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Vidzeme ir bagāta. Te ir Latvijas garākā upe Gauja un raudošais milzis Raunas Staburags.  
Te ir augstākā Latvijas virsotne Gaiziņš un lielākais drumlins Austrumeiropā Ķoņu kalns.  
Šeit atrodams senais Burtnieks un vilinošais Alūksnes ezers. Vidzemē atrodama akmenī kaltā  
skulptūra Cesvaines pils un šeit joprojām meklē un joprojām neatrod zudušo Beverīnas pili. 

Bet Vidzemes lielākā bagātība, neapšaubāmi, ir tās cilvēki. Tāpēc Vidzemes plānošanas  
reģions ik gadu meklē un atrod godprātīgus, darbīgus un uzņēmīgus cilvēkus. Cilvēkus, kas ar 
savu aizrautību, degsmi un idejām iedvesmo darbam citus. Cilvēkus, kas nebaidās spert pir-
mos soļus uzņēmējdarbībā, un uzņēmējus ar vārdu. Vidzemē ir uzņēmumi, kas gūst labu peļ-
ņu, un uzņēmumi, kas savā bilancē vairāk uzskaita pozitīvas emocijas. Vidzemē ir uzņēmumi, 
kuriem bizness ir dzīvesveids, un tādi, kas savu dzīvesveidu pārvērš biznesā. Vidzemē ikviens  
ir svarīgs un novērtēts. 

Šogad iepazīstinām Jūs ar neatlaidīgiem lauksaimniekiem, izdomas bagātiem amatnie- 
kiem, atraktīviem tūrisma uzņēmējiem. Mēs aicinām atbalstīt un pievienoties mūsu radošajiem 
entuziastiem un bezbailīgajiem debitantiem. Mēs priecājamies, ka vidzemnieki kļūst arvien  
atbildīgāki, un esam patiesi lepni par Vidzemes eksportspējīgajiem uzņēmumiem. 

Vidzeme ir bagāta, un mēs vēlamies to parādīt arī citiem. Ar lepnumu par saviem cilvēkiem. 
Ar cieņu par vidzemnieku paveikto. Un ar neizmērojamu mīlestību pret savu Vidzemi. 

Vidzemes plānošanas reģiona 
Attīstības padomes priekšsēdētājs

Hardijs Vents



Nostāstiem un teikām apvītais Alūksnes ezers ir alūksniešu 
lielākais dārgums. Ezera Pilssala ir iecienīta alūksniešu 
un Alūksnes viesu atpūtas vieta, kas ik gadus uz pilsētu 
atvilina lielu skaitu viesu.

Uz Alūksni atvilināt izdevies arī jauno zobārstu Dāvi Rozīti. 
Jau uzsākot studijas Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas fa-
kultātē, Dāvis zinājis, ka viņam būs sava privātprakse. Tāpat viņam 
bijusi pārliecība, ka privātprakse jāveido tur, kur cilvēkiem ir mazā-
kas iespējas saņemt zobārstniecības pakalpojumus. Mācoties piek-
tajā kursā, Dāvis piedalījies Latvijas Zobārstu asociācijas rīkotajā 
studentu un darba devēju tikšanās reizē. Uzzinājis par Alūksnes 
novada domes centieniem piesaistīt sertificētu zobārstu, Dāvis 
atsaucies aicinājumam un uzsācis ar prakses izveidi un atvēršanu 
saistītu jautājumu risināšanu. 

Ar pašvaldības atbalstu sakārtots jautājums par prakses vie- 
tu — tā izveidota Alūksnes slimnīcas telpās. Piesaistot ALTUM  
pro grammas finansējumu, iegādāts moderns zobārstniecības aprī-
kojums, bet prakses telpas remontētas saviem spēkiem. 2017. gada 
15. februārī SIA «Vidzemes zobārstniecības centrs» vēra durvis  
un sagaidīja pirmos pacientus. Šobrīd šeit sniedz gan zobārsta, gan 
zobu higiēnista pakalpojumus, kabinets ir noslogots visas dienas 
garumā sešas dienas nedēļā. 

Dāvis uzsver, ka īpašs izaicinājums bijis atvērt praksi vietā,  
kur citi to uzskata par nevajadzīgu un neiespējamu. Apskatot pa-
cientu pieraksta rindu, var redzēt, ka Dāvja risks attaisnojies un 
SIA «Vid zemes zobārstniecības centrs» ir gatavs jauniem izaici-
nājumiem. Dāvis sapņo par telpu paplašināšanu, kā arī papildus 
aprīkojuma un speciālistu piesaisti, lai nodrošinātu pakalpojumu 
pieejamību lielākam cilvēku skaitam. 

Jaunajiem speciālistiem Dāvis iesaka nebaidīties un uzdrīk-
stēties strādāt ārpus Rīgas. Lai gan lauku reģionos iedzīvotāju ir 
mazāk, arī pakalpojumu sniedzēju skaits ir neliels — par pacientu  
trūkumu varēs neuztraukties.
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SIA «Vidzemes 
zobārstniecības 

centrs»
Pils iela 1, Alūksne, 

Alūksnes novads
Tālr. +371 26564374

e-pasts:  
zobarsts.rozitis 

@gmail.com



K rievijas ķeizariene Elizabete savulaik skotu izcelsmes 
muižniekam Vilhelmam Fermoram par uzvaru septiņu 
gadu karā uzdāvināja Nītaures muižu. Fermoru dzimta  
šeit uzsāka un veiksmīgi attīstīja saimniecību – tāpat,  

kā to dara Andis Apsītis, uzņēmuma SIA «Koks AN» īpašnieks un 
dibinātājs. 

Uzņēmēja Anda Apsīša rīcībā 1996. gadā bija trīs darbinieki,  
viens lentzāģis un vēlme uzsākt savu biznesu. Tā Amatas novada 
Nītaures pagastā radās uzņēmums SIA «Koks AN». Šobrīd uzņē-
mumā nodarbināti 42 darbinieki, iegādātas nepieciešamās iekār-
tas, Latvijas Lauksaimniecības universitātē iegūta kvalifikācija  
«Kokapstrādes tehnologs» un atrastas lielākas ražošanas telpas. 

Uzņēmums ražo bezzaru sagataves un profila līstes, kas tiek 
izmantotas koka mēbeļu ražošanā. SIA «Koks AN» produkciju no-
vērtē ārzemju tirgos, tieši tāpēc lielākā daļa gatavās produkcijas 
tiek eksportēta. Kā atklāj uzņēmuma īpašnieks Andis, tad iekļū- 
šana eksporta tirgū kā individuālam spēlētājam būtu sarežģīts pro-
cess, taču, apvienojoties ar citiem līdzvērtīgiem sadarbības part-
neriem, var noslēgt izdevīgus līgumus ar uzņēmumiem, kuriem 
nepieciešami regulāri un lieli piegādes apjomi.

Uzņēmuma īpašnieks norāda, ka viss sasniegtais ir panākts ar 
savām zināšanām un cītīgu darbu. To novērtē arī darbinieki, kuri 
savā ikdienā izjūt atbalstu un zina, ka varēs paļauties uz Andi visda-
žādākajās dzīves situācijās. Lielākais apliecinājums un reizē kom-
pliments viņa vadības stilam ir daudzi ilglaicīgie darbinieki, par  
kuriem Andis saka: «Ar lielāko daļu darbinieku ir viegli strādāt,  
viņi ir labi profesionāļi savā jomā.» Atbildības sajūta par saviem 
darbiniekiem, uzņēmuma izveidē un attīstībā ieguldītais laiks ir 
galvenais priekšnoteikums, kas neļauj apstāties. 

Andis norāda, ka jābūt dullam, neatlaidīgam un pacietīgam, kā 
arī tic, ka uzsākot savu biznesu, ir iespējams sasniegt labus rezul-
tātus. Visus topošos uzņēmējus Andis iedrošina: «Nekad nav par 
vēlu sākt!»

