VIDZEMES VEIKSMES STĀSTI 2015

PRIEKŠVĀRDS
“Viss, kas mani nenogalina, padara mani stiprāku”, ar šiem filozofa Frīdriha Nīčes vārdiem vēlos uzrunāt
Vidzemes veiksmes stāstu bukleta lasītāju.

Man ir gandarījums, ka vidzemnieki ir spējīgi attīstīt savas prasmes un iemaņas, noticēt savai varēšanai
un radīt interesantas, unikālas un, galvenais, derīgas uzņēmējdarbības idejas, kas nodrošina platformu pašu
labklājībai un rada jaunas darbavietas. Pamatoti varam lepoties ar katru mūsu puses uzņēmēju, kas izmantojis
viņam dotās iespējas, piesaistot gan valsts, gan ES atbalstu, kā arī attīstībā investējis privātos līdzekļus.

Šogad esam viesojušies pie jauniem pulverkrāsotājiem Apes novadā, šokolādes izstrādājumu meistares
Beverīnas novadā, bioloģiskas kosmētikas ražotājiem no Raunas novada, vīna darītājiem no Naukšēnu novada
un daudziem citiem. Vidzemes veiksmes stāstu lokā ietilpst gan produktu ražotāji, gan pakalpojumu sniedzēji,
gan mājražotāji, gan plašus eksporta tirgus iekarojuši uzņēmumi. Lai arī katrs stāsts ir tik atšķirīgs, to varoņus
vieno aizrautība un entuziasms par visu, ko viņi dara.
Ir sajūta, ka izdarīt varam vēl vairāk, un šie veiksmes stāsti darboties mudina arī tos, kuri līdz šim nav bijuši
pārliecināti par spējām kļūt pašiem sev par saimniekiem.

Aicinu iepazīt katru no 26 Vidzemes veiksmes stāstiem, iedvesmoties un rīkoties. Strādājot visiem kopā,
Vidzemē – ceļš vienmēr ved augšup.
Lai mums visiem izdodas noticēt sev, un sapņi pārvēršas par īstenību!

Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs
Hardijs Vents

Foto no SIA „Veltījums Jums” arhīva

SIA „Veltījums Jums” – autoserviss,
izklaide un ēdināšana Alūksnē

ALŪKSNES
NOVADS

Teju katrs Alūksnes iedzīvotājs zina vietējo aktīvistu, uzņēmēju
Aigaru Steberi, kurš saimnieko uzņēmumā „Veltījums Jums”. Uzņēmuma
nosaukums vien jau ievij sevī Aigara un viņa ģimenes attieksmi pret
uzņēmējdarbību, pret darbu, ko paši dara. SIA „Veltījums Jums” plašāk
pazīstams kā autoserviss, taču kopš 2014. gada uzņēmums darbojas
arī ēdināšanas un kultūras jomā. Viesi tiek mīļi gaidīti kafejnīcā „Pauze”,
kas atrodas līdzās autoservisam, kā arī Alūksnes centrā esošajā izklaides
un kultūras centrā „Prelūdija”. Kā saka pats Aigars, viņš pēc profesijas
ir mehāniķis, pēc aicinājuma muzikants, savukārt, viņa hobijs ir ēst
gatavošana. Tā nu pavisam dabīgi visas šīs šķautnes ir saplūdušas Aigara
biznesā.

Lai gan izklaides un kultūras centrā „Prelūdija” galvenokārt saimnieko Aigara dēls Oskars, uzņēmumā ir
iesaistīta teju visa Steberu ģimene. Kā atzīst Aigars, visa panākumu atslēga slēpjas pareizajā attieksmē pret
dzīvi, darbu un cilvēkiem apkārt. Un tieši līdzcilvēki ir tie, kas dzen uz priekšu, komanda, kas iesaistīta, jo viņu
dēļ nevar ļauties apnikumam un grūtsirdībai. Uzņēmuma darbinieki, kas šobrīd kopskaitā ir gandrīz 30, tiek
izvēlēti pēc lojalitātes principa. Galvenais, lai cilvēkam patīk savs darbs, jo tad arī spēs iemācīties vēl nezināmo.
SIA „Veltījums Jums” ir atzīta profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu prakses vieta, un nereti prakse pārtop arī
darbā. Tieši komanda ir Aigara spēks, jo tikai kopīgi tiek strādāts pie jaunām idejām un to realizēšanas.
Vislielākais gandarījums SIA „Veltījums Jums” darbiniekiem ir par to, ka izdodas iekustināt kultūras dzīvi
klubā. „Prelūdijā” aktīvi noris izklaides pasākumi gan bērniem, gan jauniešiem, gan arī vidējai paaudzei.

Papildus intensīvajam darbam uzņēmumā Aigars atrod laiku arī sabiedriskām aktivitātēm. Sadarbībā
ar vietējo mazpulku organizāciju tiek īstenotas dažādas idejas par attīstošām bērnu brīvā laika pavadīšanas
iespējām. Arī pašvaldība ir novērtējusi Steberu ģimenes aktīvo darbošanos, apliecinot to ar dažādiem
apbalvojumiem (tai skaitā apbalvojums par mecenātismu „Sudarba zīle 2013”).
Sajūta, ka dari citus priecīgus, un no tā priecājies arī pats, ļauj iet uz priekšu ar smaidu. Atrast savu „es” un
to īsto nodarbošanos, ir laimīgas un panākumiem bagātas dzīves atslēga, atzīst Aigars Steberis.

Kontakti:
SIA „Veltījums Jums”
Autoserviss – Rūpniecības iela 8b, Alūksne
Kafejnīca „Pauze” – Rūpniecības iela 2p, Alūksne
Kultūras un izklaides centrs „Prelūdija” – Latgales iela 2, Alūksne
www.autoserviss-aluksne.lv, www.preludija.lv
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Foto no SIA „Ekju” arhīva

Kvalitatīvas dārza mēbeles
no SIA „EKJU”
Amatas novada Drabešu pagastā savas ražotnes izvietojis viens no
Latvijas lielākajiem dārza mēbeļu ražotājiem SIA “EKJU”, kura vārds jau
ilgus gadus pazīstams starptautiskajos tirgos. Tālajā 1992. gadā četri
uzņēmīgi vīri – Egons Garklāvs, Klauss Štaigers, Juris Skoliņš un Uldis
Nāzars izveidoja SIA “EKJU” kā Latvijas – Vācijas kopuzņēmumu, bet kopš
2003. gada uzņēmuma kapitāls ir privāts un pieder Latvijas pilsoņiem.
Zīmīgi, ka uzņēmuma nosaukums veidots no dibinātāju vārdu pirmajiem
burtiem.

AMATAS
NOVADS

Uzņēmuma dibinātājiem nebija gadiem ilgas pieredzes koku nozarē, iemēģinājuši spēkus arī plastmasas
izstrādājumu ražošanā. Pamazām sākuši nodarboties ar kokmateriālu sagādi, pārstrādi un tirdzniecību, līdz
secinājuši, ka, lai uzņēmums spētu pastāvēt arī ilgtermiņā, jāražo preces ar pievienoto vērtību, kas būtu
interesantas arī ārzemju pircējam. Pateicoties vācietim Klausam, kā pirmās sākuši eksportēt latas dakstiņu
jumtiem Vācijā. Un šobrīd 95% uzņēmuma produkcijas tiek eksportētas galvenokārt uz Lielbritāniju, Dāniju,
Franciju, Somiju, Zviedriju, Norvēģiju, Vāciju, Īriju, Spāniju, Holandi un Islandi. Arī piešķirtais FSC piegādes ķēdes
sertifikāts, kas apliecina ilgtspējīgu koksnes izmantošanu, palīdz būt par stabilu pasaules tirgus spēlētāju.
SIA “EKJU” ir mūsdienīgs un videi draudzīgs koka mēbeļu ražošanas uzņēmums, kas palīdz veidot dabai
pietuvinātu telpu ikvienam patērētājam. SIA “EKJU” strādā tikai ar vietējiem skujkokiem – egli un priedi.
Savu produkciju ražo ļoti dažādu, lielās un nelielās sērijās, sākot no bērnu smilšu kastēm un soliem līdz pat
dārza mēbeļu komplektiem. Allaž cieņā ir bijis īsts saimes galds, ko apliecina arī fakts, ka visvairāk pārdotie
gan Latvijā, gan ārzemēs ir tieši dārza galdi. Produkcijas klāstā īpašu vietu ieņem balkonu mēbeles, ļaujot
arī pilsētas burzmā sajust koka dabisko šarmu. SIA “EKJU” piekopj bezatkritumu ražošanu, videi draudzīgas
ražošanas tehnoloģijas un jaunu materiālu ieviešanu, ražošanas procesā radušos koka atlikumus pārstrādājot
šķeldā un pēc tam to eksportējot.
„Koks ir vērtība, kas ir un būs. Mēs veidojam ne tikai produktu, bet arī sajūtas,” atzīst SIA “EKJU” pārstāvis.
SIA “EKJU” mēbeles un interjera priekšmeti ir orientēti uz ģimenisku kopā būšanu, tie rada patīkamas sajūtas
un siltumu gan tiešā, gan pārnestā nozīmē.

Saņemtais atbalsts:
• ERAF projekts „SIA EKJU ārējā mārketinga aktivitātes Abbaye de Chaalis, Francijā starptautiskā izstādē „Journees
des Collections Jardin””
Kontakti:
SIA „EKJU”
Cecīļu iela 12, Ieriķi, Drabešu pagasts, Amatas novads
Tālr. +371 64170073, e-pasts: ekju@ekju.lv
www.ekju.lv
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Foto: Vidzemes plānošanas reģions

Apes radošais entuziasts
Nauris Teters

APES
NOVADS

Apes industriālajā zonā, kas tiek veidota bijušās Apes arodvidusskolas
teritorijā, pavisam klusi un nemanāmi darbojas jaunais aktīvists un
entuziasts Nauris Teters. Viņš vidzemniekiem no tuvākām un tālākām
malām sniedz samērā maz piedāvātu pakalpojumu – metāla krāsošanu,
izmantojot pulverkrāsošanas metodi. Šīs metodes lielākā priekšrocība
ir izturība pret skrāpējumiem, saules ultravioleto staru un ķīmisko vielu
iedarbību. Krāsošanas procesā lietderīgi tiek izmantoti teju 98% krāsas,
lietotajam pulverim nav indīgu izmešu, kā arī darbojoties ar to, nav
jāuztraucas par nosmērēšanos salīdzinājumā ar šķidro krāsu.

