašinot gan savu redzesloku, gan arī nododot savas zināšanas un
pieredzi citiem interesentiem.
Ķeiķu saimnieki uzskata, ka aitkopība ir ļoti perspektīva nozare, jo tā Latvijā vēl ir tikai attīstības
pašā sākumposmā. Ar Latvijas Aitu audzētāju asociācijas palīdzību Latvijas aitkopji vairāk jūtas kā
sabiedrotie nevis konkurenti, daloties viens ar otru pieredzē. Saimnieks Valters cer, ka nākotnē jaunie
aitkopji brauks ciemos uz Ķeiķiem pēc zināšanām un ka būs izdevies pacelt aitkopības attīstību daudz
augstākā līmenī. Attīstības plāni jaunajiem saimniekiem ir lieli, bet ievērības cienīga ir viņu nostāja
darīt ne tikai sev, bet arī sabiedrībai kopumā. Kā uzsver Ilze, laukos var dzīvot un saimniekot skaisti,
bet tas prasa rūpīgu plānošanu, finansiālo tālredzību, kā arī nemitīgu izglītošanos.

Kontakti:
z/s “Ķeiķi”
Skaņkalnes pagasts, Mazsalacas novads
Tālr. +371 22144936, e-pasts: jeruklubs@gmail.com

Foto no SIA “WEGA” arhīva

Naukšēnu novadu par savām mājām sauc kāds īpaši centīgs uzņēmējs
Gatis Vēveris, kurš, apgūstot galdnieka arodu Rīgas Amatniecības vidusskolā un papildinot to ar darba pieredzi galdniecībās Rīgā un Ogrē, atgriezies savā dzimtajā pusē, lai dibinātu un vadītu eksportspējīgu galdniecības
uzņēmumu SIA “WEGA”. Ja sākotnēji, 2009. gadā, vienīgie darbinieki bijuši
Gatis un viņa brālis, tad šobrīd šis ir uzskatāms par vienu no lielākajiem
Naukšēnu novada uzņēmumiem, patstāvīgi nodarbinot aptuveni 10 darbiniekus.
WEGA ir atradusi savu nišu — tiek ražotas veikalu, tirdzniecības vietu, restorānu un citu ēdināšanas iestāžu mēbeles galvenokārt Vācijas tirgum. Naukšēnos izgatavotās mēbeles ceļo pie pasūtītāja, un
WEGA darbinieki paši veic pilnu montāžu pie klienta, tādējādi nodrošinot savas produkcijas kvalitāti no
idejas līdz pat tās nodošanai ekspluatācijā. Laiku pa laikam produkcija tiek ražota arī klientiem Itālijā,
Austrijā, taču, pateicoties stabilam sadarbības partnerim Vācijā, WEGA darbiniekiem, kā skaidro Gatis,
“visu laiku ar vienu kāju jābūt Vācijā”.
Uzņēmuma veiksmes formula noteikti slēpjas Gata pedantiskumā un rūpīgajā plānošanā. Viņaprāt,
svarīgākais ir spēja būt elastīgam — vasarā kāpināt pasūtījumu skaitu, savukārt ziemā to noturēt. Tukšākie periodi tiek atvēlēti jaunu piedāvājumu izstrādei, kas, kā rāda pieredze, ir ieguvums ilgtermiņā, jo
ieguldītais darbs un resursi noteikti atmaksājas. Tādējādi arī pieaug WEGA gatavās produkcijas pievienotā vērtība, jo tajā ietilpst plānveidīgs un mērķtiecīgs uz produkta pilnveidošanu vērsts cilvēka darbs.
Kā uzsver Gatis, būt par eksportam ražojoša uzņēmuma vadītāju nav viegli, jāspēj būt fleksiblam.
Tas ietver gan darbu birojā, komunicējot ar klientiem, gan uzvilkt darba kombinezonu un būt klāt mēbeļu izgatavošanas un montāžas procesā, vienlaikus pārvaldot arī kvalitātes kontroles procesu. Neskatoties uz to, ka darbs paņem lielāko daļu laika, Gatis Vēveris uzsver, ka vislielākais gandarījums ir apmierināti klienti un darbinieki, un apziņa, ka paveiktā darba rezultātā ir radies skaists un funkcionāls
produkts.

Kontakti:
SIA “WEGA”
“Darbnīcas”, Naukšēni, Naukšēnu pagasts, Naukšēnu novads
Tālr. +371 29151072, e-pasts: gatis.veveris@gmail.com
www.wega.lv
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EKSPORTSPĒJA

Naukšēnos ražotas restorānu
un kafejnīcu mēbeles — SIA “WEGA”