SIA «Koks AN»
«Apsītes»,  
Nītaures pagasts, 
Amatas novads
Tālr. +371 29110974
e-pasts:  
apsitisa@gmail.com
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Apē, Vaidavas upes gleznainajos krastos atrodas iespai-
dīgās Raganu klintis. Avots, kas iztek no klintīm, esot 
dziedniecisks, tikai tam kaut kas jāziedo — kāda rotaslie-
ta, dzijas dzīpars vai drēbes. Apes šuvēja Aiva Zīle tomēr 

drēbēm atradusi citu pielietojumu — no nevienam nevajadzīgiem 
apģērbiem top jauni, oriģināli un neatkārtojami apģērbi. 

«Zīles» sākums meklējams pirms četriem gadiem, kad Aivas 
rīcībā nonākusi kaudze ar veciem džinsiem. Tos bija žēl izmest, un  
Aivai radās ideja piešķirt tiem otro elpu — tapa pirmie džinsu mēteļi.  
Aivas meita Agnese tolaik strādāja labdarības veikalā «Otrā elpa», 
tādēļ radās iespēja meistardarbus atrādīt arī pircējiem. Jau pirmās 
nedēļas laikā visus mēteļus izpirka, tāpēc Aiva ķērās pie darba un 
radīja jaunas lietas — kleitas no vīriešu krekliem, džinsa sara fānus 
un kleitas, vēlāk tiem pievienojās lina izstrādājumu kolekcija. 

Zīmola «Zīle» veiksmes atslēga slēpjas nejaušībā — kādā Tal-
linas dizaina gadatirgū sastapta modes aprindās pazīstama zīmolu 
attīstītāja Maria Azovtseva no «Laboratory of Brands», kas piedāvā-
jusi savu atbalstu un palīdzību zīmola izstrādē. Tas devis Aivai vairāk 
pārliecības par savu darbu augsto kvalitāti un dizainisko vērtību. 
Izstrādāta zīmola vizuālā identitāte, sagatavotas publicitātes foto-
grāfijas, un zīmols «Zīle» kļuvis arvien atpazīstamāks. Liela loma  
atpazīstamības veicināšanā ir meitai Agnesei, kas rūpējas par zīmo-
la popularizēšanu sociālajos tīklos, piesaista klientus un uzrauga 
kvalitāti. Šobrīd zīmola «Zīle» tērpi atrodami «Baltic space» Baltijas 
dizaineru veikalā, kā arī internetā. 

Aiva teic, ka šobrīd dzīves nepieciešamība ir paplašināt uzņē-
mumu, jo pieprasījums pēc apģērbiem arvien aug. No vienas puses 
tas Aivai sniedz gandarījumu, jo cilvēku atzinība iedvesmo jauniem 
darbiem. No otras puses, pasūtījuma apjomam augot, jāsaglabā 
augstā kvalitāte. Kā teic Aiva: «Mazliet arī esmu mazohiste. Kad 
esmu šuvusi no rīta līdz vakaram un beidzu tikai tāpēc, ka vairāk 
nav spēka strādāt, tad es jūtos patiešām labi.» Aivai svarīga ir arī 
vides apziņa: «Šujot savus tērpus, jūtu, ka atstāju pozitīvu ietekmi 
uz dabu, dodot otru dzīvi un izglābjot vecās drēbes.»
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Zīmols «Zīle»
Ape, Apes novads

Tālr. +371 29206995
e-pasts: 

zile@zile-zile.com
www.facebook.com/

ziledesign/



Beverīnas novadā kaut kur starp kokiem, mājām un pakal-
niem paslēpusies Beverīnas pils, tās trīs gadsimtus ilgu- 
šais meklējumu stāsts zināms daudziem. Vēsturnieki, ar-
heologi un pētnieki šķetinājuši daudzus pavedienus par 

pazudušo un joprojām neatrasto Beverīnas pils likteni. 
Savukārt stāsts par Beverīnas novada Mūrmuižā esošo uz-

ņēmumu SIA «Cosybed» Latvijā nav tik plaši zināms. Uzņēmuma 
galvenais investors un īpašnieks ir Peters Gairs, kas Anglijā nodar-
bojas ar gultas matraču ražošanu. Iepazīstot latviešu radīto pirmo 
gultas modeli, viņš saskatījis iespēju veiksmīgām investīcijām un 
sadarbībai, lai saražotajiem matračiem izgatavotu arī atbilstošas 
gultas. Tā uzsākta sadarbība, kas turpinās jau 12 gadus. 

Uzņēmuma ražotās gultas galvenokārt nonāk Anglijas mājok-
ļos un viesnīcās, nedaudz arī Francijā, Portugālē un citviet Eiropā. 
Uz ņēmuma sortimentā ir vairāk kā 50 veidu gultas, taču tās visas 
vieno pāris svarīgas lietas. Pirmkārt, gultas galvenokārt ir Anglijas 
tirgū pieprasītajā baltajā krāsā. Otrkārt, tās ir ļoti viegli salieka- 
mas. Ja Anglijā namamāte spēj salikt gultu 20 minūtēs, uz gultas 
detaļām nesavainojoties un neko nesaplēšot, tad tā ir laba gulta.  
SIA «Cosybed» ar gandarījumu norāda: «Izskatās, ka mūsu gultas  
ir labas, jo klientiem tās vajag vēl un vēl. Strādājam ar 100% jau-
du, un ar to tāpat ir par maz, jo pircējs pieprasa vairāk kā spējam 
saražot.» 

Uzņēmums šobrīd nodarbina vairāk kā 80 darbiniekus, liela daļa  
no tiem uzņēmumā strādā ilgstoši. Un šādi darbinieki ir svarīga 
uzņēmuma panākumu atslēga. Uzņēmuma valdes loceklis Raitis 
Kalniņš uzsver: «Lai kā arī šo 12 gadu laikā pašiem būtu gājis, algu 
samaksu neesam nokavējuši, jo cilvēkus nevar pievilt — darbinieki 
tev uzticas.»

Jaunajiem un topošajiem uzņēmējiem Raitis iesaka nešaubīties.  
Ja ir idejas un mērķis, kā arī, ja aprēķini lielos vilcienos ir ar pozi-
tīvu bilanci, tad ir vienkārši jāstrādā! Jo vienmēr interesantāk būs 
strādāt savā, nevis citu labā.

SIA «Cosybed»
«Būtes 1», Mūrmuiža, 
Kauguru pagasts, 
Beverīnas novads
Tālr. +371 64228178
e-pasts:  
cosybed.info@inbox.lv
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K ādreiz bijis burvis, kas varējis izdarīt visu. Cilvēki lūgu- 
ši, lai uzbur viņiem ezeru, un burvis pēc ilgas tielēšanās 
lielīgi teicis: «Man burt nieks!» Uzreiz radies ezers, ko 
sākuši saukt par Burtnieku. Burtniecieši šodien vairs ne-

paļaujas uz burvjiem, bet paši īsteno veiksmīgas idejas, piemēram, 
uzņēmumā SIA «Gercini».

Uzņēmuma īpašnieks Uldis Reņģe ir pārliecināts, ka veiksmī- 
ga biznesa priekšnoteikums ir stipra un draudzīga ģimene. Savu- 
laik izmēģināts gan lauksaimniecības, gan pārtikas pārstrādes 
bizness, šobrīd sirdsdarbs atrasts, apvienojot tēva Ulda elektroni-
ķa prasmes un dēla Ivara augsta līmeņa programmētāja prasmes. 
2007. ga  dā SIA «Gercini» uzsāka ražošanas iekārtu izstrādi, izga-
tavošanu un aprīkošanu ar modernu un mūsdienīgu vadību, īpašu 
uzmanību pievēršot produktu dozēšanas un pildīšanas funkcijām. 
Ražošanas iekārtu teicamās kvalitātes dēļ tās izmanto uzņēmumi 
gan Latvijā, gan ārpus tās robežām. 