Šāda ideja Naurim radusies aptuveni pirms trim gadiem, 2012.gadā. Istabā darbojoties, tika uzmeistarota
lampa mājas piebraucamajam ceļam ar mērķi, lai redz tikai izgaismotu ceļu, nevis pašu spuldzīti. Kad Nauris
sācis pētīt pastāvošās iespējas lampas krāsošanai, tika uzzināts par pulverkrāsošanu.
Tai laikā, strādājot par ekskavatoristu, Nauris aizvien vairāk aizdomājies par to, cik tad ilgi strādās citiem,
un kad varēs būt saimnieks sev pašam. Kad Apes novadu apmeklēja tā laika Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrs E.Sprūdžs, Naurim ar viņu izvērtās interesanta saruna par uzņēmējdarbības uzsākšanu
jauniešiem lauku reģionos. Iespējams, tas bija kā papildus stimuls, lai 2012.gadā Nauris piedalītos Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu konkursā par uzņēmējdarbības izveidi. Saņemtais
ELFLA atbalsts ļāva iegādāties vērienīgas iekārtas, lai jebkuru lielāku vai mazāku metāla izstrādājumu varētu
nokrāsot jebkurā klienta izvēlētajā krāsā. Papildus tam, viņš ikdienā darbojas arī ar metāla griešanu, metināšanu
un strūklošanu, piedāvājot klientam pilnu ciklu no metāla izstrādājuma izgatavošanas līdz tās krāsošanai.

Darba un jaunas idejas Naurim netrūkst, klienti paši atrod Nauri, jo viņa kvalitatīvais darbs ir vislabākā
reklāma. Apbrīnojams ir Naura neizsīkstošais dzīvesprieks un pozitīvisms, ar kādu viņš runā par savu darbu.
Smejot Nauris vien nosaka, ka nākotnē viņa SIA „TTR Company” būs tik vērienīgs uzņēmums, ka ļaudis pat no
attālākajām Vidzemes pilsētām brauks dzīvot uz Api, lai varētu šeit strādāt. Daudzi apkārtējie Naurim aizrāda
par pārlieko fantazēšanu, taču Nauris ir lielisks piemērs tam, ka lielā dzimtenes mīlestība un vēlme darboties,
un veidot ģimeni šeit pat Latvijā, ir vieni no būtiskākajiem priekšnosacījumiem, lai uzdrošinātos un realizētu
savas idejas arī attālākos un mazākos lauku reģionos.

Saņemtais atbalsts:
• ELFLA projekts „Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “TTR Company” izveide”
Kontakti:
SIA „TTR Company”
Druvas, Apes pagasts, Apes novads
Tālr. +371 26169898, e-pasts: teters.nauris@gmail.com
www.ttrcompany.lv
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Foto: Vidzemes plānošanas reģions

Laimes sajūtas radīšana Trikātā
Kopš 2013. gada trikātiete Raisa Jablonska ir uzsākusi mazajam Trikātas
pagastam neraksturīgu nodarbošanos – šokolādes izstrādājumu ražošanu.
Pēc izglītības būdama pārtikas tehnoloģe, daudzus gadus nostrādājusi
vietējā pienotavā, nolēmusi izmēģināt ko jaunu. Ideja par šokolādi atnākusi
pavisam nejauši, un pēc aptuveni pusgadu ilgiem eksperimentiem savā
virtuvē, atvērusi nelielu ražotni un veikaliņu pašā Trikātas centrā.

BEVERĪNAS
NOVADS

Sākotnēji, pētot informāciju par šokolādes produktu gatavošanu, tas
licies samērā vienkārši, bet ātri vien Raisa atskārtusi, ka tas ir ļoti sarežģīts
process. Lai savām esošajām un jauniegūtajām zināšanām par šokolādi
pievienotu klāt arī praktiskās iemaņas, tika apmeklēta slavena franču šokolatjē meistarklase Īrijā, kur 3 dienas
pavadītas intensīvās apmācības no galvas līdz kājām šokolādē. Mācīšanās process Raisai norit vēl aizvien, katru
dienu, jo nav diena, kad gatavojot tos pašus produktus, viņa neuzzinātu ko jaunu. Taču visvairāk šokolādes
meistare mācās no saviem apmeklētājiem. Interesentu grupiņām tiek piedāvātas meistarklases „R Chocolate”
ražotnē, kur jebkuram pašu rokām ir iespējams izgatavot šokolādes konfektes un īpašas figūriņas. Raisa
meistarklašu laikā nebaidās atklāt pat šī procesa visniansētākās detaļas, jo uztver to kā abpusēju informācijas
apmaiņu, no kuras pati daudz var mācīties.
„R Chocolate” izstrādājumu klāstā tiek piedāvātas septiņu veidu trifeles un dažādu formu našķi no
baltās, piena un tumšās šokolādes. Katrs kārumiņš ir īstens roku darbs, un gatavots ar īpašu mīlestību. Kā
atzīst saimniece, ar šokolādi var darboties tikai labā noskaņojumā, jo savādāk produkts neizdosies. Savukārt
pretī Raisa saņem pamatīgu devu laimes hormona, jo, kā zināms, tieši šokolāde veicina tā izdalīšanos. Un to
apliecina arī meistarklases, kurās var novērot, kā šokolāde atver pat visskeptiskāko cilvēku, kā liek tam smaidīt,
priecāties un sajust patiesu laimes pieskārienu.
Līdzīgi kā citi mazie ražotāji, arī „R Chocolate” kvalitāti nostāda augstāk par kvantitāti. Un tādi vārdi, kā
piemēram, „paldies, es mūžā neesmu ēdusi tik garšīgu šokolādi”, kā arī fakts, ka tas, kurš vienreiz pagaršojis „R
Chocolate” gardumus, turpinās tos izvēlēties, stiprina Raisas uzņēmību un ideju attīstību. Viņa ir gandarīta, ka
ar šokolādes palīdzību ir izdevies padarīt laimīgāku vidi sev apkārt, kā arī ļaut izbaudīt tuvākiem un tālākiem
ciemiņiem šokolādes dažādās garšas nianses.

Kontakti:
SIA „R Chocolate”
Zelta Auns, Trikātas pagasts, Beverīnas novads
Tālr. +371 29393881, e-pasts: raisa.jablonska@gmail.com
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Foto no SIA „Cietais rieksts” arhīva

Saldētas dabas veltes
no Burtnieku novada

BURTNIEKU
NOVADS

Burtnieku novadā kopš 1994. gada pastāv uzņēmums „Cietais rieksts”,
kas ilgus gadus darbojās tikai ar zāģmateriālu ražošanu un tirdzniecību. Lai
sevi nodrošinātu iespējamos krīzes laikos, 2005. gadā SIA „Cietais rieksts”
saimnieks Andris Krūzkops nolēma pievērsties augļkopības nozarei. Šodien
uzņēmums turpina veiksmīgu darbību abās šajās nozarēs.

Uzmanības vērta ir SIA „Cietais rieksts” pievēršanās augļkopībai.
Viņiem izdevies atrast jaunu nišas produktu – saldētas ogas. Viss sācies
ar vienu hektāru upeņu, vēlāk vēl divos hektāros uzsākta smiltsērkšķu
audzēšana. Kā zināms, smiltsērkšķa ogas no krūma zariem var nolasīt
tikai pēc sasaldēšanas, tāpēc uzbūvētas milzīgas saldētavas. Taču, lai veiksmīgāk noturētos tirgū, ar divām ogu
šķirnēm vien nepietiek. Tā nu pamazām paplašinot piedāvāto sortimentu, šobrīd SIA „Cietais rieksts” piedāvā
visus Latvijas ogu veidus, kurus iepērk no vietējiem Vidzemes zemniekiem un ogu lasītājiem. Saldēto ogu
klāstu papildina arī saldētas baravikas un ogu sorberti, kuru sastāvā ūdens tiek aizvietots ar bērzu sulām. Pašu
audzētajām upenēm un smiltsērkšķiem piešķirts arī bioloģiskā produkta sertifikāts.
Šobrīd „Cietais rieksts” produkcija pieejama Latvijas veikalos, tai skaitā arī Rimi veikalos Rīgā, kuros
izvietoti lauku labumu stendi „Klēts”. Izveidojusies sadarbība arī ar vietējiem pārtikas ražotājiem ogu tālākai
pārstrādei, piemēram, AS „Smiltenes piens”, SIA „Rīgas saldējums”, SIA „Lāči” u.c. Andra Krūzkopa meita Indra,
kas šobrīd uzņēmusies galveno rūpi par uzņēmuma augļkopības nozari, ir gandarīta par interesanto darbu, ko
var darīt, un par produktu, ko var piedāvāt.
Liels prieks Indrai un viņas tēvam ir par to, ka līdz ar šo nodarbi, izdevies aktivizēt apkārtējos iedzīvotājus
un zemniekus. Zinot, ka tepat ir vietējais uzņēmums, kam pašu vāktās un audzētās ogas ir vajadzīgas, tuvākiem
un tālākiem vidzemniekiem ir prieks un stimuls sarosīties un darboties.

Saņemtais atbalsts:
• ELFLA projekts „SIA „Cietais rieksts” augļu un dārzeņu glabātavas modernizācija”
Kontakti:
SIA „Cietais rieksts”
Valmieras iela 12a, Matīšu pagasts, Burtnieku novads
Tālr. +371 29219445, e-pasts: info@cietaisrieksts.lv
www.cietaisrieksts.lv
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Foto no SIA „Kampenuss” arhīva

Smalku mēbeļu radītāji
Tieši tik stipri, cik ozols stiepj saknes Latvijas zemē, tik pamatīgi
un nopietni SIA „Kampenuss Furniture” ražo augstas kvalitātes koka
izstrādājumus.

„Kampenuss Furniture” ir cēsnieka Ingusa Kampenusa veidots
uzņēmums. Meistars savu karjeru veidojis no 2004. gada, kad Cēsu
Profesionālajā vidusskolā apgūta galdnieka profesija. Jau mācību laikā
pierādījis savu māku darboties ar koku un sācis strādāt pie amata meistara.
Gadu gaitā iekrāta pieredze un gūta klientu atzinība. Ambīcijas un dažādu
apstākļu sakritība mudinājusi veidot savu uzņēmumu.

CĒSU
NOVADS

Ingusa vienīgā reklāma ir bijusi viņa darba rezultāti. Tos pamanījis arī skolasbiedrs, arhitekts Reinis Saliņš,
kurš piedāvājis īstenot ideju par velo stūri no koka. Sadarbības sākums bijis tik veiksmīgs, ka viens pēc otra
radušies citi izaicinoši projekti. Kopdarbs, kura pilnveidošanai spēki tiek veltīti joprojām, ir īpaša dizaina
ozolkoka krēsls un galds. I. Kampenusam rūp, lai viņa gatavotās mēbeles kalpotu vairākām paaudzēm.
Idejas rodas darot, panākumi – uzdrīkstoties. Tas, ko „Kampenuss Furniture” sasniedzis līdz šim, ir
pateicoties 100 % atdevei darbā – gan strādājot ar koku pie darbgalda, gan rūpējoties par tirgus iekarošanu un
pastāvīgu attīstību.