Foto no SIA “Straubek Furniture” arhīva

EKSPORTSPĒJA

Stabilas vērtības —
mēbeles paaudzēm
Izturīgas gultas un citas mēbeles no Latvijā auguša priedes, bērza, ozola
un oša masīvkoka, kas ļauj justies ērti, ir SIA “Straubek Furniture” vizītkarte.
Tiesa, tās ir nedaudz dārgākas kā plaši pieejamie importa ražojumi, bet viņu
klienti ir cilvēki, kuriem svarīgas stabilas vērtības. Var droši teikt, ka Stalbē
ražo mēbeles, kuras lietos vairākas paaudzes. Tās iespējams iegādāties divos
uzņēmuma veikalos Rīgā un vēl vismaz 30 tirdzniecības vietās visā Latvijā.
Uzņēmuma pirmsākumi meklējami 2009. gadā, pašā finanšu krīzes plaukumā. Straubek Furniture
īpašnieks Janeks Savčenkovs strādāja galdniecības uzņēmumā, kas tobrīd bija nonācis grūtībās. Redzot
iespējas sekmīgi turpināt ražot kvalitatīvas mēbeles, viņš spēra drosmīgu soli, iegādājās šī uzņēmuma
iekārtas un turpināja darīt to, kas viņam padevās vislabāk, bet nu jau būdams uzņēmuma vadītājs. Viņš
sāka ar vienkāršām, bet izturīgām koka gultām, kuras iecienījuši tūrisma uzņēmumi viesu izguldīšanai.
Straubek Furniture izaugsme notikusi lēnām, bet pamatīgi – kas nopelnīts, tas ieguldīts darbnīcas
paplašināšanai. Vērtīgs bijis īstenotais ERAF projekts, kas ļāvis investēt 160 tūkstošus eiro, lai iegādātu jaunus darbagaldus un citus instrumentus efektīvākai ražošanai. Šajā laikā uzņēmuma produktu
sortiments pakāpeniski papildinājies ar skapjiem, kumodēm, naktskapīšiem un citiem guļamistabas
aksesuāriem. Attīstību diktējuši viņu privātie klienti, kuri, iegādājoties gultas, pieprasījuši arī citas
līdzīgā stilā veidotas mēbeles, ar ko aprīkot savus mājokļus.
Atšķirībā no līdzīgiem galdniecības uzņēmumiem, kuri izmanto starpniecības pakalpojumus savas
produkcijas tirgošanai, Straubek Furniture ir atvēruši divus veikalus, kuros iespējams aplūkot un iegā
dāties visu, ko viņi ražo. Tas ļauj ne tikai visu nopelnīto paturēt sava uzņēmuma tālākai attīstībai, bet arī
dod iespēju satikties un aprunāties ar saviem klientiem. Tieši labā produktu kvalitāte un klientu atsauksmes ir vienīgā uzņēmuma reklāma. Lai arī mēbeles galvenokārt nonāk Latvijas klientu mājokļos, labā
slava ir gājusi arī ārpus valsts robežām, un bijuši pasūtījumi no Igaunijas, Polijas, Vācijas, Kipras un citām
valstīm. Lēnām un prātīgi, turpinot attīstīties, eksporta tirgus iecerēts iekarot arvien mērķtiecīgāk.
Šobrīd Pārgaujas novada uzņēmums spēj izgatavot lielus pasūtījumus samērā īsā laikā, ko ļauj viņu
profesionālā komanda, pieredze un citi resursi, taču tajā pašā laikā viņi ir saglabājuši elastību un spēj
pielāgoties katra individuāla klienta vēlmēm.
Straubek Furniture savu mērķu sarakstā nav atzīmējuši strauju attīstību. Viņu prioritāte ir stabila
un pārdomāta izaugsme ilgtermiņā vietējā un starptautiskā tirgū, kas nodrošina pārliecību gan uzņēmuma darbiniekiem, gan klientiem, jo tiek domāts ne tikai par produktu, bet arī vidi visapkārt.
Kontakti:
SIA “Straubek Furniture”, “Pekša darbnīcas”, Straupes pag., Pārgaujas novads
Tālr. +371 26362035, e-pasts: straubek@straubek.lv
www.straubek-mebeles.lv

Foto: Vidzemes plānošanas reģions
un no Imanta Dauksta arhīva

Lavandu medus, mežrozītes un ķiploki medū, ogu un medus maisījumi ir tikai daži no gardumiem, kas radušies Imanta Dauksta saimniecībā.
Priekuļu novada biškopis pārkāpj ierastās robežas, nebeidz eksperimentēt
un pircējiem piedāvā arvien jaunus produktus, kas radīti no enerģisko bišu
sarūpētām veltēm.
Nodarboties ar biškopību Imants sācis savam priekam, taču šis ir
stāsts par to, ka aizraušanās gadu gaitā ir kļuvusi par peļņas avotu. Kopš
2009. gada, kad iegādājies 5 bišu saimes, to skaits sasniedzis 100, ko vēl
iecerēts palielināt līdz vismaz 160. Imanta plānos ir arī Latvijā ražotā, tīrā un veselīgā medus eksportēšana ārpus mūsu valsts robežām.
Darbošanās dabā Imantam nav sveša, jo viņš ir audzis laukos, profesionālo izglītību ieguvis Bulduru Dārzkopības tehnikumā un strādājis uzņēmumā, kas nodarbojās ar graudkopību. Tas ļāvis nenobīties un bijis iedrošinājums mēģināt nodarboties ar biškopību, kaut bija zināms, ka sadraudzēties ar
bitēm nav vienkārši un ka tas prasīs īpašu rūpību un pacietību. Jau pašos pirmsākumos pēc padoma
gājis pie jomas korifejiem, kuri pamanīja viņā centību un neatlaidību. Iespējams, tieši tas ir bijis iemesls,
lai 2012. gadā Latvijas Biškopības biedrība piešķirtu Imantam titulu “Gada jaunais biškopis”.
Imants dara vien to, kas viņam padodas vislabāk, bet jaunu produktu attīstību īsteno kopā ar citiem Latvijas uzņēmumiem. Sadarbības rezultātā tapuši medus salmiņi, kas ir ērtā un līdzi paņemamā
iepakojumā fasēts medus. Ķiploki medū top sadarbībā ar SIA “Latvijas ķiploks” no Raunas novada, bet
lavandas medus – ar ziedu audzētājiem no Limbažu puses.
Uzņēmējs atzīst, ka, gadiem ejot, darboties biškopībā kļūst arvien interesantāk, jo top zināmas
arvien jaunas gudrības un nianses. Viņš piedalās dažādos biškopju pasākumos, izstādēs un pieredzes
braucienos arī ārpus Latvijas un atzīst, ka nemitīga attīstība ir viens no veiksmes faktoriem. Biškopis
jau pēc diviem gadiem cer saņemt bioloģiskā ražotāja sertifikātu, kas dos tiesības tirgot savu produktu
ar marķējumu “bioloģisks”. Jau šobrīd saimniecībā tiek piekoptas bioloģiskas medus iegūšanas metodes, taču pieaugot dažādu ķīmisku augu kaitēkļu un slimību apkarošanas līdzekļu lietošanai Latvijas
laukos, kas ietekmē arī biškopības produktu kvalitāti, tas kļūst arvien sarežģītāk.
Citiem, kuri vēl tikai grasās uzsākt savu uzņēmējdarbību, priekulietis iesaka būt godīgiem pret
sevi un saviem pircējiem. Tas ir priekšnoteikums, lai gūtu un noturētu labu reputāciju savu klientu acīs.
Kontakti:
Imants Dauksts
“Kalna Stirnas”, Veselavas pag., Priekuļu nov.
Tālr. +371 20201615, e-pasts: imants.dauksts@inbox.lv
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Medus pāri robežām