SIA «Gercini» neapstājas un dodas pretī jaunam izaicināju-
mam — energomonitoringa ierīces GDog ražošanai. Ideja par šādas 
ierīces izveidi radusies vienkārši — Reņģu ģimenes mājas elek-
trības patēriņš bijis nesamērīgi liels. GDog ļāvis īsā laika periodā 
atklāt nelietderīgus elektrības patēriņa avotus un veikt darbības 
kon statēto problēmu novēršanai. Sapratuši, ka GDog palīdzējis at-
risināt problēmu savās mājās, nolēmuši šo produktu piedāvāt arī 
citiem. Dalība izstādē «Vide un enerģija» pavērusi sadarbības ie-
spējas ar AS «Latvenergo», kas saviem klientiem piedāvā Elektrum 
energomonitoringa pakalpojumus, izmantojot tieši SIA «Gercini» 
ražoto iekārtu. GDog teicami novērtē SIA «Gercini» klienti, jo šī ie-
rīce atklājusi problēmas, kuru novēršana palīdzējusi uzņēmumiem 
samazināt elektroenerģijas patēriņu par 20–50%. 

Uzņēmuma īpašnieks pārliecinoši iedrošina: «Ja Tev patīk 
tas, ko Tu dari — tas sanāks labi. Ja rezultāts ir labs, tad tas būs  
no derīgs un interesants arī citiem.» 
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SIA «Gercini»
«Lejas Ģērciņi»,  

Burtnieku pagasts, 
Burtnieku novads 

Tālr. +371 29150429
e-pasts: 

info@gercini.lv
www.gercini.lv



Cēsu krāšņās dabas ainavas un daudzās vēstures liecības, 
iedzīvotāju pašapziņa un pilsētas radošā gaisotne arvien 
mudinājusi cēsiniekus un apkārtnes iedzīvotājus uzsākt ko 
jaunu. Tā vairāk kā piecus gadus atpakaļ domubiedru gru-

pa dibināja Cēsu Jauno sākumskolu, uzņemoties atbildību par savu 
un citu bērnu izglītību. 2013. gada 1. septembrī skola vēra durvis 
pirmajiem deviņiem bērniem, tagad tā pulcē jau 100 zinātkārus,  
radošus un iniciatīvas bagātus skolēnus. 

Cēsu Jaunajā skolā bērni gūst kvalitatīvas dzīvošanas piere-
dzi, iegūtās zināšanas pielietojot praktisku lietu pagatavošanā, 
pasā kumu organizēšanā un dažādu ideju īstenošanā. Sasniegto 
rezultātu var redzēt ik dienu, nevis pēc skolas beigšanas. Mācību 
process norit saskaņā ar Valsts izglītības standarta prasībām, to-
mēr rezultāti tiek panākti, apvienojot katra bērna individuālās 
spējas un vajadzības. Tas savukārt atmodina motivāciju darbo- 
ties. Spēt visu sarežģīto atklāt caur pavisam ikdienišķām, bērnam 
saprotamām situācijām, ir skolas pedagogu ikdienas uzdevums. 
Neviens nepazūd pūlī, ikviens jautājums tiek uzklausīts, ikviena 
iniciatīva — novērtēta. 

Skolā uzņem nevis bērnu, bet gan ģimeni. Viena no skolas 
galvenajām vērtībām ir ģimene. Ģimenē skolēns vislabāk var pār-
liecināties par zināšanu un prasmju nepieciešamību. Vecāku līdz-
darbošanās skolas labiekārtošanas darbos un iesaistīšanās mā- 
cību procesā palīdz veidot izpratni par zināšanu un prasmju pielie-
tošanu. Neatsveramu palīdzību skolas vides un apkārtnes uzlabo-
šanā sniedz arī sabiedrība — skolā iekārtota īpaša «Paldies» sie-
na, kurā atzīmēts ikviens atbalstītājs, kas palīdz augt Cēsu Jaunās  
skolas idejai.

Skolas komanda iedrošina: «Ja jums ir ideja — stāstiet to cilvē-
kiem! Meklējiet domubiedrus un veidojiet komandu, ar kuriem esat 
gatavi strādāt kopā vēlos vakaros un ārpus ierastā darba laika.»

Cēsu Jaunā 
sākumskola
Ziemeļu iela 16,  
Cēsis, Cēsu novads
Tālr. +371 26724380; 
+371 26116638
e-pasts: 
cesis@jaunaskola.lv
www.cesis.jaunaskola.lv
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V iens no spožākajiem 19. gadsimta 2. puses arhitektūras 
sasniegumiem, īstena Vidzemes un Latvijas pērle, neap-
šaubāmi, ir Cesvaines pils. Tai līdzās muižas ziedu laikos 
atradās saimniecība — lielas kūtis, labības šķūņi, dzirna-

vas un alus brūzis. 
Atjaunojot Cesvaines senās alus brūvēšanas tradīcijas, pavi-

sam nesen Cesvaines alu atsāka ražot SIA «Ducimus». Augustiņš,  
Marta un Cesvaines Tumšais — šādas alus šķirnes piedāvā nobau-
dīt Cesvaines alus darītava. Savu darbību uzņēmums uzsācis vien 
2016. gada nogalē, kopā ar pārtikas tehnologiem atdzīvinot ori-
ģinālo 19. gadsimta vidū Cesvaines pils brūzī radīto alus recepti.  
Nepilnu gadu pēc darba uzsākšanas SIA «Ducimus» ražotais alus 
jau ieņem stabilas pozīcijas alus tirgū. 

Ideja par alus brūvēšanas tradīciju atjaunošanu Cesvainē radu-
sies, satiekoties divām alus baudītāju ģimenēm — Leimaņu ģimenei 
Cesvainē un Eglīšu ģimenei Jelgavā. Idejas realizācijā ieguldīti gan 
savi līdzekļi, gan piesaistīts ES fondu finansējums — pusotra gada 
laikā sakārtotas alus ražošanai piemērotās telpas Cesvainē un iegā-
dātas nepieciešamās iekārtas, lai pēc sentēvu metodēm no pazemes 
ūdens, miežu iesala, apiņiem un rauga varētu brūvēt dzīvo alu.

Cesvaines sirdī brūvētais alus veiksmīgi prezentēts Baltijā lie-
lākajā alus festivālā «Latviabeerfest 2017», tas atrodams neskai-
tāmu Latvijas veikalu plauktos, kafejnīcās, restorānos un iecienīts 
gan vietējo, gan attālāku alus baudītāju vidū. Šobrīd sasniegts 
posms, kad ražošanas apjomi jāpalielina, lai spētu apmierināt  
arvien pieaugošo pieprasījumus.

SIA «Ducimus» panākumu atslēga ir veiksmīga komanda, kurā 
viens otru motivē, uzmundrina un neļauj padoties. Uzņēmuma 
īpašnieki ir pārliecināti, ka bez spēcīgas komandas ideja nebūtu 
īstenota. Savukārt citiem jaunajiem uzņēmējiem SIA «Ducimus»  
novēl nenobīties pat no savām šķietami trakākajām idejām.
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SIA «Ducimus»
Rūpnīcas iela 1, 

Cesvaine,  
Cesvaines novads

Tālr. +371 64825132



Ērgļu novada kalnos un pakalnos jūtama īpaša enerģija, kas 
neļauj ieslīgt pašapmierinātībā un pieticībā, tāpēc šeit ro-
das daudzas, sākotnēji šķietami pārdrošas idejas. Piemē-
ram – kā no jūrnieka kļūt par lauksaimnieku? Ērgļu novada 

uzņēmuma SIA «3Dpro» dibinātājs Gunārs Vīgants zina atbildi. 
Izmācījies par kuģu mehāniķi, sapratis, ka jūrnieka darbs vi-

ņam nav piemērots, mēģinājis savus spēkus arī celtniecības biz-
nesā. Tomēr savu patieso aicinājumu atradis no vectēva mantota-
jā pussagruvušajā fermā un 30 hektāros zemes, uzsākot liellopu  
audzēšanas biznesu. Ar mērķtiecīgu darbu, lielu ģimenes atbal-
stu un vectēva iemācīto augsto atbildības sajūtu ganāmpulks pa-
lielināts no 20 līdz 300 liellopiem, atjaunota vecā ferma, un tiek 
apsaimniekoti 800 ha zemes, no kuriem šogad 200 ha apsēti ar  
graud augiem.