Jaunajiem uzņēmējiem Inguss iesaka būt aktīviem. Lai sasniegtu savus mērķus, svarīgi ir meklēt iespējas arī
tur, kur tās sākotnēji nešķiet atrodamas. Tas ir viens no priekšnoteikumiem, lai gūtu panākumus un atšķirtos
no citiem.
Uzņēmums lielu uzmanību velta galdniecības nozares attīstībai un nākotnei, tādēļ labprāt nodod savas
zināšanas topošajiem galdniekiem no skolas, kurā reiz mācījies pats Inguss. Nozarē, kurā strādā „Kampenuss
Furniture”, profesionalitātei ir ļoti liela nozīme.
Saņemtais atbalsts:
• ALTUM ESF programmas projekts „Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai”
Kontakti:
SIA „Kampenuss Furniture”
Katrīnkalns
Cēsis, Cēsu novads
Tālr. 29276132, e-pasts: info@kampenuss.lv
www.kampenuss.lv
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Foto: Vidzemes plānošanas reģions

Dabas īpašais spēks un enerģija
„Vidus Ruņģos”

CESVAINES
NOVADS

Gleznainas ainavas ieskauts, Cesvaines novadā atrodas skaists Dieva
stūrītis, kā to paši sauc „Vidus Ruņģu” saimnieki Gundars un Inta Rumpīši.
Viņu veiksmes stāstu radījusi satikšanās, jo katrs pats par sevi dzīvē
noteikti nebūtu izdarījuši tik daudz interesantu lietu, kādas abi paveic kopā
savā saimniecībā „Vidus Ruņģi”.

Gundars, pēc profesijas būdams amatu mācības skolotājs, pašu
dēvētajā Rūķīšu mājā īsteno savu ideju par dažādiem koka izstrādājumiem:
ar speciālas iekārtas palīdzību top skaisti sienas pulksteņi, grāmatzīmes,
medību trofeju paliktņi un citas interesantas lietas. Taču koka izstrādājumi
ir tikai daļa no viņu saimniecības.

No kārklu klūgām darinātas masāžas slotiņas, pašu sviests medus, pašu audzēti tomāti, no kuriem tiek
gatavota arī tomātu sula, pašu audzēti svaigi un kaltēti garšaugi (no svaigām bazilika lapiņām top arī pesto),
ķirbju sukādes un ievāktās tējas, kā arī citas viņu gādātās dabas veltes atrod ceļu pie tiem, kas uzturā vēlas
lietot Latvijā audzētus ekoloģiskus produktus. Visvairāk „Vidus Ruņģu” sagādāto produkciju novērtē pircēji
dažādos tirdziņos, kā arī draugi un radinieki. Tomēr skaidri nodefinēt „Vidus Ruņģu” piedāvātās produkcijas
klāstu nemaz nav iespējams, jo saimniekiem arvien rodas jaunas idejas. Un, ja kaut kas netiek audzēts, ievākts
un pārstrādāts šobrīd, visticamāk, ka tas notiks pavisam drīz, piedāvājot interesentiem atkal ko jaunu. Kad āra
darbi beigušies, tumšajos rudens un ziemas mēnešos Inta nododas rokdarbiem, radot skaistas tamborētas rotas.
Četru gadu laikā, kopš Inta un Gundars saimnieko „Vidus Ruņģos”, viņi ir iemācījušies „lasīt” dabu kā
atvērtu grāmatu, dzīvojot saskaņā ar to un ņemot tās sniegtās veltes. „Vidus Ruņģi”, kas atrodas sešu uguns
āderu krustpunktos, ir enerģētiski spēcīga vieta, un tikpat pozitīva enerģija staro arī no mājas saimniekiem.
Kā paši saka, „ja jūti, ka pasaule ap tevi paliek labāka, ka daudz vairāk redzi labo sev apkārt, tad tā ir zīme,
ka esi uz pareizā ceļa”. Rumpīšu ģimenes veikums ir apliecinājums tam, ka iespējas un izdevība ir ik uz soļa,
jātur tikai acis vaļā un jāsaskata tās. Un pat šķietamas neveiksmes ir jāuztver kā pamats kādai izdevībai, jo, kā
savā darbā ir pārliecinājušies „Vidus Ruņģu” saimnieki, bieži vien labākās lietas top, sastopoties ar kādu kļūmi,
kas rosina attīstīt arvien jaunas idejas, atklāt iespējas, kā izstrādājumu padarīt interesantāku, oriģinālāku un
kvalitatīvāku. Veiksmes atslēga pavisam vienkārša – darīt kopā, darīt ar prieku, patikšanu un kā priekš sevis.

Saņemtais atbalsts:
• ESF ALTUM programmas projekts „Kokapstrādes uzņēmuma izveide”
Kontakti:
SIA „Vidus Ruņģi GI”
Cesvaines pagasts, Cesvaines novads
Tālr.: +371 26530441, e-pasts: inta11@inbox.lv
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Foto: Vidzemes plānošanas reģions

„Podnieka nams” Ērgļos
2000. gadā Andris Džiguns ar sievu Ingūnu atnāca dzīvot uz tukšu,
neiekoptu īpašumu Ērgļu pagastā, kas bijis bagāts ar māliem. Tā nu viņi
uzcēla šeit darbnīcu un māju, un tagad šī vieta pazīstama kā „Podnieka
nams”. Lai gan māls un darbošanās ar to ir abu mākslinieku lielā aizraušanās,
lielākoties podus un citus māla izstrādājumus viņi šeit ļauj taisīt citiem.
„Podnieka nams” ir atvērtā darbnīca, kur interesentiem ir iespējams iepazīt
mālu un ar savām rokām izjust, kā neliels māla pikucis pārtop skaistā
mākslas darbā.

ĒRGĻU
NOVADS

Ikdienā Andris ir skolotājs Ērgļu mākslas skolā, un arī savā „Podnieka
namā” labprāt uzņem skolēnu grupas, lai mācītu viņiem darboties ar mālu. Šeit cilvēkiem ir ļauts izdomāt un
radīt pašiem to, ko vēlas un kas sanāk, Andris sniedz vien nelielu palīdzību un ieteikumus. Šādi arī cilvēkiem
ir lielāks gandarījums un prieks par pašu paveikto. „Podnieka nams” Andrim un Ingūnai ir kā meditācija un
uzlādēšanās vieta vienuviet. Atbraucot viesiem, šeit notiek emociju apmaiņa. Viesus priecē sajūtas, darbojoties
ar mālu, savukārt, Andrim ir interesanti parunāties un parādīt, kā top lietas. Un dažkārt, kad ar mālu darbojas
viesi, Andris tik var nobrīnīties, kādas lietas cilvēki spēj uztaisīt. Savukārt, Ingūna šeit bauda un izmanto tos
brīžus, kad viesi ir prom, un kad mierā un klusumā var nodoties kā sava radīšanai.
„Podnieka nama” paspārnē darbojas arī nodibinājums „Ķenguru skola”, kur aktīvāk darbojas Andra sieva
Ingūna. Ir organizētas vairākas radošo nodarbību programmas apkārtnes bērniem, tai skaitā arī sadarbībā ar
kaimiņos esošo R.Blaumaņa muzeju „Braki” un Ērgļu novada pašvaldību.

To, ka māksla Andrim Džigunam ir kā misija, apliecina viņa nesavtīgā darbošanās vairākos mākslas
virzienos. Kā viņš pats atzīst, viņa stihija ir uguns, tāpēc arī kopā ar domubiedriem regulāri tiek veidotas
uguns skulptūras. Skulptūras tiek veidotas arī no kokiem, bet ziemā Andris iemēģina roku sniegu skulptūru
gatavošanā. Tāpat „Podnieka nams” reizēm ir arī vieta nelieliem simpozijiem, kur domubiedriem pulcēties,
dalīties pieredzē un radīt ko jaunu.

Kontakti:
„Podnieka nams”
Ķenguri, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads
Tālr. +371 29188891, e-pasts: gushma@inbox.lv
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Foto no SIA „Gardums” arhīva

Kūku bode GulbenĒ

GULBENES
NOVADS

Gulbeniete Inese Veismane, iespējams, ir viena no labākām kūku
cepējām Gulbenes novadā, taču noteikti ir vienīgā, kurai Gulbenē ir savs
veikaliņš/kafejnīca – kūku bode „Gardums”, kurā pieejamas Ineses ceptās
gardās kūkas un konditorejas izstrādājumi. Kūku cepšana ir bijis Ineses
vaļasprieks gadiem, viņa neatminas, kad būtu citas kūkas veikalā pirkusi.

Desmit gadus nostrādājusi bankā, 2010. gadā Inese nodibināja
SIA „Gardums”, lai hobiju pārvērstu pamatdarbā. Neskatoties uz to, ka
Gulbenē un tās apkārtnē ir vairākas mājas kūku cepējas, Inese uzskata,
ka viņas kūkas no citām atšķiras, un to cepšanā tiek izmantotas tikai un
vienīgi dabīgas izejvielas – ģimenes saimniecībā iegūtas lauku olas, ogas, pašu gatavoti ievārījumi. Tā kā SIA
„Gardums” piedāvā arī sāļos konditorejas izstrādājumus, tad arī to pagatavošanā tiek izmantots viss, ko vien
pašu saimniecībā var izaudzēt. Kūku dekorēšanai tiek izmantotas tikai dabīgās pārtikas krāsvielas – bietes,
kakao un spināti.
Atverot veikaliņu, klientiem tika piedāvāti 6 dažādi kūku veidi, bet nu jau piedāvātais kūku klāsts ir
pārsniedzis 20 dažādas receptes. Lai gan klientu vēlmes ir dažādas, tomēr par „top kūku” noteikti ir saucama
tradicionālā mājas torte, kuras sastāvā ir biskvīts, vārītais krēms un ievārījums. Jaunas kūkas Inese klientiem
vērtēšanai nodod tikai tad, kad, ilgstošu garšas eksperimentu rezultātā, ir pārliecinājusies, ka jaunā recepte ir
izdevusies. Baudīt dažādās garšas ir iespējams arī uz vietas, ko iecienījušas dažādas paaudzes, bērni, pieaugušie,
kā arī pensionētas kundzes labprāt izvēlas Gardumu par savu iknedēļas tikšanās vietu pie kafijas tases.

Inese ar savām prasmēm labprāt dalās arī ar interesentiem. 2014. gadā viņa piedalījusies Vislatvijas akcijā
„Satiec savu meistaru”, vadot kūku cepšanas meistarklases, kurām bijusi ļoti liela piekrišana. Viņa nebaidās, ka
viņas receptes izmanto citas saimnieces, jo ir pārliecināta, ka pat pēc vienas receptes divas dažādas saimnieces
nevar uzcept vienādu kūku.