Foto no SIA “PAVASARS” arhīva

EKSPORTSPĒJA

No idejas līdz mājas atslēgai
rokās — SIA “PAVASARS”
Jau teju divdesmit piecus gadus Raunas novadā savu mājvietu radis ģimenes uzņēmums SIA “PAVASARS”. No mazas zāģētavas, tolaik astoņu cilvēku sastāvā, kļuvuši par vienu no vadošajiem koka karkasa māju izgatavotājiem Latvijā, klientiem piedāvājot ļoti augstas kvalitātes pilnu pakalpojumu
klāstu.
Tēva aizsākto kokapstrādes biznesu Inguss Pavasars pārņēma tieši
būvniecības krīzes laikā, 2007. gadā. Smēlies pieredzi un idejas ārpus valsts robežām, pēc dažiem gadiem atgriezies dzimtenē un izveidojis māju ražotni. Analizējis pieļautās kļūdas, attīstījis programmatūru, un šobrīd ražošanas procesā tiek izmantota unikāla rasēšanas programma, kuras versija ir tāda
vienīgā visā Baltijā. Modernās Zviedrijā ražotās iekārtas garantē augstu kvalitāti un precizitāti.
Uzņēmums nodarbojas ar mūsdienīga dizaina kvalitatīvu koka karkasu māju, koka un koka–alumīnija logu un koka durvju ražošanu un tirdzniecību, par pamatu izmantojot egles un priedes koksni.
PAVASARS ražotie koka logi nodrošina visaugstāko siltuma saglabāšanas līmeni, salīdzinot ar citu ražotāju logiem, ko apstiprina Uw siltuma zuduma koeficients. PAVASARS atšķiras ar to, ka nodrošina pilnu
ražošanas ciklu, sākot ar ideju un beidzot ar mājas atslēgu rokās, piedāvājot individuālu pieeju katram klientam. Viss nepieciešamais tiek izgatavots uz vietas, tādēļ tiek nodrošināts ļoti ātrs ražošanas
process. Privātmājas montāža aizņem aptuveni 3 dienas, bet pie pilnībā gatavas mājas klienti var tikt
vien 3–5 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas. Lielākā daļa māju tiek eksportētas uz Eiropas
Savienības un Skandināvijas valstīm, savukārt saražotie logi — puse tiek eksportēta, un puse paliek
tepat Latvijā.
Inguss atzīst, ka viena no panākumu atslēgām ir tēva iestrādātā reputācija, tā teikt, vīrs un vārds.
Milzīgs spēks ir ģimenē un kolektīvā. Viņaprāt, lielākais gandarījums ir priecīgi un apmierināti darbinieki, jo tad arī klienti būs apmierināti ar paveikto. Inguss novērtē darbiniekus, kas ir sava aroda
meistari, un saprotas ar tiem no pusvārda. Jaunajiem uzņēmējiem iesaka būt neatlaidīgiem savas idejas
īstenošanā, kļūdas novērst, nevis no tām bēgt.
Pavasaru ģimene tic mājas nozīmīgumam un vērtībai ikviena cilvēka dzīvē. Mājai jābūt tādai, lai
tā neprasītu papildu rūpes par to. Tādēļ uzņēmuma misija ir turpināt būvēt koka mājas, kas kvalitatīvi
kalpo tās saimniekiem un izpilda visas labās funkcijas, kas koka mājām piemīt.
Kontakti:
SIA “PAVASARS”
“Pavasars”, Raunas pagasts, Raunas novads
Tālr. +371 29284880, e-pasts: info@pavasars.lv
www.pavasars.lv