SIA «3Dpro» attīstība notiek, pateicoties Gunāra lielajam cī-
ņassparam. Tas savulaik mudinājis doties uz Franciju pie Šarolē 
liellopu audzētāja, lai uzzinātu par saimniekošanas niansēm un  
papildinātu savu ganāmpulku. 

Gunārs neliedz savu padomu un pieredzi, tāpēc savā saimnie-
cībā labprāt uzņem dažādu semināru dalībniekus un interesentus. 
Gunārs uzsver, ka tā ir ļoti laba sajūta — palīdzēt, daloties ar savu 
pieredzi. Turklāt semināri ir iespēja satikt interesantus cilvēkus  
un nākotnē, iespējams, uzsākt sadarbību.

SIA «3Dpro» dibinātājs norāda, ka saimniekošanas veiksmes 
formula ir neskaitāmās darba stundas. Iedrošinot citus, Gunārs 
uzsver: «Ir aplami domāt, ka cilvēks var uzsākt uzņēmējdarbību 
tikai ar lielu pamatkapitālu un lielu konta atlikumu. Tā nebūt nav! 
Ja grib, cilvēks var sākt darboties jebkurā brīdī, ar savu darbu un 
piemēru iedvesmojot citus. Apbrīnojami, kādus izaicinājumus un 
iespējas dzīve mums piedāvā! Galvenais ir nepalaist tās garām,  
jo iespējas rodas tikai darot!» 

SIA «3Dpro»
Pasta adrese:  
J. Grota iela 5–1,  
Ērgļi, Ērgļu pagasts, 
Ērgļu novads
Saimniecības adrese: 
«Tauri», Ērgļu pagasts, 
Ērgļu novads
Tālr. +371 22833875
e-pasts:  
gvigants@gmail.com
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Barona laikos stādītie ozoli no Gulbenes ved uz Lizuma pa-
gastu, kur pašā pagasta sirdī mīt darbīgi ļaudis. Ja citviet 
laukos meklējam cilvēkus, tad šeit, pateicoties vietējo uz-
ņēmēju neatlaidībai un gribasspēkam, iedzīvotāju skaits 

aug. Kā apgalvo paši lizumieši — Lizumā dzīvo laimīgākie cilvēki 
Latvijā. Lizuma attīstībai svarīgi, ka apmēram pusi no pagasta teri-
torijas klāj meži, kas ir nozīmīgs resurss un priekšnoteikums uzņē-
mējdarbības attīstībai.

Teju pirms 20 gadiem divi meža pievedējtraktoru operatori — 
Juris un Kaspars — apvienoja savas zināšanas un viņu rīcībā esošo 
traktoru, lai kopīgi dibinātu uzņēmumu. Mērķtiecīgi strādājot, drīz 
vien tika iegādāta papildus tehnika, meklēti un atrasti darbinie-
ki, izveidota remontbāze. Šobrīd uzņēmums nodarbina vairāk kā  
80 darbiniekus un uztur ap 40 tehnikas vienības. SIA «RAIRU» no-
drošina pilnu ražošanas ciklu — no meža līdz patērētājam, un nu 
jau darbojas arī ārpus Vidzemes robežām. 

Tēvu gadu gaitā gūtā pieredze un cīņas spars tiek nodots arī 
nākamajai paaudzei. Jura un Kaspara dēli uzņēmuma pirmsāku-
mus vērojuši kā puikas, tagad paši piedalās lēmumu pieņemšanā. 
Atbildība pret saviem darbiniekiem, sadarbības partneriem un 
klientiem ir uzņēmēju moto. Tas neļauj apstāties un vienmēr mu-
dina doties uz priekšu. Uzņēmēji atzīst, ka liela nozīme ir Lizu-
ma apkārtnei un tās cilvēkiem, kas visi nepaguruši meklē aizvien  
jaunus ceļus izaugsmei.

Jaunajiem uzņēmumiem SIA «RAIRU» iesaka apzināties iespē-
jas sev apkārt: «Neej iekšā azartspēļu biznesā, ja esi lauksaimnieks. 
Jādara tas, ko darījuši tavi senči vai kas reģionam ir svarīgi. Kad 
darīsi to, kas patiesi patīk un ar ko sajūti saikni, viss izdosies. Ar 
smagu darbu, bet izdosies. Jāsaprot, ka viens Tu nebūsi darītājs – 
jābūt atbalstam no tuvākajiem un partneriem. Kad vairāki cilvēki 
apvienojas spēkiem un saliek savas galvas kopā, tad ir rezultāts!»
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SIA «RAIRU»
«Pļavnieki»,  

Lizuma pagasts, 
Gulbenes novads

Tālr. +371 64473010
e-pasts:  

rairu@rairu.lv
www.rairu.lv



Piebaldzēns pēc savas būtības ir harmonisks savā vienkāršī-
bā, cēls un arī spītīgs. Viņa ikdiena piepildīta ar dzīvīgumu, 
enerģiju, mīlestību un gara spēku. Piebaldzēns ir īstens pat-
riots arī tad, ja dzīves ceļi viņu aizveduši prom no mājām. 

Piebaldzēns lepojas ar savu gardo miestiņu, ceļ godā vietējos ražo-
tājus un neaizmirst par saviem novadniekiem, lai kurp arī dotos. 

Jaunpiebalgas puišiem Edgaram Žagariņam un Mārtiņam  
Krišjānim Piebalgas mīlestība un patriotisms bijis galvenais dzinu-
lis vērienīga un drosmīga projekta — «Piebalgas vēstniecības» —  
izveidei Rīgā. Sākotnēji ideja radusies, kopīgi dodoties pārgājienos 
un sapņojot par iknedēļas tikšanos ar saviem novadniekiem kādā 
Rīgas kafejnīcā, lai jauki pavadītu laiku un pārrunātu jaunākos 
notikumus. Vēlāk gan vīzija par vienkāršu tikšanās vietu mainīju-
sies, un drosmīgie piebaldzēni izveidojuši «Piebalgas vēstniecību». 
Projekts prasa no jauniešiem daudz — gan ieguldīt daudz sava 
personīgā laika, gan finanšu līdzekļus, tomēr piebaldzēnu spītība 
un neatlaidība neļauj apstāties. «To, vai šis darbs atmaksāsies, rā-
dīs laiks, bet, ja nepamēģināsi — neuzzināsi!» optimistiski norāda  
aktīvie piebaldzēni. 

«Piebalgas vēstiecībā» galvaspilsētas iedzīvotāji un viesi var 
iepazīt Piebalgas uzņēmējus, amatniekus, tradīcijas un piebaldzē-
nu kultūru, iegādāties Piebalgā ražotus māla un porcelāna traukus, 
rokdarbus un suvenīrus, savukārt Rīgā dzīvojošiem piebaldzē- 
niem ir sava tikšanās un sarunu vieta. «Piebalgas vēstniecība» ir 
lieliska vieta, kur nobaudīt Piebalgas alu un vīnus, kā arī apmeklēt 
koncertus. 

Entuziastus, kas arī plāno mesties līdzīgā avantūrā, Mārtiņš 
brīdina: «Grūti būs jebkurā gadījumā!» Savukārt Edgars iedrošina: 
«Gadījumā, ja ir laba ideja, tad noteikti vajag pamēģināt. Ja nepa-
mēģināsi, kādu laiku naktīs nevarēsi gulēt!»
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Kocēnu novada sporta dzīve ir aktīva — te ikdienā savus 
treniņus aizvada vieni no Latvijā labākajiem florbolistiem, 
šeit atrodama Londonas Vasaras Olimpisko spēļu BMX  
trases kopija, Kocēnos ir spēcīgas jāšanas sporta tradīci-

jas, bet sportistus no visas Latvijas ik gadu pulcē skrējiens «Apkārt 
Vaidavas ezeram». 