Saņemtais atbalsts:
• ALTUM ESF programmas projekts „Konditorejas izstrādājumu ražošanas uzņēmuma izveide”
Kontakti:
Kūku bode „Gardums”
Rīgas iela 71a, Gulbene
Tālr. +371 26329841, e-pasts: gardumsiv@gmail.com
www.draugiem.lv/siagardums, www.twitter.com/Gardums
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Foto no SIA „Wenden Furniture” arhīva

„Wenden Furniture” centība ir nebeidzama
Jau vairāk kā septiņus gadus Jaunpiebalgā darbojas Latvijā lielākā
masīvkoka krēslu ražotne Latvijā, otra lielākā Baltijā. Normunds Brēmers,
uzņēmuma dibinātājs un valdes priekšsēdētājs, darbu šajā rūpnīcā uzsācis
16 gadu vecumā. Izaudzis līdz uzņēmuma direktoram, nodibinājis krēslu
ražotni Cēsīs un pēc neilga laika atgriezies Jaunpiebalgā, lai nopirktu šo
ražotni, kurā nu darbojas „Wenden Furniture”.

JAUNPIEBALGAS
NOVADS

Pēc ārējā izskata salīdzinoši parastā ražotnē, simtiem tūkstošu eiro
vērtu iekārtu pavadībā top krēsli – sarežģītākais produkts, ko vien no
koka iespējams izgatavot. Mēnesī šeit tiek saražoti aptuveni 10 tūkstoši krēslu un nelielās partijās (ap 500)
arī galdi. „Wenden Furniture” tiecas pēc augstākās klases produkta – sarežģīta, kvalitatīva un ergonomiska
krēsla, kas arī maksā vairāk, taču kalpos gadu desmitus. Viņu klāstā ir ap 400 veidu krēsliem, ražoti no ozola un
bērza. Normunds un viņa komanda ir pārsteidzošs piemērs, kā ar nebeidzamu centību ir iespējams nepadoties
un piecelties no smagiem kritumiem. Krīzes laikā „Wenden Furniture” zaudējis pat 60% no apgrozījuma.
Normunds guvis smagas, bet attīstībai neaprakstāmi nozīmīgas mācības, un nu uzņēmums darbojas ar vēl
lielāku jaudu un ir spējīgs veikt ievērojamus ieguldījumus uzņēmuma nebeidzamajā attīstībā.
„Wenden Furniture” panākumu atslēga ir tās cilvēki. Darbu uzsākot, Normundam un viņa domubiedriem
bijis tik ap 20 gadiem. Kā pats smej, visi bijuši „zaļi gurķi”, taču nu var lepni sevi saukt par ļoti labiem speciālistiem,
kas caur smagu darbu guvuši nevienā skolā neiegūstamas zināšanas. Ar savu centību, atbildību un attieksmi
viņi spējuši aizraut un ļāvuši saviem ražošanas darbiniekiem noticēt, ka smags darbs nesīs panākumus. Viņiem
ir svarīgi, lai var lepoties ar to, ko dara, lai var redzēt rezultātu savam un savu darbinieku paveiktajam.
Uzņēmumā ražotie krēsli ceļo ārpus Latvijas robežām uz vismaz 10 valstīm, savukārt, vietējiem klientiem
pieejams „Wenden” veikals Rīgā tirdzniecības centrā „Spice”. Normunds uzsver, ka vietējam tirgum vēlas
piedāvāt vēl augstākas kvalitātes produktu, jo Latvijā cilvēki to novērtē un vēlas arī iegūt savā īpašumā.
Saņemtais atbalsts:
• Dalība LIAA organizētajā nacionālajā stendā starptautiskajā izstādē “IMM 2015”, ERAF projekta “Nozaru nacionālie
stendi starptautiskajās izstādēs ārvalstīs un eksporta konsultācijas” ietvaros
Kontakti:
SIA „Wenden Furniture”
Rūpniecības iela 1, Jaunpiebalga
Tālr. +371 64107740, e-pasts: info@wenden.lv
www.wenden.lv
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Foto no a/s „Dikļu pils” arhīva

Dikļu pils valdzinājums

KOCĒNU
NOVADS

Jau vairāk kā 10 gadus klusā, skaistā vietā Dikļos, Kocēnu novadā, no
ikdienas steigas patverties var eleganta miera pilnajā Dikļu pilī. Pēc vērienīgiem
atjaunošanas darbiem, kopš pils atvēršanas tajā darbojas augstas klases viesnīca
un gardēžu restorāns. Šī ir izcila vieta cilvēkiem, kuri novērtē nesteidzīgu atpūtu,
gardu ēdienu un lieliskau servisu.

Restaurējot pili, īpaši tika piestrādāts, lai saglabātu ēkas autentiskumu, rūpīgi
restaurējot un atjaunojot pils pirmā stāva koka sienu paneļus, griestus, logus un
durvis. Saimnieki vēlējās saglabāt pils vēsturisko mantojumu, ko veiksmīgi ir
izdevies īstenot. Dikļu pils lepojas ar divām kolekcijām, kas apskatāmas katram
pils apmeklētājam. Viena no tām ir Dikļu pils gleznu kolekcija, kas ir vienīgā
reprezentatīvā Atmodas laika mākslinieku darbu kolekcija Latvijā, kas apskatāma publiski. Savukārt vēsturiskie un
autentiskie kamīni, kas uz Dikļu pili atceļojuši no vēsturiskā Rīgas centra, veido Latvijā unikālāko un vispusīgāko 19.
gadsimta otrās puses un 20. gadsimta sākuma kamīnu kolekciju. Gleznas un kamīni ir izvietoti kā pils zālēs un gaiteņos,
tā arī viesu numuriņos.

Dikļu pils lepnums ir arī gardēžu restorāns, kas jau otro gadu ierindojas Latvijas labāko restorānu sarakstā, no
kuriem tikai retais restorāns atrodas ārpus Rīgas un Jūrmalas. Pils restorāna šefpavārs Jānis Siliņš ir diklēnietis, kurš
virtuozi gatavo vietējās saimniecībās audzētos produktus mazliet neierastās un pat pārsteidzošās kombinācijās.
Restorāna viesi tiek iepazīstināti ar Latvijas garšu dažādību, ēdienkartē liekot uzsvaru uz sezonālo un ekoloģiski audzēto
produktu izmantošanu.
Viesi, kas reiz paviesojušies Dikļu pilī, parasti atgriežas, lai atkal un atkal baudītu šīs vietas burvību. Pateicoties
individuālai apkalpošanai un apburošajai pils noskaņai, šeit katrs apmeklētājs piedzīvo dižciltīgu atpūtu. Par to īpaši
rūpējas pils EKO SPA salona meistari. Masāžas un sejas procedūras tiek veiktas, izmantojot dabīgus produktus – vietējās
pļavās vāktas zālītes un pašu gatavotas dabīgas masāžas eļļas.

Baudot nesteidzīgu pastaigu pa pils parku vai izbraucot ar laivu pa pils dīķi, iespējams vērot plašo dabas daudzveidību
un ļauties putnu dziesmu skaistumam. Vēstures elpa un sakārtota vide šeit ir īpaši izjūtama. To apliecina arī „Zaļās
atslēgas” ekosertifikāts, kas apliecina uzņēmuma videi draudzīgo saimniekošanu un dabas resursu taupīgu izmantošanu.

Priecāties par Dikļu pils skaistumu ikdienā var ne tikai viesnīcas viesi, bet arī ekskursanti un dažādu kultūras
pasākumu apmeklētāji. Par tradīciju jau kļuvuši Dikļu pils rīkotie Dārza svētki, Mūzikas mini festivāls, Retro auto rallijs,
kā arī ikgadējā Jaungada balle.

Saņemtais atbalsts:
• ESF projekts „AS “Dikļu pils” darbinieku apmācības jaunu zināšanu, prasmju un iemaņu ieguvei”
• ELFLA projekts „Dikļu pils dabas atpūtas parka labiekārtošana – nožogojuma un drošības sistēmu ierīkošana AS
Dikļu pils”
Kontakti:
Dikļu pils
Dikļi, Dikļu pagasts, Kocēnu novads
Tālr. +371 26515445, e-pasts: pils@diklupils.lv
www.diklupils.lv
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Foto no SIA „Akmens stils” arhīva

Akmens brīnumainās pārvērtības
Līgatnē
Kopš 2010.gada Līgatnē darbojas Ulda Gauša vadītais uzņēmums
„Akmens stils”, kas apstrādā visdažādāko akmeni, un izgatavo no tā trepes,
ēku fasādes, dažādas darba virsmas un citus akmens izstrādājumus. Tā kā
Uldis šajā jomā bija strādājis arī pirms tam, tieši bijušie klienti bija tie, kas
visvairāk stimulēja Uldi uzsākt šīs idejas attīstību. Šis ir piemērs tam, kā
pēdējā brīdī ielēkt pareizā vilciena pēdējā vagonā, jo SIA „Akmens stils”
savu darbību uzsāka krīzes laikā.

LĪGATNES
NOVADS

Izejmateriālus „Akmens stils” importē galvenokārt no Ķīnas, Itālijas
un Vācijas karjeriem. Tiek strādāts ar tādiem akmeņiem kā granīts, marmors, travertīns u.c. Tie jau sagriezti
lielās plāksnes pa jūru ceļo uz Latviju, kur aptuveni 8 cilvēku prasmīgās rokas Līgatnē tās pulē, zāģē un veido
klienta pasūtīto produktu. Šo akmens produktu īpašā vērtība ir to ilgnoturība un izturība. Lielākoties SIA
„Akmens stils” klienti ir juridiskas personas, līdz ar to uzņēmuma paveiktais ir arī publiski novērtējams. Pie
pamanāmākajiem publiskajiem objektiem var minēt Daugavas promenādi Rīgā, saules pulksteni Aucē, kā arī
kāpnes un kāpņu laukumus topošajā Valmieras profesionālās izglītības kompetences centrā.
Cilvēki aizvien vairāk sāk novērtēt akmens labās īpašības, tāpēc tiek meklēti aizvien interesantāki un
skaistāki akmeņi, kuriem iekļaujoties klientu māju interjerā, padarītais darbs līdzinās jau mākslas darbam. Un
tad Uldim Gaušim ar savu komandu ir īpašs gandarījums par paveikto. Un tāpat viņiem ir arī liels prieks par to,
ka esot vienam no pieciem uzņēmumiem, kas darbojas šajā jomā, savus konkurentus var saukt par kolēģiem.

Saņemtais atbalsts:
• ALTUM ESF programmas projekts „Akmens apstrādes uzņēmuma izveide”
Kontakti:
SIA „Akmens stils”
Neimaņi, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads
Tālr. +371 29571367, e-pasts: info@akmensstils.lv
www.akmensstils.lv
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Foto no SIA „Aiviekstes klēts” arhīva

Kvalitāte un patriotisms
Lubānas novadā – SIA „Aiviekstes klēts”

LUBĀNAS
NOVADS

Lubānas novads var lepoties ar uzņēmīgiem un aktīviem cilvēkiem,
kas meklē iespējas ne tikai savai, bet arī apkārtējās vides un sabiedrības
attīstībai. Kā viens no tādiem ir Oskars Žvagins, kurš nu jau vairāk kā piecus
gadus sevi uzskata par īstenu lubānieti. Būdams finansists pēc izglītības,
ar ģimeni no Rīgas pārcēlies uz sievas dzimto pusi Lubānu, lai uzsāktu ko
pilnīgu jaunu un neiepazītu.