Foto no biedrības “Rūzele” arhīva

Skaisto Ziemeļvidzemes pilsētu Rūjienu mēdz saukt par vislatviskāko
pilsētu Latvijā, un droši vien tāpēc šeit tik dzīvas ir dažādu amatnieku tradīcijas. Kopš 2012. gada, kad tika dibināta biedrība Rūzele, Rūjienas un tai
tuvākās apkaimes amatnieku darbošanās ir uzņēmusi jaunus, straujākus
apgriezienus. Biedrības pirmsākumi meklējami jau 2009. gadā, kad tika
uzsākta kopā sanākšana, iepazīstinot citam citu ar savām prasmēm – pērļošanu, aušanu, maizes cepšanu un citiem amatiem. Ja uz pirmo amatnieku
tikšanos 2009. gadā ieradās 26 interesenti, tad šobrīd biedrībā darbojas jau 58 dažādu amatu pratēji.
Biedrības Rūzele vadītāja Guna Ķibere ir īpaši pateicīga Rūjienas novada pašvaldībai, kas novērtēja
aktīvo rosību, un piedāvāja biedrībai telpas renovētā mājā Skolas ielā, kur deviņdesmito gadu sākumā
atradās Rūjienas tautskola. Tika izremontētas telpas, ar LEADER programmas atbalstu iegādāts aprīkojums un labiekārtots pagalms, un nu Rūzeliešiem ir savas mājas, kur uzņemt ciemiņus, rīkot dažādus
pasākumus, kā arī pastāvīgi veidot izstādes ar saviem darinājumiem. Un zīmīgi, ka līdz ar biedrības ienākšanu vecās tautskolas ēkā, ir atdzimusi arī Rūjienas tautskola. Nu Skolas ielā 8 a, cieši sadarbojoties
abām organizācijām, ir izveidojies Rūjienas mūžizglītības centrs.
Šķiet, ka nav neviena pilsētas vai novada pasākuma, kurā nebūtu manāma Rūzeliešu iesaiste. Savā
pagalmā tiek rīkoti tirdziņi, pilsētas svētku ietvaros mājas pagalms pārtop par brīvdabas kinoteātri,
Ziemassvētku aktivitātes vairs nav iedomājamas bez Rūzeles darinājumiem ikgadējā tirdziņā divu nedēļu garumā. Biedrībā iesaistījušies gan tādi amatnieki, kam tā ir pamatnodarbošanās, gan tādi, kas
atraduši to kā lielisku papildu nodarbi vai vienkārši patīkamu hobiju. Piemēram, audēja Vija esot apaudusi vai pusi Latvijas deju kolektīvu. Savukārt Gunas ceptā maizīte un citi Rūzeliešu darinātie pārtikas
produkti iegādājami saimniecības “Kunturi” veikalos Valmierā, Rīgā, Baložos, Rūjienā un citviet.
Rūzeles virzītājspēks ir tās cilvēki un viņu entuziasms, kas ir arī noteicošais faktors biedrības attīstībā. Biedrība ir atvērta jebkuram interesentam, jo vēlas vienkopus pulcināt dažādus amatniekus un
rokdarbniekus, lai viņu darinājumi nestāvētu tikai mājās, bet arī priecētu vēl kādu. Adītas zeķes, austi
brunči, cepta maizīte, ievārījumi, krāsaini tamborējumi, metāla kalumi, māla bļodiņas un vēl citi skaisti, daudzo Rūzeliešu rūpīgi gatavotie izstrādājumi ir īpaši iemīļoti un pieprasīti kaimiņos Igaunijā, kā arī
nu jau par tradīciju kļuvusi ikgadējā ciemošanās tirdziņos Magdeburgā, Vācijā.
Līdz ar biedrības Rūzele darba uzsākšanu, šķiet pilsētā ir jauna dzīvība. Viens otru iedrošina, motivē, aicina iesaistīties, izglītoties. Un pat ja cilvēks nav nedz rokdarbnieks, nedz kāda cita darinājuma
autors, Rūzeliešu aktivitātes neatstāj vienaldzīgu un ļauj daudz uzskatāmāk saprast, kāds spēks ir savstarpējai sadarbībai un pašu iniciatīvai.
Kontakti:
Rūjienas amatnieku biedrība “Rūzele”, Skolas iela 8 a, Rūjiena, Rūjienas novads
Tālr. +371 29464888, e-pasts: ruzele@inbox.lv
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amatnieku biedrība “Rūzele” —
darbīgS un taupīgS CILVĒKS

Foto no SIA “Kainaiži” arhīva

TŪRISMA UZŅĒMĒJS

uzzini visu par bērzu sulām!
Smiltenes novada Brantu pagasta Kainaižos ikvienam interesentam ir
iespēja apskatīties, kā top reti sastopams produkts — dzirkstošas bērzu sulas. Zīmola “Birzī” mājvietā viesi var ne tikai degustēt gatavo produkciju,
par kuru interese ir arī no tādām eksotiskām zemēm kā Jaunzēlande, Ķīna
un Saūda Arābija, bet arī aplūkot ražošanas un uzglabāšanas telpas.
Būtiski, ka ekskursijas Kainaižos nenozīmē tikai telpu apskati un degustācijas. Uzņēmuma saimnieki labprāt dalās ar savu pieredzi un stāsta
visu, ko zina par bērzu sulām un to ietekmi uz cilvēku veselību. Ne tikai
stāsta, bet arī rāda — viesiem ir iespēja skatīties video klipus un fotoattēlus, redzot, kā tad īsti notiek bērzu sulu iegūšana un apstrāde.
Kainaižu saimnieks Ervins Labanovskis lepojas ne tikai ar saimniecību, bet arī ar tuvāko apkārtni,
sakot, ka šeit ir daudz skaistu vietu, kuras ir apskates vērtas. Tajā pašā laikā Ervins uzsver, ka vide ir
jāsaudzē, lai šis skaistums tiktu saglabāts arī nākamajām paaudzēm. Labanovsku ģimenē bērzu sulu
ieguve jau ilgāku laiku ir tradīcija, bet pirmās uzņēmuma aprises sāka parādīties pirms sešiem gadiem
(firma gan ir dibināta 2012. gadā). Ja sākumā bērzu sulu iegūšana un apstrāde bija vairāk kā hobijs un
rosība paralēli pamatdarbam, tad nākotnē ir iecere pilnībā pievērsties savam uzņēmumam.
Runājot par uzņēmuma attīstību nākotnē, Ervins ir ļoti konkrēts: “Ir jāveido jauni produkti!” Šo apņemšanos Kainaižos pilda jau tagad — degustācijās ir iespējams nobaudīt ne tikai dzirkstošas bērzu sulas ar dažādām papildus garšām, bet arī bērzu sulu sīrupu vai pieneņu vīnu. Kainaižos domā par jaunajām
tehnoloģijām. Runājot par iekārtām, Ervins demonstrē vienu no uzņēmuma jaunieguvumiem — bērzu
sulas sīrupa ieguves aparātu, kas ievērojami atvieglo produkta izstrādi. Kas zina, varbūt kādreiz bērzu
sulas sīrups spēs konkurēt ar pasaulē slaveno kļavu sulu sīrupu? Kā saka Ervins, jau šobrīd Rietumeiropā par bērzu sulām parādās arvien lielāka interese. Birzī produkcija šobrīd tiek eksportēta uz Angliju,
un var pat apgalvot, ka Rietumeiropā bērzu sulas kļūst par savdabīgu modes lietu. Protams, kāpēc lai tā
nebūtu, ja produkts ir atšķirīgs no vispārējā piedāvājuma, bioloģiski sertificēts un veselīgs?
Ņemot vērā to, cik populāras Latvijā ir bērzu sulas, interesanti, ko Kainaiži domā par konkurenci. Kainaižu saimnieks Ervins uzreiz norāda, ka citos uzņēmumos redz sadarbības iespējas, nevis tikai konkurenci.
Sadarbība ir īstais veids, kā padarīt savu produkciju labāku. Kvalitātei ir ārkārtīgi būtiska nozīme, un Ervins
norāda, ka par bērzu sulām daudziem cilvēkiem ir nepamatoti stereotipi, kurus var un vajag apgāzt. Kvalitatīvs un baudāms produkts ir pirmais, kas var palīdzēt to izdarīt.
Kainaižos prot ne tikai labi ražot savu produkciju, bet arī uzņemt viesus un pastāstīt par sevi. Godīga attieksme pret sevi un citiem, pārdomāta rīcība katrā niansē, kvalitatīvs produkts un patiesa darba
mīlestība — šie ir iemesli, kāpēc viesi vēlas ierasties un uzzināt visu par bērzu sulām. Kainaižos zina, ko
ciemiņi sagaida, un to arī sniedz.
Kontakti:
SIA “Kainaiži”, “Kainaiži”, Brantu pagasts, Smiltenes novads
Tālr. +371 29199982, e-pasts: birzi@birzi.lv, http://birzi.lv