Savukārt Rubenē, ūdenstilpes Lielais Ansis krastā, jau sesto 
gadu darbojas biedrības «Rekreācijas biedrība REBO» ūdens parks 
«Rancho parks». Biedrībā apvienojušies ūdens sporta entuziasti, 
kuru mērķis ir apmācīt interesentus un popularizēt ūdenssportu 
Kocēnu novadā, Vidzemē un visā Latvijā. Pateicoties viņu spējai pie-
saistīt atbalstītājus un drosmei īstenot apjomīgus projektus, parka 
piedāvājums un iespējas šobrīd krietni pārspēj sākotnēji iecerēto. 
Ikvienam «Rancho parka» apmeklētājam ir iespēja izmēģināt spē-
kus veikbordā un veikskeitā, parādīt meistarību uz SUP dēļa un pār-
baudīt veiklību ūdensbumbā, kā arī aizmirst par ikdienas steigu un 
rūpēm, izbaudot parkā uzstādītās ūdens piepūšamās atrakcijas.

Biedrība ik gadus rīko bezmaksas veikborda skoliņu, kurā ap-
tuveni 50 jaunieši vecumā no 8 līdz 20 gadiem apgūst veikošanas 
pamatprasmes. Par skoliņas veidošanas ideju viens no parka entu-
ziastiem Jānis Drobiševskis saka: «Agrāk vai vēlāk veikbords būs 
Olimpisko spēļu sporta veids. Mums jau laicīgi jāaudzina sava veik-
borda paaudze, tad, iespējams, kāds no mūsu apmācītajiem veiko-
tājiem būs šīs disciplīnas dalībnieks un varbūt arī čempions!»

«Rancho parks» ir biedrības sirds projekts, tāpēc Jānis norā-
da: «Sirds projektos nekad neanalizē investīciju apjomu — ieguldī- 
to naudu un laiku. Tu centies dot un saņem pretī daudz pozitīvu 
emociju. Tas ir tas, kas virza mūs uz priekšu!» 

Biedrības ideju īstenošanā iesaistās daudzi atbalstītāji, kas 
palīdz uzturēt un pilnveidot «Rancho parka» apkārtni un pakalpo-
jumus. Mudinot citus īstenot savas ieceres, Jānis saka: «Vienkār-
ši ir jā dara. Bez darīšanas nekas nenotiks. Tu vari izplānot jebko 
uz papīra, dzīvē notiks savādāk. Bet nedarīt ir lielākā kļūda, kādu  
cilvēks var pieļaut!»
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Biedrība 
«Rekreācijas 

biedrība REBO»
«Ansīši», Rubene, 

Kocēnu pagasts,  
Kocēnu novads

Tālr. +371 26666046 
e-pasts:  

info@ranchoparks.lv
www.ranchoparks.lv



Meža un klusuma ieskautajā rehabilitācijas centrā  
«Līgatne» mūsdienās veselību un dzīvesprieku var at-
gūt ikviens. Taču 1982. gadā uzbūvētā Valsts drošības 
komitejas 4. pārvaldes sanatorija kalpoja kā aizsegs 

īpaši slepenajam Bunkuram, kas tika izbūvēts zem sanatorijas un 
bija pieejams tikai komunistiskās partijas biedriem un to elitei. 
No putna lidojuma rehabilitācijas centrs joprojām ir grūti saska-
tāms, tas atrodas meža ielokā, tālāk no galvenajiem ceļiem, tomēr 
teritorija vairs nav ar žogu norobežota un nepieejama, kā tas bija 
agrāk. Šobrīd Rehabilitācijas centra laipnie darbinieki ar smaidu  
sagaida ikvienu tā apmeklētāju.

Rehabilitācijas centrs «Līgatne» saviem klientiem piedāvā re-
habilitācijas, ēdināšanas, viesnīcas un citus pakalpojumus. Arvien 
tiek radīti jauni pakalpojumi un tiek domāts par attīstību — pa-
visam nesen izveidota sāls istaba, kopš 2015. gada decembra  
darbojas senioru māja. 

Tūristus uz Līgatni vilina Bunkurs, kuram slepenības zīmogs 
noņemts vien 2003. gadā. Līdz mūsdienām saglabāts viss auten-
tiskais pazemes aprīkojums — autonomu elektrostacija ar dīzeļ-
ģeneratoriem un degvielas noliktavu, kondicionēšanas iekārta 
gaisa attīrīšanai ar skābekļa rezervēm, ūdensapgādes un kanalizā- 
cijas iekārtas, kas darbojas pēc zemūdenes principa, telekomuni-
kāciju bloks, ēdnīca, kā arī Padomju laika atribūtika un sadzīves 
priekšmeti.

Kā atklāj rehabilitācijas centra «Līgatne» vadītāja Dace Klāma-
ne, uzņēmuma galvenā vērtība ir darbinieki, viņu attieksme pret 
klientiem, individuālā pieeja un lielā darba mīlestība. To pierāda 
arī klientu atsauksmes, jo vai gan citādi šī vieta tiktu saukta par  
Diev zemītes stūrīti un bijušie pacienti pat sacerētu Odu Līgatnei!

Dace ir pārliecināta: «Nav svarīgi, kur Tu dari savu darbu.  
Svarīgi ir darīt to, kas patīk!»

SIA Rehabilitācijas 
centrs «Līgatne»
«Skaļupes»,  
Līgatnes pagasts, 
Līgatnes novads
Tālr. +371 64161915;   
+371 26467747 
Fakss: +371 64161912 
e-pasts: ligatne.
rehcentrs@gmail.com
www.rehcentrsligatne.lv
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Cauri Lubānai tek Aiviekste — vienīgā upe, kas iztek no Lat-
vijas lielākā ezera Lubāna. Bet pašā Lubānas sirdī, Lubānas 
novada amatnieku centrā ikvienu laipni sagaida aromātis-
ko un ārstniecisko pirts zāļu paklāju audēja Katrīna Valai-

ne. Aušanas prasmes Katrīnai iemācījusi mamma, un tieši mamma 
bija tā, kura radīja pirmo pirts zāļu paklāju — tikai tas bija domāts 
vien savām vajadzībām. Bet amatnieku centra apmeklētāji, ieraugot 
smaržīgo, no vērtīgiem augiem darināto paklāju, vēlējušies tādu ie-
gādāties arī sev. Tā Katrīna ar savu mammu saprata, ka pirts zāļu 
paklāju aušana var būt kas vairāk par vasaras hobiju, un nu Katrī-
nas Valaines pirts zāļu paklāju darbnīca darbojas jau teju trīs gadus. 

Latvijā vienīgā šāda veida paklājiņu darinātāja savos krāšņajos 
darbos ieauž ap 30 augu. Bērzs, paparde, kalme, vībotne, vīgrie-
ze, ugunspuķe, piparmētra, ozols, pīlādzis, nātre un daudzi citi 
augi — tos visus Katrīna kombinē pēc savām iekšējām sajūtām, to  
ārstnieciskajām īpašībām un pieejamības.

Katrs zāļu paklājs kalpo vismaz pusgadu, atkarībā no tā lie-
tošanas biežuma, un tas ir lieliski izmantojams pirtī uz lāvas. Lai 
saglabātu paklāju pēc iespējas ilgāk, pirms lietošanas pirtī tas jā-
samitrina, savukārt pēc lietošanas — kārtīgi jāizžāvē. Lai saglabātu 
aromātisko un krāšņo paklāju pēc iespējas ilgāk, to pēc lietošanas 
var ielikt saldētavā un uzglabāt līdz nākošajai pirts reizei. Savu-
kārt tie, kam pirts nav pieejama, paklājus izmanto gan kā vannas  
istabas paklājiņus, gan kā skaistus dekorus pie sienas. 

Lubānā darināto pirts zāļu paklāju aušanas procesā Katrīnai 
liels atbalsts ir ģimene, kas sniedz savu palīdzību gan augu vākša-
nas procesā, gan tirgošanā un pat aušanā. Paaudžu paaudzēs iegū-
tais arods Katrīnai ir kļuvis par neatņemamu dzīves sastāvdaļu. 

«Šķēršļus atrast ir ļoti viegli, taču labāk ir meklēt iespējas!»  
iedrošina Katrīna.