Nodibinot SIA „Aiviekstes klēts”, tika uzsākts ceļš pretim izlolotajai
idejai par sulu spiešanas cehu, kurā klienta atvestie augļi un dārzeņi tiek
izspiesti, sula nopasterizēta un sapildīta atbilstošos traukos. Modernās
tehnoloģijas ļauj 200 kg ābolu pārvērst 100 l sulā nepilnu četru stundu laikā. Šādi SIA „Aiviekstes klēts” cer
palīdzēt tiem cilvēkiem, kas daudz labu produktu atstāj kompostā nevis iegūst augstvērtīgu un veselīgu sulu.
Uzņēmums nepretendē kļūt par lētāko sulu spiešanas pakalpojumu sniedzēju Vidzemē, bet vēlas radināt
klientu pie tīra un kvalitatīva produkta.
Idejas pirmsākumi meklējami 10 gadus senā vēsturē, kad Oskars spēris pirmos soļus vīna darīšanā. Šajā
laikā ir uzsākta arī vīnogu audzēšana, kas Vidzemes laika apstākļiem nebūt nav pateicīgs darbs. Nupat iegūtā
licence vīna darīšanai, studijas Eiropas Vīna akadēmijā, kā arī aktivitātes vīndaru biedrībā ļauj pavirzīties tuvāk
sapnim par kvalitatīvu vīnu, ko piedāvāt Latvijas restorānos un topošajā vīnotavā tepat Lubānā.

Kā uzsver pats Oskars, šis nav stāsts par viņa uzņēmējdarbību, bet gan par viņa un viņu domubiedru –
Lubānas amatnieku/uzņēmēju vēlmi aktivizēt Lubānu, mudināt apkārtējos rosīties, mainīt savu pesimistisko
domāšanu pret pozitīvu skatījumu uz lietām, dzīvi un sabiedrību. „Jāmācās darot” – ar tādu saukli Oskars aicina
sev apkārtējos uzņemties un īstenot ilgtermiņa mērķus.

Saņemtais atbalsts:
• ELFLA projekts „Sulu spiešanas, pasterizācijas un pildīšanas pakalpojumu sniegšana Lubānas un apkārtējo novadu
iedzīvotājiem”
Kontakti:
SIA „Aiviekstes klēts”
Parka iela 6, Lubāna
Tālr. +371 26320202, e-pasts: oskars.zvagins@gmail.com
www.lubanaspuse.lv
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Foto no SIA „Dream Sleep” arhīva

No mācību uzņēmuma līdz
SIA „Dream Sleep”
Madonas Valsts ģimnāzijas nu jau absolvents Mairis Gailums 11.
klasē, intereses vadīts, iesaistījās skolas piedāvātajā Junior Achievement
programmā, lai iegūtu pieredzi un saņemtu sertifikātu, kas sniedz dažādas
papildus iespējas izvēloties nākotnes augstskolu. Kā daļa no šīs programmas
īstenošanas bija skolēnu mācību uzņēmuma (SMU) veidošana, kas bija
jāuzņemas arī Mairim, lai gan pirms tam pat īsti nav zinājis, ko nozīmē
uzņēmējdarbība. Sportists būdams, Mairis bieži ceļoja, un pārbraucienu
laikā vienmēr bijis grūti gulēt bez pienācīga galvas atbalsta. Tā nu radās
ideja par spilveniem – daudzfunkcionāliem pakaviņiem, kurus izmantot
galvas atbalstam gulēšanai ceļā. Apzinoties, ka produktu ražošanai un
pilnveidošanai, kā arī SMU vadīšanai ir nepieciešama laba komanda,
veiksmīgi tika piesaistītas vēl 4 meitenes (Zane, Karlīna, Sinda un Sintija),
izveidojot SMU „Dream Sleep”.

MADONAS
NOVADS

Ar pašu līdzekļiem tika iegādāti materiāli, paši radīja dizainu un šuva, kā rezultātā tapa produkti, ko varēja
piedāvāt pircējiem. Vēlāk vienam no produktiem (pakaviņam) tika iegādāts arī dizainpatents, padarot šo
spilvenu vēl īpašāku. Tā kā mācību uzņēmumiem tiek veidoti īpaši tirdziņi, izdevās sevi tādos parādīt Rīgā,
Madonā, Jēkabpilī un pat Vīnē. Tika gūti vairāki apbalvojumi, kas apliecināja, ka šo ideju jāturpina attīstīt.
Apbalvojumu vidū bija arī tādi tituli kā Latvijas labākais SMU un labākais biznesa plāns. Tas ļāva arī piedalīties
starptautiskajā SMU finālā Londonā 2013. gadā, kur arī bija novērojama liela interese par viņu spilveniem, tai
skaitā arī no prestižā TV kanāla BBC.

Šī panākumiem bagātā darbošanās bija kā stimuls, lai SMU pārtaptu par SIA un kļūtu par pilntiesīgu tirgus
dalībnieku. Lai gan no sākotnējā sastāva SIA „Dream Sleep” vairs darbojas tikai Mairis Gailums un Sintija
Toma, viņu degsme un vēlme pēc nemitīgas attīstības noteikti ir šī uzņēmuma dzinējspēks. Viņuprāt, viņiem ir
paveicies, ka savu biznesu var attīstīt dzimtajā Madonas novadā, kas ir īpaši labvēlīgs jaunajiem uzņēmējiem.
Dažādas piedāvātās atbalsta iespējas, piemēram, ideju konkurss „Madona var labāk”, kurā SIA „Dream Sleep” ir
arī bijuši laureātu vidū, saņemot atbalstu izejmateriālu un šujmašīnu iegādei, kā arī pieejamais atbalsts dalībai
starptautiskās izstādēs ir ļāvis skatīties uz uzņēmējdarbības attīstību visnotaļ pozitīvi. Uzteicama ir uzņēmuma
nesenā sadarbība ar a/s „Air Baltic Corporation” – tās klientiem bija iespējams lidojuma laikā atpūsties tieši uz
„Dream Sleep” spilveniem.
Kā atzīst Mairis Gailums, ja ir ideja, ir jādarbojas un jāattīsta tā, jāveido sava pieredze un savs skats uz
dzīvi. Katrs izaicinājums ir tā vērts, īpaši viņiem, kas katru dienu mācās lavierēt starp savu uzņēmējdarbību
un studijām.

Kontakti:
SIA „Dream Sleep”
Rīgas iela 29b, Madona
Tālr. +371 26476646,
e-pasts: info@dreamsleep.lv
www.dreamsleep.lv
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Foto: Vidzemes plānošanas reģions

Lopkopībā sīkumu nav

MAZSALACAS
NOVADS

Piensaimnieks ar vairāk kā 20 gadu pieredzi Artis Janelis no Mazsalacas
ZS „Kalnblāķiem” nevar sevi iedomāties dzīvojam pilsētā. Lauki ir viņa īstā.
Arta saimniekošana sākusies ar tēva īpašumā esošajiem 40 hektāriem
zemes, kas pašlaik izauguši līdz 200 hektāru plašumiem un 200 govju
ganāmpulkam. Attīstība šo gadu laikā bijusi ļoti strauja, un tajā savu roku
pielikusi visa viņa ģimene.
„Kalnblāķu” saimnieks mācās strādājot. Pirmsākumos pat bijušas
nelielas bailes no liellopiem, bet soli pa solim sadraudzējies un apguvis
saimniekošanas gudrības. Vērtīga bijusi pieredze Amerikas Savienotajās
Valstīs, no kurienes labākās zinības ir pārvestas arī uz Mazsalacu. Viņš
sapratis, ka lopkopībā sīkumu nav un ka labi rezultāti sasniedzami, ja
pievērš uzmanību pat vismazākajai niansei.

Pēdējos gados vērienīgākā investīcija bijusi kūts rekonstrukcija 280 govīm, kas, pabeigta 2013. gada nogalē.
Tajā ieguldītas visas profesionālās zināšanas, kas mijoties ar modernāko tehnoloģiju, nu dod iespēju samazināt
nepieciešamo roku darbu un ļauj piena devējām justies ļoti komfortabli. Šobrīd joprojām saimniecībā notiek
ganāmpulka palielināšana un ģenētikas uzlabošana. Tas ir ļoti būtiski, lai palielinātu iegūtā piena daudzumu un
saimniecības rentabilitāti.
„Kalnblāķos” pazīst smagu darbu, nebaidās no tā un nākotnē raugās ar pozitīvu skatu. Ir cerība, ka kādā
brīdī saimniekošana nonāks nākamās paaudzes rokās, kas saimniecībā ienesīs arvien jaunas vēsmas.

Saņemtais atbalsts:
• ELFLA programmas projekts „Slaucamo govju kūts „Blāķi” rekonstrukcija, piena slaukšanas zāles un mēslu krātuves
būvniecība”
Kontakti:
ZS „Kalnblāķi”
Mazsalacas pagasts, Mazsalacas novads
Tālr.: +371 26461122
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Foto: Vidzemes plānošanas reģions un
no SIA „Lejasķērzēni” arhīva

Naukšēnu vīna darītava
Naukšēnos atrodas 2014. gada Latvijas labākā vīna darītava, kuru
apsaimnieko SIA „Lejasķērzēni”. Jānis un Diāna Bauņi kopš 2012. gada šeit
rada produkciju ar nosaukumu Naukšēnu vīni. Nepilnu trīs gadu laikā ir
radīts plašs vīnu klāsts. To vidū arī 2014. gada Latvijas augļu un ogu vīnu
konkursā laurus plūkušie vīni no cidonijām, zemenēm un dzirkstošie vīni
no ērkšķogām un paradīzes āboliem ar zemenēm. Naukšēnu vīni piedāvā
arī tādas garšas kā aveņu, ķiršu, aroniju, rabarberu, melleņu un citu
augļu un ogu vīnus. Vīna darītavā top arī sidri no paradīzes āboliem. SIA
„Lejasķērzēni” lepojas ar to, ka daļa vīnu un sidru ir bioprodukts. Naukšēnu
vīni ir vieni no pirmajiem Latvijā, kas ražo bio vīnus un sidrus.

NAUKŠĒNU
NOVADS

Ideja par vīna gatavošanu nav radusies nejauši. Jāņa tēvs jau vairāk kā 10 gadus darinājis vīnus savam
priekam, un tā nu dēls izlēmis pārņemt šīs zināšanas un pieredzi, lai nodarbotos ar vīna darīšanu jau nopietnāk.
Ģimenes bioloģiskā saimniecība apsaimieko aptuveni 380 ha lauksaimniecības zemi. Saimniecība audzē
paradīzes ābelītes, kā arī dažādus augļu kokus un ogulājus vīna darītavas produkcijas ražošanas vajadzībām.