Foto no z/s „Laidavas”
un Jāņa Ences arhīva

Z/s “Laidavas” stāsts ir īpašs, jo veids, kā saimnieko īpašnieks Jānis Ence,
Latvijas uzņēmējdarbības videi ir netradicionāls. Tiek apsaimniekoti gandrīz
500 hektāri Sedas purva platības, uz kā bāzes ir attīstīti vairāki pakalpojumi
makšķerniekiem un tūristiem un kas ir pamats, lai nodrošinātu ne tikai savu
iztiku, bet arī lai saglabātu un uzturētu purva dabīgo vidi. Arī nosaukums Laidavas nav nejauši izvēlēts, tas simbolizē attīstību un paplašināšanos, ko var salīdzināt ar ūdenī iemesta akmentiņa radīto viļņu palielināšanos.
Arī Sedas purva apsaimniekošana ir attīstījusies un uzlabojusies kopš deviņdesmito gadu sākuma, kad
zivis ūdenskrātuvēs esot bijis jāsargā pat ar plinti. Pirmos 10–12 gadus notika intensīva cīņa ar malu zvejniecību, līdz tika secināts, ka bez kārtīga apsaimniekotāja neiztikt. Kā saka pats Jānis: “Jebkura kontrolēta darbība ir labāka par bezdarbību,” un 2003. gadā tika pieņemts lēmums par saimniecības Laidavas dibināšanu. Ar
to brīdi arī uzsākts laivu nomas bizness, piedāvāta zemledus makšķerēšana ziemā, ieviesti makšķerēšanas
ierobežojumi zivju nārsta laikā, lai ievērotu Natura 2000 noteikumus un ļautu zivju resursiem atjaunoties
dabīgā ceļā, un medību liegumi putnu migrācijas laikā, lai tiem būtu iespējams pāris dienas atpūsties garajā
ceļā. Saimnieks pats atzīst, ka vēlme saudzēt Sedas purvu ir lielāka par biznesa mērķiem, tāpēc arī slodze
dīķos tiek regulēta ar nomas laivu skaitu. Ja tiek konstatēts, ka ir pārkāpēji, tad operatīvi tiek iesaistīti pašvaldības policijas un Dabas aizsardzības pārvaldes inspektori. Tas ir nozīmīgs darbs un ieguldījums, jo tiek
sakopta vide un cilvēki tiek izglītoti par neskaitāmiem dabas saglabāšanas un attieksmes jautājumiem. Jāņa
aizrautīgais stāstījums un entuziasms spēj ieinteresēt ne tikai mūs, bet arī jauniešus un ārvalstu tūristus.
Jānis ir 2008. gada Meža nozares gada balvas Zelta čiekurs par ieguldījumu sabiedrības izglītošanā laureāts.
Apmeklētāji novērtē to, ka Sedas purvā ir iespējams sastapt savvaļas dzīvniekus, novērot putnus un izbaudīt
dabas mežonīgumu un pirmatnīgumu.
Tomēr tas nav viss, jo Jānis nodarbojas arī ar ekskursiju vadīšanu ārzemju tūristiem, skolēniem un grupām, apskatei piedāvājot līdz šim neizzināto Sedas purvu un izveidoto Mednieku Namiņu Jērcēnmuižas Baltajā klētī, kas atjaunots un iekārtots, pateicoties LEADER programmas finansējumam. Ņemot vērā ārzemju
tūristu pieplūdumu un nozares tendences, Jānis domā par pakalpojumu klāsta paplašināšanu. Viņš cer tuvākajā laikā iegādāties SUP dēļus, izstrādāt karti un piedāvāt cilvēkiem iepazīt Sedas purvu arī no cita skatupunkta, ļaujot pietuvoties dzīvniekiem un izjust dabas skaistumu.
Kā atzīst vietējā pašvaldība, Strenču novadā Jānis tiek dēvēts par sabiedrības aktīvistu, kurš nekad neatsaka dalību kultūras pasākumos, un viņa pienesums allaž ir ļoti vērtīgs. Vairāku gadu garumā Jērcēnmuižā
rīkotajos gadskārtu ieražu pasākumos un citās norisēs Strenču novadā Jānis ir piedalījies gan organizējot
savas foto izstādes, šaušanas sacensības Mednieku nama šautuvē, gan demonstrējot savu lielisko dzīvnieku
izbāzeņu kolekciju. Sabiedrības izglītošana, ilgtspējīga saimniekošana, saudzīgs tūrisms, daba un mežonīgums — tie ir galvenie atslēgas vārdi, kas raksturo Jāni Enci un zemnieku saimniecības Laidavas vērtības,
kuras, cerams, ieguls katrā Sedas purva apmeklētāja vērtību skalā.