Katrīna Valaine
Amatnieku māja,  
O. Kalpaka iela 4,  

Lubāna, Lubānas novads
Tālr. +371 26556734

e-pasts: 
katrina.valaine1 

@gmail.com
www.lubanaspuse.lv/

katrina-valaine
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Palešu bloku ražotne SIA «Baltic Block» Madonas novada 
Sauleskalnā savu darbību sāka 2012. gada beigās. Ideja 
par presēto palešu bloku ražošanu radās, balstoties uz uz-
ņēmuma īpašnieku tā brīža pieredzi, iepazīstoties ar tirgus 

situāciju, kā arī izvērtējot masīvkoka palešu bloku augstās ražo-
šanas izmaksas. Aizstājot tradicionāli izmantotos augstas kvalitā-
tes koka blokus ar izstrādājumu no mazvērtīgas koksnes, būtiski 
tiek samazinātas palešu bloku ražošanas izmaksas, nodrošināta 
resursu pārdomāta izmantošana, vienlaicīgi uzlabojot palešu bloku 
izturību. 

No vienas puses, ražotnes izveidei bija labi priekšnoteikumi — 
brīvs tirgus, ražošanas resurss pieejams lielā daudzumā. No otras 
puses, tā bijusi lieliska iespēja dot pienesumu lauku attīstības vei-
cināšanā, jo, nodrošinot darbu reģionā, cilvēki atgriežas laukos. 

«Būvējot šo ražotni, iekārtu piegādātāji sākotnēji iemācīja 
mums ar tām strādāt. Tagad esam pārsteiguši pat viņus, jo ir pār-
sniegti plānotie ražošanas apjomi. Esam kļuvuši par labās prakses 
piemēru, kur iekārtu uzstādītāji labprāt vestu citus jaunos ražotā-
jus,» norāda uzņēmuma īpašnieks Edgars Šķēle. Šobrīd SIA «Baltic 
Block» kāpina savus ražošanas apjomus. Pēc Madonas novadā ra-
žotajiem palešu blokiem pieprasījums aug. Aptuveni 95% no tiem 
tiek eksportēti uz dažādām Eiropas valstīm, kā arī uz Ķīnu, Izraēlu, 
Kataru. Uzņēmuma direktors ironizē, ka SIA «Baltic Block» ražot-
ne ir kā pusaudžu puika, kuram katru gadu bikses ir par īsu, tāpēc  
uzņēmums joprojām paplašinās. 

Iedrošinot citus, SIA «Baltic Block» valdes priekšsēdētājs  
Andis Šķēle saka: «Ja ir ideja, tad galvenais pašam nenobīties no-
ticēt tai. Pēc tam jau atliek nokomplektēt labu komandu — un tas  
ir ļoti būtiski. Jo cilvēki, viņu īpašā pievienotā vērtība, ir tas uni-
kālais resurss, kurš netiek atspoguļots nevienā bilancē, ciparos vai 
tabulās.»

SIA «Baltic Block»
Kārļa iela 1,  
Sauleskalns,  
Bērzaunes pagasts, 
Madonas novads
Tālr. +371 26402297
e-pasts:  
info@balticblock.com
www.balticblock.com
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Savulaik Mazsalacas novada Sēļu pagastā bijušas trīs mui-
žas — Idus, Pantenes un Sēļu. No Idus un Pantenes muižas 
palikušas vien atmiņas, bet apkārt Sēļu muižai izveidojies 
ciemats Sēļi. Tieši uz Sēļiem daudzus gadus atpakaļ pārcēlās 

Benita Audze ar ģimeni. 
Atceroties vairāk kā 20 gadus senus notikumus, Benita saka: 

«Tolaik mājās rūpējos par četriem maziem bērniem. Neskatoties uz 
aizņemtību, uzzinot par ādas apstrādes kursiem Sēļos, pieteicos. 
Mācījos, mēģināju un sapratu, ka šī nodarbošanās man ļoti patīk. 
Divus gadus pilnveidoju savas prasmes un arvien uzlaboju savu 
darbu kvalitāti, līdz pamazām arī sāku braukt uz tirdziņiem.» Patei-
coties darbu augstajai kvalitātei, Benitas gatavotie ādas izstrādāju-
mi atrodami daudzviet gan Latvijā, gan ārpus tās robežām. Benita 
ar lepnumu atzīst, ka viņas ražotā produkcija atrodama arī veikalu 
tīklos un savulaik izkonkurējusi vienu otru lielāku ražotāju. Lai arī 
Benita no ādas gatavo dažādus aksesuārus un rotaslietas, tomēr vi-
ņas firmas zīme ir ādas kārbiņas. Āda, kartons un lins pāris stundu 
laikā Benitas prasmīgajās rokās pārtop par lielāka un mazāka izmē-
ra ādas kārbiņām. Tās pavisam drīz nonāks pie kāda, kas sev mīļam 
un tuvam cilvēkam pasniegs, iespējams, gaidītāko dāvanu. 

Benita norāda, ka kārbiņu gatavošanas process ir ļoti putek-
ļains, tā dēļ amatniecības pirmsākumos mājās pat netīši sanācis 
uzspridzināt televizoru — tas diezgan īsā laikā bija sakrājies pilns 
ar pierādījumiem par amatnieces cītīgo slīpēšanu. Tieši putekļi ir 
viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc daudzi šo arodu nevēlas ap-
gūt, lai arī Benita būtu ar mieru savas prasmes un pieredzi nodot 
nākamajām paaudzēm. 

Benitas nodarbošanās ir viņas sirdslieta un, kā norāda pras-
mīgā amatniece, tas ir galvenais iemesls, lai viss izdotos.
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Ādas apstrādes 
meistare  

Benita Audze
Tālr. +371 26118819

e-pasts:  
benifis@inbox.lv



Naukšēnu novadā atrodas lielākais drumlins Austrumeiro-
pā — Ķoņu kalns. Tas ir vaļņveida paugurs ar izteiktām 
nogāzēm, kas veidojies ledāja kustības laikā. Pavisam 
netālu no šī dabas veidotā brīnuma, Ķoņu pagasta Dīķe-

ros, brīnumus no Latvijas laukakmeņiem SIA «Rūjakmens» ražotnē 
rada Kaspars Apšs. 

Kaspars ar akmens apstrādi nodarbojas vairāk kā 10 gadus. 
Uzņēmumā ražo visa veida akmens bruģi, apdares plāksnes un 
citus akmens materiālus mājai un apkārtnes labiekārtošanai. Reiz 
Kaspars atskārtis, ka Latvijas laukakmens ir unikāli skaists ar savu 
daudzveidīgo rakstu un krāsu spēli. To var skaldīt gabalos un mūrēt 
sienā vai likt bruģī, bet var veidot arī unikālus un ekskluzīvus in-
terjera un dizaina priekšmetus. Kaspara rokās šķietami vienkāršs 
laukakmens pārvēršas par izciliem traukiem, izlietnēm, svečturiem 
un dažādiem citiem interjeru papildinošiem priekšmetiem. 

«Sāku ar dažu dāvanu izgatavošanu draugiem, beigās viss iz-
auga līdz kam nopietnākam. Šobrīd izgatavoti apmēram 100 dažā- 
di interjera priekšmeti, trauki, vāzes, svečturi, kuri savus īpašnie-
kus atraduši kā Baltijas valstīs, tā arī Vācijā, Nīderlandē, Austrijā un 
Amerikā,» stāsta Kaspars.

Savulaik Kasparu vilinājuši strādāt uz ārzemēm, solot lielu 
pieprasījumu pēc akmeņkaļa darbiem un iespēju lieliski nopelnīt. 
Tomēr Kaspars uzsver: «Nekas nespēj līdzināties Latvijas laukiem, 
mūsu dabas bagātības, svaigais gaiss un miers ir nenovērtējami.»