Jānis uzsver, ka šis nav viņa hobijs un aizraušanās, bet gan smags darbs, kas rezultējies labos panākumos. Nu
viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir noturēt savu pozīciju un attīstīties. Bauņu ģimene atzīst, ka vīna darīšana
nav ātras peļņas avots. Tāpat kā pats vīna tapšanas process ir gana ilgs, arī peļņa no šādas uzņēmējdarbības
var nākt tikai palēnām. Tomēr viņi apzinās, ka ģimenes lolotais dārzs ir ar ilgtermiņa vērtību, tāpat kā visi
ieguldījumi, kas veikti uzņēmumā, lai Naukšēnu vīni varētu attīstīties un arī turpmāk būtu Latvijas labāko vīnu
sarakstā.

2015. gada rudenī Naukšēnu vīni plāno nodot viesiem arī degustāciju telpu, kas atradīsies blakus vīna
ražotnei. Būs jaunas telpas, būs jaunas garšas!

Kontakti:
Naukšēnu vīna darītava
SIA „Lejasķērzēni”
„Saulesvārti”, Naukšēni
Tālr.+371 26641461,
e-pasts: nauksenuvini@inbox.lv
www.facebook.com/Naukšenu vīna darītava
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Foto: Vidzemes plānošanas reģions un
no z/s „Eicēni” arhīva

Ekoloģiski dārzeņi
no Pārgaujas novada

PĀRGAUJAS
NOVADS

Pārgaujas novada Straupes pagastā teju ikviens zina, kur atrodami
gardākie dārzeņi. Kā tālajā 1981. gadā satikušies, tā joprojām roku rokā
iet Jānis un Elita Reinhardi. Deviņdesmito gadu sākumā iekopuši savu
zemnieku saimniecību „Eicēni”, kas nu jau kļuvusi par gana atpazīstamu
bioloģiski sertificēto saimniecību Vidzemē.

Kā paši saimnieki saka, viņu diagnoze ir dārzniecība. Savas dārznieku
prasmes apguvuši Bulduru tehnikumā, vienā solā sēdēdami. Tehnikumā
gūtās zināšanas devušas pamatu un izdzīvošanas spēku visai turpmākajai
dzīvei. Saimniekojot iemēģinājuši spēkus dažādās jomās – sākuši ar
dārzeņiem, darbojušies arī gaļas biznesā. Šobrīd zemnieku saimniecības „Eicēni” piedāvājumā ir apmēram 60
produktu. Tās saimnieki piedāvā gan dārzeņus, gan stādus, dažādus garšaugus, graudaugus un ziedus, kā arī
pārstrādātus produktus.
Zemnieku saimniecība „Eicēni” vadās tikai no pieprasījuma. Pēdējo gadu laikā sākuši audzēt tādas kultūras
kā lavanda, rozmarīns, timiāns u.c., jo, mainoties cilvēku ēšanas paradumiem, jāmaina un jāpapildina arī
piedāvātās produkcijas klāsts. Jānis un Elita uzsver, ka viņiem savā darbā galvenais ir kvalitāte, ko neapšaubāmi
novērtē arī patērētāji. Lielākā daļa produkcijas tiek realizēta Rīgā, Siguldā un Cēsīs. Zemnieku saimniecība
„Eicēni” ir pirmā saimniecība, kas aizsākusi Tiešās pirkšanas pulciņu kustību Latvijā.

Brīžos, kad rokas pagurst smagā darba, Jānis un Elita rod iedvesmu pirts rituālos. Pirtniecība kļuvusi par
„Eicēnu” saimnieku hobiju, ko atzinīgi novērtējusi arī Latvijas Ārstu biedrība. Tāpat brīvajos brīžos dziedājuši
baznīcas korī, dejojuši tautiskās dejas. Elitai tuva ir dzejas rakstīšana, Jānim – aktierspēle.
„Neviens darbs nav tā vērts, lai nebaudītu viņa augļus,” saka saimnieks Jānis. Abi ar sievu atzīst, ka visa
pamatā ir smags darbs un ka vislielāko motivāciju nepadoties un turpināt iesākto devuši abu dēli, kas vienmēr
vecākus atbalstījuši un nepametuši nelaimē. Lai arī savā sirdsdarbā ieguldījuši teju visu savu spēku un enerģiju,
Jānis ar Elitu vienmēr pratuši atrast laiku sev un ģimenei.

Kontakti:
Z/s „Eicēni”
„Dārziņi”, Straupes pagasts, Pārgaujas novads
Tālr. +371 29108512, e-pasts: eiceni@inbox.lv
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Foto no z/s „Ieviņas” arhīva

30 lauku siera garšas
Priekuļu novada Mārsnēnu pagastā, zemnieku saimniecībā „Ieviņas”
saimniece Jeļena Juhno ražo teju 30 veidu sierus no latvju brūnaļu
bioloģiskā piena. Saimnieces virtuvē top gan tik ierastais ķimeņu siers, gan
citās kultūrās iecienītie – mocarella, brinza, panīrs, svaigais siers un citi
gardumi.

„Ieviņu” saimniece Jeļena ir dzimusi rīdziniece, ilgus gadus strādājusi
Latvijas Zinātņu akadēmijā, līdz veselības likstas likušas domāt par dzīvi
tīrā un ekoloģiskā vidē. Rūpīgi meklējot, atrasta skaista vieta – „Ieviņas”
Mārsnēnos, Startu ezera krastā. Kopā ar vīru šeit iekopta sava saimniecība,
kur šobrīd spēki koncentrēti govju un aitu ganāmpulka audzēšanai.

PRIEKUĻU
NOVADS

Par siera biznesa pirmsākumu uzskatāms brīdis, kad lūkotas iespējas likt lietā pašu slaukto pienu un
ģimenes uzturā lietot pašu gatavotus produktus. Gadu gaitā izmēģināts daudz, saimniece meklējusi biezpiena,
sviesta un krējuma gatavošanas noslēpumus, kamēr nonākusi līdz siera siešanai.

Pirmie sieri doti garšot radiem un radu radiem. Tiem tik ļoti iepaticies, ka Jeļena saņēmusi mudinājumu
piedalīties svētku tirdziņā. Par pārsteigumu tur pēc Jāņu siera veidojusies garu garā rinda, un drīz izpirkts viss
tirgum sarūpētais. Tas bijis labs kompliments, lai attīstītu šī produkta gatavošanas mākslu. Siera gatavošana
kopš tā brīža vairs nav tikai savam priekam, bet gan nopietns darbs. Lai arī pagājuši divi gadi, eksperimenti
nebeidzas vēl šobaltdien.
Ar saviem pastāvīgajiem klientiem, kurus īpašā personiskā kontakta dēļ gan labprātāk sauktu par
draugiem, regulāri tiek izrunātas garšas nianses, kā rezultātā top arvien jauni produkti. Saimniece uzskata, ka
siera tapšanas process ir maģisks – piens ir dzīvs, tas dara brīnumus.

„Ieviņās” gatavo tādu produktu, kāds tīk pašai saimniecei. Tāds tīk arī pilsētas gardēžiem, un Mārsnēnos
sietais siers ik nedēļu nonāk tiešās pirkšanas pulciņos Rīgā un Cēsīs.
Lai arī lielākā daļa sarūpētā piena nokļūst rūpnīcā, siera ražošana „Ieviņās” ir veids, kā dot pienam
pievienoto vērtību un saimniecībai gūt papildu ienākumus.

Saņemtais atbalsts:
• ELFLA projekts „Mājas apstākļos ražotu ekoloģiski tīru piena produktu popularizēšana”
Kontakti:
Z/s „Ieviņas”
Mārsnēnu pagasts, Priekuļu novads
Tālr. +371 28692525, e-pasts: ievinlauki@gmail.com
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Foto no SIA „DABBA” arhīva

Bioloģiski sertificēta kosmētika
no Latvijas augiem

RAUNAS
NOVADS

Laiku laikos latviešu tauta ir cienījusi to, ko daba tai sniedz. Iespējams,
tas mums ir devis skaistākās sievas un stiprākos vīrus.
Ideja par ziedūdeņu – toniku, kas uzmundrina un veldzē sejas ādu,
radīšanu Laurai radusies, atgriežoties Latvijā pēc divu gadu ceļojuma pa
citām zemēm, saprasts, ka nekur citur nav sastopamas tādas dabas dotas
bagātības kā šeit.

2011. gadā saņemta drosme un lemts par produkta, kas nosaukts par
DABBA, attīstīšanu un laišanu tautās. Ceļš līdz sapņu piepildījumam nav bijis
tik raits kā sākumā domāts. Sadarbība ar zinātniekiem, pētījumi, eksperimenti, īstā veidola meklēšana prasījusi
daudz stundu, līdz 2013. gadā pirmie ziedūdeņi nonāca veikalu plauktos. Dažu gadu laikā bija izdevies radīt
kvalitatīvu un iedarbīgu kosmētikas līdzekli. Gadu vēlāk, iegūstot ECOSERT bioloģiskās kosmētikas sertifikātu,
DABBA sāka savu ceļu pie citu valstu klientiem. Raunā ražotos ziedūdeņus iecienījuši Vācijā, Austrijā, Somijā,
Ungārijā, Itālijā un citur pasaulē.
Kāpēc DABBA ir tik unikāla? Tas ir pilnībā dabisks produkts ar augstu aktīvo vielu koncentrāciju, kur
slēpjas maģiskais ziemeļu dabas spēks. 99% produkta sastāvdaļas ir mūsu pašu āboli, bērzi, kumelītes, pelašķi,
piparmētras, virši un vīgriezes, kas nāk no bioloģiski sertificētiem lauksaimniecības uzņēmumiem.
DABBA ziedūdeņos satiekas divas dabas – tā, kas aiz loga, un cilvēka daba.

Lai radītu kvalitatīvu produktu un nonāktu tirgū, talkā aicināts Valmieras Biznesa un inovāciju inkubators,
savukārt, lai atrastu piemērotākos sadarbības partnerus un parādītu sevi ārvalstīs, lietā likts Eiropas Reģionālās
attīstības fonda līdzfinansējums.
DABBA cilvēkiem katrs izaicinājums un risinājumu meklēšana sniedz gandarījumu. Tas ir arī viņu
novēlējums citiem biznesa uzsācējiem – koncentrēt savus spēkus un virzīties uz mērķi, jo nav nepaveicamu
lietu, ir tikai lielāki vai mazāki izaicinājumi.

Saņemtais atbalsts:
• ALTUM ESF programmas projekts “Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai”
• ERAF programma “Uzņēmējdarbība un Inovācijas” aktivitāte “Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings”
• VBII sniegto atbalsta pakalpojumu saņemšana ERAF projekta „Biznesa inkubatoru attīstība Latvijā” ietvaros
Kontakti:
SIA „DABBA”
Kalna Ennēni, Raunas pagasts, Raunas novads
Tālr. +371 27758758, e-pasts: dabba@dabba.lv
www.dabba.lv
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Foto no SIA „VB PROF” arhīva

Attīstās savā dzimtajā pusē
SIA „VB PROF” ir uzņēmums Rūjienas novada Vilpulkā, kas nodarbojas
ar mēbeļu ražošanu. Tā īpašnieks – Vilnis Bišofs.