Kontakti:
Z/s “Laidavas”, “Ozoli”, Jērcēnu pagasts, Strenču novads
Tālr. +371 29171961, e-pasts: ence.janis@gmail.com
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“Laidavas” — vieta, kur izjust
dabas mežonīgumu
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Foto no SIA “PEPI RER” arhīva

Godīgums pret sevi un citiem,
atvērtība un produktivitāte
Kādreizējā Valkas Lauktehnikas teritorijā jau kopš 1999. gada, kad tika
uzstādīta pirmā iekārta, darbojas vienīgais putu polietilēna ražotājs Baltijā — SIA “PEPI RER”, kura produkcija ir pieprasīta industriālajā iepakošanā,
celtniecībā un citās nozarēs. Laika gaitā PEPI RER ir kļuvis ne tikai par vienu
no lielākajiem darba devējiem Valkā (vairāk nekā 100 darbinieku, no kuriem
lielākā daļa ir no tuvākās apkārtnes), bet arī par būtisku atbalstu vietējiem
iedzīvotājiem. Pats uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Imants Šteins ir ārkārtīgi pieticīgs, runājot par PEPI RER nozīmi Valkā, un savā ziņā pareizi vien ir — lai runā darbi!
PEPI RER domā ne tikai par apgrozījuma kāpināšanu un sava uzņēmuma izaugsmi, bet arī par to,
kas notiek apkārt. Tāpēc soli pa solim tiek labiekārtota apkārtne, iegādājoties īpašumus, lai tie neaiziet
novārtā. Daļa no tiem tiek izīrēta citiem uzņēmējiem, lai teritorijā vienkopus pulcējas jaunas idejas un
radoši un strādīgi cilvēki. “Lai ir vieta, kur augt zināšanu potenciālam,” saka Imants Šteins.
Par nākotni PEPI RER domā un arī rīkojas atbilstoši — uzņēmuma politika paredz piesaistīt vairāk
jaunus cilvēkus, no tā arī izriet skolēnu nodarbināšana vasaras brīvlaikā. Imants atzinīgi izsakās par
jaunajiem darbiniekiem, domīgi piebilstot, ja vēl Valkā būtu vieta, kurā viņi varētu turpināt mācīties un
iegūt profesionālo izglītību… PEPI RER Valkā atbalsta arī vietējos kultūras un sporta pasākumus — šogad nacionālā mērogā panākumus guva uzņēmuma atbalstītie Valkas volejbolisti, bet vietējā kultūras
namā viesojās pazīstamā īru dziedātāja un “Grammy” balvas ieguvēja Moija Brennana.
Protams, atbalstīt citus var tikai tad, kad esi spējīgs nodrošināt pats sevi. PEPI RER to spēj, un
Imants precīzi uzskaita, kas ir nepieciešams — godīgums pret sevi un citiem, neatlaidīgs darbs un produktivitāte visās jomās, kā arī atvērtība, bez kuras nav iespējams ne radīt jaunus produktus, ne iegūt
jaunus sadarbības partnerus. Darbs šeit neapstājas ne uz mirkli. Ražošana notiek 24 stundas katru
darba dienu, turklāt vēl tiek apsvērta doma likt maiņas arī brīvdienās — tāds, lūk, ir pieprasījums pēc
uzņēmuma ražotās produkcijas.
PEPI RER panākumus nodrošina nemitīgi progresa meklējumi un uzticība pašu zināšanām un darbiniekiem. Imants norāda, ka, strādājot ar eksporta tirgu, jābūt gatavam, ka tur neviens negaidīs atplestām
rokām, tāpēc visu laiku ir jāaug un jāattīstās. Tie var būt jauni produkti, jaunas idejas, jaunas sadarbības —
galvenais, lai ir izaugsme. Tajā pašā laikā sava “odziņa” ir jāsaglabā. Kā stāsta Imants, PEPI RER nestrādā
tikai pēc standartiem un instrukcijām, bet paši “izkož” ražošanas procesu līdz vissīkākajām vienībām.
Tāpēc arī vairāk uzticas tieši saviem speciālistiem, kuri vislabāk saprot, kā šajā nozarē ir jāstrādā.
Kontakti:
SIA “PEPI RER”
Parka iela 25, Valka, Valkas novads
Tālr. +371 64707024, e-pasts: pepirer@apollo.lv
www.pepirer.lv