Labākās idejas darbiem rodas naktīs, sapņos. Tad Kaspars  
pieceļas, pieraksta ideju un sapņo tālāk, līdz viņa rokās nonāk  
kāds akmens, kas ir kā radīts sapņa īstenošanai. Tad Kaspars savā 
darbnīcā strādā tik ilgi, līdz sapnis pārvēršas par īstenību. «Akmens 
nav vienkāršs,» Kaspars dziļdomīgi saka, «viņš ir senāks kā cilvēks 
un arī gudrāks.»

«Lai sasniegtu iecerēto, jāuzstāda mērķis. Viens lielais, gal-
venais mērķis, uz kuru tiekties, un tad daudzi mazie mērķi, kurus 
sasniedzot, tiecies uz to galveno. Tad atliek vienkārši būt neatlai-
dīgam un strādāt,» tāds ir Kaspara iedrošinājums pārējiem.

SIA «Rūjakmens»
«Dīķeri»,  
Ķoņu pagasts,  
Naukšēnu novads
Tālr. +371 29466742
e-pasts:  
info@rujakmens.lv
www.rujakmens.lv
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Senatnīgas ozolu alejas ved uz Pārgaujas novada Raiskuma 
pagastu. Zināms nostāsts par slepeno pazemes eju zem Kvē-
penes pilskalna, pa kuru 13. gs. aplenkumu laikā Kvēpenes 
pilij piegādāta pārtika. Slepenā eja esot sākusies tieši zem 

ozola. Par to, vai pilij piegādāts arī alus, vēsture klusē, bet šodien 
Raiskumā ražo alu, cep īstu maizi un žāvē brīnumgardu gaļu. 

Pirms četriem gadiem jauniem, uzņēmīgiem cilvēkiem —  
Gintam Čudorānam, Ilutai Čudorānei un Mārtiņam Raudziņam — 
radās vēlme pašiem kaut ko ražot. Visiem trim garšo alus, bet vai 
sanāks to arī labu izbrūvēt? Izvērtējot resursus, izmantojot iespē-
ju izdevīgi iegādāties iekārtas un apgūt prasmi ar tām darboties, 
nebaidoties kļūdīties, bet no kļūdām mācoties, 2015. gada 1. maijā 
gaišais «Raiskumietis» bija veikalu plauktos. Raiskumiešu alu uz 
veikaliem ved īpašās koka kastēs. Ideja par to radās nepiecieša-
mības dēļ — tā kā pudeles ir nestandarta, tās neietilpa parastajās 
alus kastēs. Tādēļ pirmās koka kastes šim alum vienkārši sanagloja 
garāžā. 

Ar laiku «Raiskuma labumu darītavā» tapa arī tumšais alus, 
ķiršu alus kokteilis un gardas alus uzkodas — kūpinājumi un maize, 
kas cepta īpaši mūrētā, ar malku kurināmā krāsnī. 

«Raiskuma labumu darītavā» ne tikai ražo gardus produktus, 
bet arī laipni uzņem apmeklētājus. Ciemiņiem ir iespēja iepazīties 
ar ražošanas procesu, sajust smaržu un garšu. Iluta saka: «Tā ir  
abpusēja enerģija, ko dod ar redzēto un baudīto apmierināti  
viesi.» Neilgās darbības laikā izveidojusies veiksmīga sadarbība 
ar apkārtējiem uzņēmējiem — tūristu mītņu un ēdināšanas uzņē-
mumu saimniekiem. Vasaras sezonā, kad Raiskums atdzimst, šāda  
sadarbība attaisnojas un nes augļus ikvienam.

«Raiskuma labumu darītava» ir dzīves stila bizness. Tajā ie-
saistīta ģimene un draugi, kuri strādā ar lielu entuziasmu. «Ja dari  
darbu ar sirdi, tad sanāks!» pārliecināti darbīgie raiskumieši.

DE
BI

JA «Raiskuma  
labumu  

darītava»
«Rūķi 1»,  

Raiskuma pagasts, 
Pārgaujas novads

Tālr. +371 20370370
e-pasts: raiskumietis 

@raiskumietis.lv
www.facebook.com/

raiskumietis



Pavisam netālu no augstākā dzelzceļa tilta Baltijā, Prieku-
ļu novada Liepas pagastā atrodas zemnieku saimniecība 
«Krūmiņi». Par saimniecības izveidošanu jāpateicas taga-
dējās mājas saimnieces vectēvam Pēterim Šedrikam — vie-

nam no Latvijas Brīvības cīņu dalībniekiem, kas gandrīz 100 gadus 
atpakaļ Latvijas valsts un tautas brīvībai bija gatavs ziedot savu 
dzīvību. 

Šobrīd šo vietu daudzi pazīst kā Maizes māju, kurā cep īstu  
rupjmaizi un pīrādziņus ar brīvības garšu. Tajā dzīvo un strādā 
sirsnīgi un lustīgi saimnieki Aina un Dainis Tarasovi — dejotāji, 
dziedātāji, maizes cepēji un tautas tradīciju kopēji. Katrs, kas ie-
rodas Maizes mājā, izbauda maizes vai pīrāgu tapšanu un baudī-
šanu seno tradīciju garā. Kopā pavadītais laiks, izzinot grauda ceļu 
līdz maizei, ir ne tikai mīklas gatavošanas, krāsns kurināšanas un 
cepšanas, bet arī dziesmu, mīklu un smieklu piepildīts. Jau ienākot  
Maizes mājas pagalmā, dalībnieki kļūst par šīs sētas saimes ļaudīm 
un ļaujas senajam dzīves ritmam. Saimnieki piedāvā daudzveidī-
gus, iesaistošus un izglītojošus «dzīves skolas» piedzīvojumus —  
gadskārtu un saulgriežu svinēšanu, maizes cepšanas meistarkla-
ses, dabas norišu un lauku darbu iepazīšanu, pīrāgu ballīšu rīko-
šanu, laika zīmju vērošanu pašu izveidotā dabas takā, kā arī dzīves  
prasmju apgūšanu ar ugunskura zupas vārīšanu. 

Ikviens, kas jau reiz pabijis Maizes mājā, atzīst, ka kopīgi gata-
vota mīkla ir īpaša — pīrādziņiem smieklu bedrītes sānos, bet pašu 
samīļota kukuļa garšu un smaržu nav iespējams aizmirst. Saimnie-
ku darba kvalitātes zīme un Maizes mājas piedāvāto pasākumu aug-
stākais novērtējums ir apmeklētāju mirdzošās acis, gūtās emocijas 
un vēlme šeit atgriezties. 

Paši saimnieki teic: «Mēs esam pacēluši savu latiņu augstu un 
dalīšanos ar maizes cepšanas prasmi uzskatām par savu sirdsdar-
bu un prieka avotu, jo kā saka latviešu sakāmvārds: «Maz vajag  
pie prieka, priecīgam netrūkst ne nieka.»»

Maizes māja
Z/s «Krūmiņi»,  
Liepas pagasts,  
Priekuļu novads
Tālr. +371 26887921
e-pasts:  
maizesmaja@gmail.com
www.facebook.com/
Maizesmaja/
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Rauna izveidojusies mazas un līkumainas upītes krastos, 
piecu lielceļu krustpunktā. Te sastopams raudošais milzis 
Raunas Staburags, vērojama brīnišķīga panorāma no Rau-
nas viduslaiku pilsdrupās esošā torņa, bet Raunas pakal-

nos ik gadu var baudīt Klusās un Skaļās mūzikas koncertus. 
Uz viena no Raunas pakalniem ik gadus tiek izaudzēti arī 

tūkstošiem brīnišķīgu stādu. Tur savu zemnieku saimniecību  
«Kaliņi» izveidojusi agronome Lāsma Riekstiņa ar ģimeni. Ideja  
par stādu audzētavu radusies laikā, kad Lāsma strādāja par dārz-
nieci. Iekārtojot dārzus saviem klientiem, Lāsmas iztēlē iedomā-
tie augi tolaik nebija atrodami tuvumā esošajās stādu audzētavās.  
Tāpēc Lāsma pieņēma lēmumu uzbūvēt siltumnīcu un uzsākt stā-
du audzēšanu. Pamazām dekoratīvajiem stādiem piepulcējās arī  
dārzeņu stādi, un nu zemnieku saimniecība «Kaliņi» stādus audzē 
jau trīs siltumnīcās. Lāsma norāda: «Šobrīd gan klientu daudzums, 
gan stādu sortiments pārsniedz sākotnēji nospraustos mērķus. 
Tas dod prieku un sparu darboties tālāk. Prieks, ja varu iedvesmot  
cilvēkus ar pozitīvo, ar skaisto.»