Mācījies Cēsu Profesionālajā vidusskolā par galdnieku. Savas amata
prasmes pilnveidojis, strādājot galdniecībā un papildinot zināšanas
Latvijas Lauksaimniecības universitātē. 2008. gadā nolēmis atgriezties
dzimtajā pusē un dibināt savu uzņēmumu. Tas jaunajam uzņēmējam bijis
liels izaicinājums, jo īpaši tādēļ, ka „VB PROF” pirmsākumi sakrīt ar finanšu
krīzes radīto seku pilnbriedu.

RŪJIENAS
NOVADS

Pirmie divi gadi prasījuši rūpīgu darbu, lai piesaistītu klientus un pierādītu sava radītā produkta augsto
kvalitāti. Taču jau trešajā gadā darbu apjoms sasniedzis tādus apmērus, ka bijis jāaicina talkā papildu darba
rokas. Kopš tā brīža Viļņa uzticams kolēģis ir viņa brālis. Attīstība neapsīkst arī šobrīd – esošās telpas kļuvušas
par šauru, un tiek meklētas iespējas galdniecību paplašināt.

Uzņēmējs citos apkārtnē esošos galdniecības uzņēmumos nesaskata konkurentus, bet gan sadarbības
partnerus. Ir reizes, kad viens otru iesaka saviem klientiem, kā arī atbalsta ar profesionālu padomu. Vilnim ir
pārliecība, ka savstarpējs atbalsts ir tas, kas palīdz nozarei pilnveidoties.
„VB PROF” kā maza uzņēmuma priekšrocība ir unikālu un individuālu projektu realizēšana un prasme
īstenot pat vissarežģītākās pasūtītāju vēlmes. Viņu klienti ir gan tuvējā apkārtnē, gan visā Latvijā. Jau četrus
gadus Viļņa darbi ceļo uz Somiju, kur gatavojis logus pat kādai baznīcai.
Tiem, kuriem ir radusies vēlme sākt savu uzņēmējdarbību, Vilnis iesaka nebaidīties. Ja patīk tas, ko dari, ir
tuvo cilvēku atbalsts un uzņēmība, tad viss izdosies. Tam „VB PROF” ir lielisks piemērs.

Kontakti:
SIA „VB PROF”
„Bitītes”, Vilpulkas pagasts, Rūjienas novads
Tālr. +371 29134498, e-pasts: vbprof@inbox.lv
www.vbprof.shutterfly.com
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Foto no IK „EK Construction” arhīva

Būvniecības profesionāļi ar
augstām ambīcijām

SMILTENES
NOVADS

Smiltenes novadu par savām mājām sauc Edgars Kalniņš – uzņēmuma
„EK Construction” dibinātājs. Izveidojot spēcīgu, profesionālu komandu
no vietējiem Smiltenes novada iedzīvotājiem, nu jau ir izdevies kļūt
pamanāmiem būvniecības pakalpojumu sniedzēju vidū. Edgaram ir augstas
ambīcijas. Kā viņš pats smej, „EK Construction” mērķis ir kļūt par vadošo
pasaules uzņēmumu savā jomā. Bet bez jokiem – lai strādātu šajā jomā, bez
ambīcijām iztikt nevarot.

Beidzis Rīgas Celtniecības koledžu, Edgars Kalniņš jau uzreiz zināja, ka vēlas dzīvot Latvijā un darīt
darbu, kas pašam padodas un tīk. Izveidojot piecu vīru brigādi, dibināts „EK Construction”, kas piedāvā pilnu
būvniecības ciklu. Kā pats Edgars saka – no dubļiem līdz mājas atslēgai. Edgars ir gandarīts par savu komandu,
tie ir vīri, uz kuriem pilnībā var paļauties, ar tādiem varot kalnos kāpt.
„EK Construction” izvēlas salīdzinoši nelielus objektus, lai paši var būt tiešie izpildītāji, nevis apakšuzņēmēji
lielajām būvniecības kompānijām. Tā savā ziņā ir viņu priekšrocība, darba ir daudz, un aizvien vairāk jaunu
klientu atrod prasmīgos „EK Construction” vīrus. Pašiem prieks, ka aizvien vairāk darbojas no mutes mutē
reklāma, kas ir visīstākais apliecinājums viņu kvalitatīvi padarītajam darbam.

Klientu vidū pārsvarā ir vidzemnieki, lai gan nereti gadās arī kāds tālāks objekts. Lielākoties tiek strādāts ar
privātajiem klientiem, tomēr „EK Construction” piedalās arī dažādu publisku objektu būvniecības iepirkumos.
Viens no lielākajiem gandarījumiem ir par iespēju radīt jaunu skatuvi pašmāju Palsmanes brīvdabas estrādei.

Edgars ir labs piemērs tam, kā ar mērķtiecīgu, pārdomātu un atbildīgu rīcību var realizēt savas vēlmes, būt
pats sev saimnieks un dot vēl darbu citiem. Viņaprāt, iespējas apkārt ir tik daudz, ka pat nav iespējams tās visas
izmantot. Nedrīkst sūkstīties, ir tikai jārīkojas!

Saņemtais atbalsts:
• ALTUM ESF programmas projekts „Būvniecības uzņēmuma attīstība”
Kontakti:
IK „EK Construction”
Tālr. +371 28676806, e-pasts: edgarskalnins@ekbuve.lv
www.ekbuve.lv
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Foto: Vidzemes plānošanas reģions

Uzdrīkstēties soli pa solim –
SIA “Radošā dizaina darbnīca - LIRE”
„Dzīvē vajag uzdrīkstēties,” to par savu veiksmes atslēgu uzskata SIA
“Radošā dizaina darbnīca – LIRE” īpašniece Līga Riekstiņa. Pirms vairākiem
gadiem atgriezusies dzimtajā Strenču novadā, nemaz nenojauzdama, ka
drīz vien hobijs pāraugs biznesā.

STRENČU

Kā atzīst Līga, viss sācies ar somu šūšanu. Kā pirmās tapušas somas
NOVADS
ar mežģīnēm un krāsainiem diegiem, kamēr Līga sapratusi, ka vēlas šūt
skaistāk. Piesaistot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
finansējumu, Līgas sen lolotais sapnis piepildījies, un viņa iegādājusies
izšūšanas šujmašīnu, pat nezinot, kā īsti ar to darboties. Liels atbalsts pirmajos darbības mēnešos bijuši vietējie
iedzīvotāji un Strenču novada dome, kuru Līga uzskata par savu pirmo klientu. “Radošās dizaina darbnīcas
– LIRE” produkcija pazīstama jau gandrīz visā Vidzemē, īpaši to iecienījušas tuvējās pašvaldības, uzņēmumi.
Nu jau trešo gadu gan tuvi, gan tāli Strenču pilsētas viesi var iegādāties Līgas Riekstiņas izšūtos dvieļus,
maisiņus, dekoratīvos spilvenus, segas, cepurītes, T-kreklus, kāzu atribūtiku un daudz ko citu. Laba sadarbība
izveidojusies ar „Odor Beauty” no Cēsīm, kopā radīts iepakojums ērtākai preču realizēšanai.

Līga nekad neapstājas pie padarītā, aizvien meklē jaunas iespējas un izaicinājumus. Kā vienu no
sarežģītākajiem un tai pat laikā interesantākajiem pasūtījumiem Līga min rišeljē rakstā izšūto aubi. Šis nu esot
bijis viens no tiem darbiem, kas tapis „caur asarām” un beidzies ar gandarījumu par labi paveikto. Uzņēmusies
to, ko nemaz nav mācējusi. Taču Līgas moto allaž bijis „Mazliet izaicini sevi un ej uz priekšu soli pa solim!”.
Nupat arī iegādātas jaunas ražošanas un tirdzniecības telpas Strenčos, kur tuvākajā laikā tiks atvērts pirmais
“Radošās dizaina darbnīcas – LIRE” veikaliņš. Ja aptrūkstas ierosmes jauniem produktiem, Līga ņem talkā savu
ideju kladīti, kurā apkopojusi gan savas, gan citur noskatītas idejas.
Visvairāk Līgu priecē tas, ka viņa ikdienā var darīt darbu, kas patīk pašai un ko novērtējuši arī apkārtējie.
Klienta smaids, saņemot pasūtījumu, ir vislielākais gandarījums, kas mudina censties vēl un vēl. Līga ikvienam
iesaka ieklausīties savā sirdsbalsī un sekot savai intuīcijai, jo pati dzīvē iet ar pārliecību pat tad, ja kaut ko
neprot. Līga uzdrīkstas, zinot, ka daudz ko var iemācīties.

Saņemtais atbalsts:
• ELFLA projekts „Jauna uzņēmuma radīšana un attīstīšana tekstila izstrādājumu ražošanas un izšūšanas pakalpojumu jomā”
Kontakti:
SIA “Radošā dizaina darbnīca - LIRE”
Rīgas iela 6, Strenči, Strenču novads
Tālr. +371 26450095, e-pasts: izsusanasdarbnica@gmail.com
www.lire.lv
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Foto no SIA „Epata Studio” arhīva

Domāt plaši, bet neaizmirst
par saknēm

VALKAS
NOVADS

Dāvis Doršs kopā ar brāli Reini ir izveidojuši uzņēmumu SIA „Epata
Studio”, kas sniedz audiovizuālos un grafiskā dizaina pakalpojumus, kā
arī attīsta mediju produktus. Uzņēmums ir kā mobila studija Vidzemē,
ar pieturpunktiem Valkā un Valmierā, un tā darbi pazīstami pēc to
ziemeļnieciskās elegances un latviskās atturības.

Dāvja un Reiņa vizuālais rokraksts sācis attīstīties jau mācoties Valkas
mākslas skolā, un vēlāk vidusskolā eksperimentēts ar fotogrāfiju un
videofilmu veidošanu. Mērķtiecīgs darbs aizsācies Dāvim studējot medijus
Vidzemes augstskolā. Studiju laika prakse ļāva iepazīt dažādu uzņēmumu estētiku, kas palīdzēja izkristalizēties
vizuālajam redzējumam un paša vēlmēm, tādēļ arī radīta sava studija. Dāvis sācis ar pavisam maziem darbiem,
kas rada izpratni par savu rokrakstu.
Nenovērtējamu atbalstu „Epata Studio” sniedzis Valmieras biznesa un inovāciju inkubators, kas palīdzēja
ar “papīru lietām”. Inkubators arī ļāva iepazīt citu jauno uzņēmumu starta dzīvi. Biznesa iesācēju vide un valsts
atbalsta finansējums veicināja strauju uzņēmuma attīstību.