Foto no AS “Valmieras stikla šķiedra”
arhīva

Viens no pilsētu dzinējspēkiem, kas uztur to sirdspukstus un virza attīstību, ir ilgtspējīgi uzņēmumi, jo tie nodrošina darbavietas un tādējādi
vairo vietējās kopienas labklājības līmeni. Šos vārdus noteikti var teikt arī
par AS “Valmieras stikla šķiedra” — kas nodrošina labklājību vairāk nekā
1000 iedzīvotājiem un to ģimenēm.
Šobrīd iespējams priecāties par Valmieras stikla šķiedra vairāk nekā
50 gadu gaitā sasniegto — par panākumiem eksporta tirgos, lieliskajiem
finanšu radītājiem un to, ka uzņēmums ir viens no Latvijas visvērtīgākajiem eksporta zīmoliem. Uzņēmums ir nacionālais lepnums ar pasaules līmeņa zinātību un viens no vadošajiem stikla šķiedras
produktu ražotājiem Eiropā, sevī apvienojot unikālu īpašību un vērtību kopumu — vēsturi un tradīcijas, inovācijas un tehnoloģisko pārākumu, reģionālo, nacionālo un globālo līmeni, vietējās kopienas
atbalstu un eksportu.
Tas viss ir iespējams, pateicoties Jirgena Preisa-Daimlera ( Jürgen Preiss-Daimler) kunga 1996. gadā
pieņemtajam lēmumam investēt Valmieras stikla šķiedra, nodrošinot ražotnes dzīvotspēju un modernizējot tehnoloģiskos procesus, kas tagad ļauj uzņēmumam saņemt neskaitāmas atzinības un novērtējumus — “Reģiona spēks”, “Labākais darba devējs”, “Eksporta čempions” un citas. Stratēģiskā investora
atnākšana ir uzņēmuma veiksmes stāsts, kas ļāva saglabāt ražošanu un cilvēkiem darba vietas, kas
tagad sniedz ekonomisku stabilitāti Valmieras pilsētai un Vidzemes reģionam. Tāpēc tiek teikts, ka
Valmieras stikla šķiedra ir divas dzimšanas dienas — dibināšana 1963. gadā un 1996. gadā investora
atnākšana.
Tagad Valmieras stikla šķiedra izveidojusi progresīvu, starptautisku Valmiera Glass Grupu ar meitas
uzņēmumiem Lielbritānijā un Amerikas Savienotajās Valstīs, kas ražo augstvērtīgus stikla šķiedras
produktus. Valmiera Glass® zīmola produkcija ir vērsta uz dažādiem industriālajiem tirgiem, tai skaitā
kompozītu, siltuma, tehnisko izolāciju, kā arī celtniecības nozari. Valmiera Glass® ir zīmols, kas pasaulei un cilvēcei palīdz sasniegt augstākos mērķus — veidot īstus autobūves meistardarbus, kas maina
braukšanas pieredzi, palīdz droši pārvietoties jūrās un okeānos, lidot kosmosā un atklāt arvien jaunas
zināšanas par visumu. Tas ir vairāk nekā tikai stikls — tas uzlabo dzīves kvalitāti miljoniem cilvēku.
Un patiesībā Valmieras stikla šķiedra ir ne tikai stikla šķiedras ražotājs, bet arī aktīvs dalībnieks
apkārtējās vides un kopienas veidošanā, sabiedrības atbalstīšanā, vides aizsardzībā, Valmieras pilsētas
attīstīšanā un Latvijas, Valmieras vārda nešanā pasaulē.
Kontakti:
AS “Valmieras stikla šķiedra”
Cempu iela 13, Valmiera
Tālr. +371 64202216, e-pasts: latvia@valmiera-glass.com
www.valmiera-glass.com
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Nacionālais lepnums
ar pasaules līmeņa zinātību

Foto no LPKS “VAKS” arhīva
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atbalsta plecs lauksaimniekiem
Pie pašas Varakļānu robežas bāzējas lauksaimniecības pakalpojumu
kooperatīvās sabiedrības (LPKS) “VAKS” vietējās nodaļas galvenā mītne.
VAKS darbojas jau kopš 1999. gada, taču Varakļānu filiāle ir sākusi strādāt
salīdzinoši nesen — 2006. gadā. Kā norāda struktūrvienības vadītāja Ilze Benislavska, Varakļānu filiālē ir uzņemti 150 biedri (visā kooperatīvā — vairāk
nekā 500). Lauksaimnieki gan nav tikai no tuvākās Varakļānu apkārtnes, bet
sniedzas līdz pat Preiļiem un Jēkabpilij — jau ārpus Vidzemes robežām. Visi
biedri ir aptuveni 70 kilometru rādiusā ap Varakļāniem, jo lauksaimniekam ir
svarīgi būt iespējami tuvu produkcijas realizēšanas punktam. Kopumā VAKS
Varakļānu struktūrvienības uzskaitē ir ap 20 tūkstošiem hektāru zemes, kas pērnajā gadā deva 40 tūkstoši tonnas graudu.
Pamatā kooperatīvs piedāvā saviem biedriem graudu pirmapstrādes, uzglabāšanas un realizācijas
pakalpojumus. VAKS ir iespēja gan iepirkt, gan pārdot produkciju vairumā, tādējādi biedriem tiek nodrošināta augstāka peļņa. Protams, graudu iepirkšana un pārdošana nav vienīgā kooperatīva funkcija. VAKS
apgādā biedrus ar nepieciešamajām izejvielām, piemēram, minerālmēsliem, augu aizsardzības līdzekļiem, sniedz agronoma konsultācijas, piedāvā tehniku (nepieciešamības gadījumā var arī iznomāt) un rezerves daļas, rīko dažādus izglītojošus seminārus un citus pasākumus. Faktiski ir izveidotatāda sistēma,
lai lauksaimniekiem būtu garantijas produkcijas realizācijai un nevajadzētu rūpēties par ražas izaudzēšanai nepieciešamo izejvielu sagādi. Protams, uzsvars tiek likts uz kooperatīva biedriem, taču VAKS iespēju
robežās neatsaka padomu arī citiem vietējiem lauksaimniekiem, kas vēršas pēc atbalsta.
Gadu gaitā lauksaimnieku darba ražīgums ir audzis, un kooperatīvs periodiski paplašinās ar jaunām
telpām graudu uzglabāšanai un biroja darbam. Domājot par VAKS ilgtspēju, nākotnes plānos ir turpināt
kooperatīva kapacitātes palielināšanu, tāpat lielāku lomu ieņems videi draudzīgas tehnoloģijas.
VAKS Varakļānu struktūrvienības vadītāja Ilze norāda, ka tirgū ir sīva konkurence ar ārzemniekiem,
piemēram, skandināviem, tomēr kooperatīvam ir priekšrocība, jo tas pilnībā ir vietējais uzņēmums. Svarīgākos lēmumus pieņem biedri — lauksaimnieki, tādā veidā faktiski paši nosakot savu nākotnes attīstības
virzību. Tas sniedz drošību, stabilitāti un pārliecību. Tādā veidā kooperatīvs var attīstīties un plānot savu
darbību atbilstoši kopējām lauksaimnieku interesēm — ilgtspējīgi un atbildīgi.
Ilze arī min, ka kooperatīva darbība atstāj pozitīvu iespaidu uz apkaimi, kur vairs praktiski nevar
atrast kādu lauksaimniecības teritoriju, kas nebūtu apstrādāta. VAKS pieredze rāda, ka ar kooperatīva
atbalstu jaunam uzņēmējam faktiski ir nepieciešama tikai vēlme strādāt (protams, neskaitot pašu zemi),
lai veiksmīgi spētu izveidot savu saimniecību. Atbalsts nav tikai tieši saistīts ar lauksaimniecības attīstību — VAKS saviem biedriem rīko dažādus pasākumus un veicina vietējās kopienas saliedēšanos, kas
noteikti savus labākos rezultātus vēl parādīs ilgtermiņā.
Kontakti:
LPKS “VAKS”, “Grozu kalte”, Varakļānu pagasts, Varakļānu novads
Tālr. +371 29428890, e-pasts: ilze.benislavska@vaks.lv, http://www.vaks.lv/public/