Īpašo uzņēmuma redzējumu atklāj projekta ideja par vienas dienas restorānu Valmieras Rajons, ko
pirmo reizi kopā ar labākajiem Latvijas pavāriem un domu biedriem īstenojuši Burtnieku muižā. Tas arī bijis
sākums sadarbībai ar Mārtiņu Sirmo, kas iepazīstinājis savu komandu, ar kuru kopā radījuši kulinārā ceļojuma
raidījumu ciklu “Kulta Ēdieni”.
Brāļiem Doršiem ir svarīgi pilnveidot reģiona estētiku un radīt tīkamu vidi sev apkārt. To novērtē partneri,
kas „Epata Studio” uztic arvien jaunus izaicinājumus.
„Epata Studio” seko līdzi savas nozares jaunumiem un pasaules tendencēm, lai atnestu tās uz Vidzemi. Ar
savām zināšanām un pieredzi Dāvis arī dalās kā vieslektors Vidzemes augstskolas studentu auditorijās.
Saņemtais atbalsts:
• VBII sniegto atbalsta pakalpojumu saņemšana ERAF projekta „Biznesa inkubatoru attīstība Latvijā” ietvaros
• ALTUM ESF programmas projekts „Mākslas un tehnoloģiju pakalpojumu uzņēmuma izveide”
Kontakti:
SIA „Epata Studio”
„Vīksnas”, Valkas novads
Tālr. +371 26446804, e-pasts: info@epatastudio.com
www.epatastudio.com
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Foto no SIA „Wunderkraut” arhīva

Lielākie Eiropā
SIA „Wunderkraut Latvia” ir starptautiska IT uzņēmuma struktūrvienība
Latvijā ar birojiem Valmierā un Rīgā, kas specializējas pasaulē populārās
satura vadības sistēmas Drupal risinājumu izstrādē. Uzņēmuma mērķis ir
palīdzēt klientiem attīstīt viņu biznesu ar web risinājumu palīdzību.

Uzņēmuma saknes meklējamas 2008. gadā, kad divi Vidzemes
augstskolas absolventi – Ernests Gabrāns un Miķelis Zaļais – nodibināja pirmo
profesionālo Drupal uzņēmumu Latvijā. Gadu vēlāk puiši atsaucās vienam
soma ziņojumam sociālajā tīklā Twitter, kur tika meklēti partneri Drupal IT
projektu īstenošanai. Rezultātā kopīgi realizēti divi projekti, kas kalpoja par
starta punktu mazā Latvijas uzņēmuma iekļūšanai starptautiskos tirgos.

VALMIERA

Jauno uzņēmēju pieredze un ambīcijas tikai augušas, līdz 2010. gadā nolemts apvienoties ar somu partneriem
un dibināt Latvijas-Somijas kopuzņēmumu „Mearra Latvia”. Tieši šī sinerģija ļāvusi latviešu komandai savā klientu
lokā piepulcēt virkni globālus uzņēmumus.
2012. gadā abu vadītais uzņēmums veica nākamo lēcienu savā attīstībā. „Mearra Holding” apvienojās ar trim
citiem pieredzējušiem Drupal izstrādātājiem no Zviedrijas, Vācijas un Beļģijas, dibinot lielāko Drupal kompāniju
Eiropā – Wunderkraut. Latvijas komanda kļuva par nozīmīgu partneri 140 cilvēku lielā uzņēmumā ar plašu pieredzi
un kompetenci. Tas deva iespēju īstenot arvien sarežģītākus un lielākus klientu pasūtījumus.
Šobrīd “Wunderkraut” darbojas 9 valstīs un vismaz 80% no Latvijas komandas darba tiek veltīti ārvalstu
projektiem, piemēram, MTV, Šveices Sarakanais krusts, Marimekko, Burda, u.c.

„Wunderkraut Latvia” ir svarīgi veidot stabilas ilgtermiņa attiecības ar saviem klientiem, taču vēl atbildīgāks
uzņēmums ir attiecībās ar saviem darbiniekiem. Profesionāla un mūsdienīga darba vide, kopīgi pasākumi,
savstarpēja uzticēšanās, iespēja nemitīgi pilnveidoties – tā ir tikai daļa no paveiktā, lai kļūtu par labāko darba vietu
Vidzemē.
Uzņēmums rūpējas arī par Drupal ekspertu kopienas attīstību Latvijā, rīkojot dažādus pasākumus, daloties ar
labo praksi un pieredzi. Tas ne tikai veicina IT speciālistu piederību Drupal saimei, bet arī sekmē viņu attīstību un
radīto produktu kvalitāti.
Saņemtais atbalsts:
• VBII sniegto atbalsta pakalpojumu saņemšana ERAF projekta „Biznesa inkubatoru attīstība Latvijā” ietvaros
• LIAA atbalsta saņemšana ERAF projekta “Ārējo tirgu apgūšana” ietvaros
Kontakti:
SIA „Wunderkraut Latvia”
Purva iela 12a, Valmiera
Tālr. +371 27 727 972, e-pasts: latvia@wunderkraut.com
www.wunderkraut.lv
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Foto: Vidzemes plānošanas reģions un
no SIA „Meiers” arhīva

Ziedu un stādu paradīze Varakļānos

VARAKĻĀNU
NOVADS

Varakļānu novadā par vienu no pieredzes bagātākajiem uzņēmējiem
noteikti var saukt SIA „Meiers” īpašniekus Gati Meieru un Birutu Brici, kas
nodarbojas ar puķu un stādu audzēšanu un tirdzniecību. Deviņdesmito gadu
sākumā, dodoties pieredzes vizītē uz Vāciju, iepazinies ar savu dzīvesbiedri,
un abi kopīgi nolēmuši attīstīt stādu un ziedu biznesu. Lai gan sākotnējā
doma bijusi to attīstīt Rīgā, tomēr nolemts par labu dzimtajai pusei. Laikā,
kad daudzi uzņēmēji krīzes spiesti optimizēja savu darbību, SIA „Meiers”
to tikai paplašināja, atverot filiāli Madonā. Nu īpašnieks Gatis Meiers var
lepoties ar diviem veikaliem „Ziedu dārzs” divās pilsētās un stādu laukumu
Varakļānos.

Kopā ar dzīvesbiedri Birutu paši aktīvi saimnieko uzņēmuma nepilnus 400 m2 lielajās siltumnīcās,
kurās tiek audzētas dažādas vasaras puķes un stādi. Grieztie ziedi gan galvenokārt tiek iepirkti no Latvijas
vairumtirgotājiem, taču, lai palutinātu sievietes, SIA „Meiers” ik gadu uz 8. martu paši izaudzē tulpes.

Gatis un Biruta uzskata, ka viņu panākumi nebūtu iedomājami bez čaklajiem un atsaucīgajiem darbiniekiem.
Floristēm-pārdevējām, darbu uzsākot, Gatis ir iemācījis dažus zelta likumus, kurus pielietojot, klients var
justies gaidīts un pienācīgi apkalpots. Kā Gatis smej, konkurence ir laba lieta, jo tā pūš pakausī un liek darboties
aktīvāk. Katrs klients ir svarīgs, tāpēc laipnai un godpilnai attieksmei pret klientu ir augsta vērtība.

Saņemtais atbalsts:
• ELFLA projekts „Nojumes un stādu laukuma izbūve un ierīkošana”
Kontakti:
SIA „Meiers”
Kosmonautu iela 8, Varakļāni
Tālr. +371 26513914, e-pasts: meiers.sia@apollo.lv
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Foto: Vidzemes plānošanas reģions

Piebalgā ievākts medus
Mērnieku laiku dzimtenē Piebalgā atrodas „Gada sakoptākā drava
2014”, kuras saimnieks ir biškopis Aivars Radziņš. Viņa aprūpētās bišu
saimes mitinās Vecpiebalgas „Upmaļos”, un šeit gaidīts ir ikviens interesents
- gan tie, kas par bitēm zina gana daudz, gan tie, kas vēlas ar tām vēl tikai
iepazīties.

Kad 1997. gadā Aivars mantojumā saņēma trīs bišu saimes, viņam pat
prātā nenāca, ka viņa turpmākā dzīve varētu griezties par un ap bitēm.
Apjaušot, ka bez zināšanām nekāda saimniekošana nesanāks, Aivars
izskolojās divgadīgajos biškopības kursos un nu dalās savā pieredzē, kā tikt
pie garšīgākā medus. Kursos iegūtās un darba procesā radušās zināšanas
ir ļāvušas saņemt arī tādus apbalvojumus kā „Garšīgākais Latvijas medus”
2004. un 2005. gadā.

VECPIEBALGAS
NOVADS

Radziņu ģimenes „Upmaļos” top ne tikai dažādu ziedu medus, bet arī ziedputekšņi, bišu maize, vasks, vaska
sveces, kā arī tiek ražots biškopības inventārs. Bet papildus tam, šeit paviesojoties, gūstamas arī brīnišķīgas
sajūtas, jo Aivara veidotā un lolotā drava patiešām ir apskates un apbrīnas vērta. Sadarbībā ar Vecpiebalgas
novada Inešu mākslas skolu bišu stropi ir skaisti apgleznoti, viesiem ir ierīkota pat neliela mājiņa ar nakšņošanas
iespējām, kuru apsilda tās apakšā dzīvojošās bišu saimes.

Aivars spēj interesentus aizraut ar stāstiem par biškopību, izvedot nelielā ekskursijā pa saimniecību un
pašdarinātajā lapenītē čalojot par un ap bitēm. Viņš neuzbāžas ar lieku informāciju, bet dod interesentiem
tik daudz, cik tie ir gatavi ņemt. Uzmanības vērta ir arī sievas Ilonas praktizētā apiterapija – zinātne par bišu
produkciju medicīnā, par kuru interesi sāk izrādīt aizvien vairāk apmeklētāju. Esošās zināšanas nemitīgi tiek
papildinātas ar pieredzi un novērojumiem citās valstīs, regulāri apmeklējot kongresus, seminārus un pieredzes
apmaiņas pasākumus Eiropā un pat Austrālijā.
Piebalgā vāktajam medum no „Upmaļiem” nav vajadzīga lieka reklāma, jo Radziņu ģimene ir sabiedriski
aktīvi, cenšoties neatteikt savu dalību interesantos pasākumos. Viņi aktīvi piedalās tādos pasākumos kā
„Izvēlies Piebalgu”, „Vecpiebalga atver durvis”, Lauku sētu atvērtās dienas, parādot sevi un ļaujot cilvēkiem
pašiem izjust, cik augstvērtīgs ir Aivara Radziņa piedāvātais dažādu ziedu medus.
Kontakti:
„Upmaļi”
Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads
Tālr. +371 29493629, e-pasts: aivars_radzins@inbox.lv
www.piebalgasmedus.lv
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Vidzemes plānošanas reģiona ES fondu informācijas un 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
ES fondu informācijas un uzņēmējdarbības centrs
Cēsu iela 19, 61. kabinets
Valmiera, LV-4201
Tālr. 64219021
e-pasts: uznemejdarbiba@vidzeme.lv”

PATEICAMIES

Vidzemes plānošanas reģions izsaka pateicību Vidzemes pašvaldībām,
Attīstības �inanšu institūcijai Altum un Valmieras biznesa un
inovāciju inkubatoram par informatīvo atbalstu.
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