Foto no “Piebalgas Kūpinātavas” arhīva

Vecpiebalgā rodami vīri, kas gardēžu galdiem gādā labumus no īstas
gaļas, bez kaitīgām piedevām, un to dēvē par “Piebalgas Kūpinātavu”. Krogus vīrs Rihards un īstens piebaldzēns Indriķis gatavo kūpinājumus un citus gardumus, kuru receptēm pamati meklējami no vecvecmammas mantojumā saņemtas Mērnieku laikos iespiestas pavārgrāmatas. Tas ir smeķis, ko
īsā laikā iecienījuši daudzi.
Rihards ir restorāna īpašnieks Vecpiebalgā, kurš izmēģinājis spēkus
ēdināšanas arodā pat Ņujorkā un Londonā. Papildu saimniekošanai restorānā viņam patīk eksperimentēt, un to rezultātā tapis gan vīns, gan siers.
Bet kā pašam šķiet, vislabāk vedusies gaļas kūpināšana, un atrastie sentēvu gaļas marinēšanas noslēpumi tam nākuši tikai par labu. Tieši tas ir bijis stimuls nebeigt eksperimentēt un ziedot ne mazumu
gaļas, lai vienā dienā ar lepnumu kūpinājumus piedāvātu citiem. Tāpēc kopā ar Indriķi nu ir izveidota
“Piebalgas Kūpinātava”. Indriķis rūpējas par labumu nogādāšanu tuvāk gardēžu galdiem.
Teju pusotru gadu “Piebalgas Kūpinātavas” gardumi iegādājami pašu restorānā un veikalos visā
Vidzemē. Nu vīri meklē lielākas ražošanas telpas, jo interese pēc viņu kūpinājumiem aug tik ļoti, ka ar
esošajām iekārtām apmierināt visu pieprasījumu kļūst arvien grūtāk. Priecīgā ziņa ir tā, ka jau ir gūts
Lauku atbalsta dienesta apstiprinājums projektam, kas ļaus īstenot attīstības ieceres un iekarot arvien
plašākus tirgus.
Vislabākais kompliments, kādu kūpinājumu meistari saņēmuši, ir klientu vērtējumi, atgriežoties
pie produktu groza un sakot apmēram šādus vārdus: “Dodiet, lūdzu, to pašu desiņu, ko pagājušajā nedēļā pie jums ņēmu. Neko garšīgāku līdz šim neesmu garšojis!”.
Kas ir viņu panākumu atslēga? Nekas daudz, tikai darīt labāko, meklēt iespējas atšķirties un būt
pārliecinātiem par sava ražotā produkta kvalitāti.
Tiem, kuri grasās uzsākt savu uzņēmējdarbību, abi novēl iegaumēt, ka panākumi nerodas bez pūliņiem. Lai tos gūtu, ir jārod spēks un enerģija.

Kontakti:
SIA “Piebalgas Kūpinātava”
“Viesturi”, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pag., Vecpiebalgas novads
Tālr. +371 20287838, +371 29480148,
e-pasts: rihards.eniks@gmail.com, putnins.indrikis@gmail.com
VIDZEMES VEIKSMES STĀSTI 2016

29

MĀJRAŽOTĀJS / AMATNIEKS

Mērnieku laiku garša

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: J. Poruka iela 8, 108. kabinets
Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Kontaktinformācija saziņai
e-pasts: uznemejdarbiba@vidzeme.lv
Tālr. +371 64219021

PATEICAMIES

Vidzemes plānošanas reģions izsaka pateicību
Vidzemes pašvaldībām par informatīvo atbalstu.
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