Stādu audzētavas sortimentā ir vasaras puķes un ziemcietes, 
graudzāles, dārzeņu un garšaugu stādi, nelielos daudzumos arī 
dekoratīvie krūmi un skuju koki. Pārliecināties par augu piemēro-
tību Vidzemes klimatam, apskatīt un novērtēt to, kā augi izskatās 
dārzā, dobēs un dažādās kompozīcijās, var arī Lāsmas dārzā, kas 
atrodas tieši blakus stādu audzētavai. Šajos gados iegūtā klientu 
uzticība ir visas stādu audzētavas veiksmes stūrakmens. Nemai-
nīgi augstā kvalitāte, sirsnīgā uzņemšana un vērtīgais padoms tiek  
novērtēts, un klienti atgriežas.

Zemnieku saimniecība «Kaliņi» sezonas laikā piedāvā prakses 
vietas skolēniem, lai nodrošinātu iespēju atrast savu patieso dzī-
ves aicinājumu. Lāsma uzsver, ka vienlīdz svarīgi ir gan atrast savu  
īsto aicinājumu, gan saprast to, kas cilvēkam nav piemērots. 

Lāsmas nodarbošanās ir arī viņas sirdslieta, stingrais raksturs, 
mērķtiecība un mīlestība pret savu darbu ir galvenais dzinulis,  
kas neļauj apstāties.
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Z/s «Kaliņi»
«Bērziņi 2», 

Raunas novads,  
Raunas pagasts

Tālr. +371 29333780
e-pasts: 

lasmariekstina@inbox.lv
www.raunasstadi.lv



Sākotnēji šķiet, ka Rūjiena ir pavisam vienkārša un klusa 
mazpilsēta. Ielūkojoties vērīgāk, var ieraudzīt unikālo veco 
koka apbūvi, sadzirdēt rūjieniešiem raksturīgo izloksni un 
novērtēt mazpilsētas īpašo šarmu. Dzīve Rūjienā nebūt nav 

garlaicīga, par to ir pārliecinātas arī rotu meistares Loreta Saulī-
te un Kristīne Kivleniece. Viņas vieno kopīga darbošanās aktīvajā 
Rūjienas amatnieku biedrībā «Rūzele», drosme uzdrīkstēties un 
īstenot savus sapņus, kā arī prasme no polimērmāla uzburt sapņu 
rotas. 

Loretai arvien bijusi vēlme izmēģināt ko jaunu. Laimīgas ap-
stākļu sakritības dēļ radusies iespēja izmēģināt roku polimērmāla 
rotu darināšanā. Sākotnēji sanākuši tikai pārpratumi un neveik-
smes, līdz Loreta atradusi savu rokrakstu — sākusi izgatavot zie-
dus no polimērmāla. Loretas rokās polimērmāls kļūst par lepnām 
rozēm, maigām peonijām, draiskām magonēm un naivām pīpenēm. 
Kad pasūtījumu apjoms kļuvis par lielu, lai šo nodarbi paturētu ti-
kai hobija līmenī, Loreta pieņēmusi drosmīgu lēmumu un pametusi 
algotu darbu. Loretas gatavotās rotas no Rūjienas ceļo uz dažādām 
Latvijas vietām, tās ar sveicieniem no Latvijas nokļūst pie rotu  
cienītājiem arī ārzemēs.

Savukārt Kristīnes ceļš uz rotu gatavošanu sācies bērna kop-
šanas atvaļinājuma laikā. Kristīne apguvusi rotu gatavošanas meis-
tarstiķus gan kursos tepat uz vietas Rūjienā, gan arī ceļojusi uz 
Grieķiju, lai dažādu valstu mākslinieku vadībā apgūtu jaunas tehni-
kas un pilnveidotu savas prasmes. Grieķijas kursos prezentētas arī 
pašas gatavotās polimērmāla rotas, tās saņēmušas teicamu vērtē-
jumu par kvalitāti un neatkārtojamību. Kristīnes rotās izmantotas 
dažādas tehnikas, īpaša uzmanība pievērsta rotu formai, radītas 
dažādas faktūras un krāsu salikumi. Tas viss priecē un sajūsmina 
rotu nēsātājas gan Latvijā, gan ārpus tās robežām. 

Gan Kristīne, gan Loreta uzsver, ka cilvēkiem vajag uzdrīkstē- 
ties un ieklausīties savā neprātā. Sākums vienmēr būs grūts, taču 
darot to, ko sirds vēlas, rezultāti neizpaliks!

Loreta Saulīte
Tālr. +371 29156859
e-pasts: 
loreta88@inbox.lv
www.flickr.com/ 
photos/loreta_saulite/

KriKiMade
Kristīne Kivleniece
Tālr. +371 26163271
e-pasts: kristine. 
kivleniece@inbox.lv
www.facebook.com/
KristineKivleniece 
Handmade/
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Lennebergas Emīls reiz teica: «Lieliskas dzīres, septiņpad-
smit dažādi sieri!» Emīls noteikti būtu laimīgs, viesojoties 
senākajā piena pārstrādes uzņēmumā Latvijā AS «Smil-
tenes piens», kas šogad svin 105 gadu jubileju. Šeit ražo 

vairāk kā 20 veidu sierus — gan zināmos Holandes un Krievijas, 
gan mazāk pazīstamos Burrata, Mozzarella, Provolone, Granisters.  
Uzņēmums ir vienīgais Latvijas siera ražotājs Baltijas valstīs.  
Smiltenē ražo biezpiena un siera tortes, sieru, biezpienu, skābo 
un saldo krējumu, kā arī «Smiltenes piena» īpašo olbaltumvielām 
bagāto produktu — Piena spēku. Saražotā produkcija nonāk gan 
Latvijas veikalu plauktos, gan tiek eksportēta uz dažādām pasaules 
valstīm — Moldovu, Krieviju, Izraēlu, ASV un citām valstīm.

No Vidzemes zemniekiem uzņēmums ik dienu iepērk 90–100 
tonnas piena, kas zinošu speciālistu uzraudzībā tiek pārvērsti  
gardos produktos. AS «Smiltenes piens» padomes priekšsēdētāja 
Gita Mūrniece saka: «Uzņēmuma darbinieki ir mans zelta fonds,  
jo visi sasniegtie panākumi ir kolektīva nopelns.» Šeit strādā  
Arnis Bērziņš — pieredzes bagātākais siera meistars Latvijā, kas 
garantē vislabāko Krievijas siera kvalitāti. Savukārt uzņēmumā  
ražoto Mozzarella sieru radījuši uzņēmuma tehnologi kopā ar  
itāļu sieru meistaru trešajā paaudzē — Lucu De Rosu. 

Uzņēmums nemitīgi aug un pilnveidojas — jaunas iekārtas, 
jauni darbinieki, izmēģinājumi un eksperimenti jaunu produktu ra-
žošanai. Darbs uzņēmumā agri vai vēlu kļūst par dzīvesveidu. Tieši 
tad arī tiek sasniegti labākie rezultāti, jo bieži jaunās receptes rodas 
mājās eksperimentējot, savukārt pirmās atsauksmes par jaunajiem 
produktiem sagaida no darba kolēģiem un tuviniekiem.

Lai sasniegtu iecerēto, Gita Mūrniece piedāvā savu veiksmes 
formulu: «Ir viena lieta, kas ir neizbēgama. Ja Tu gribi dzīvot la-
bāk jau ap 35–40 gadiem, Tev ir jāstrādā un sevi jāpierāda jau  
no 20 gadu vecuma, un jāstrādā vairāk kā no pulksten astoņiem 
līdz pieciem. Nepārtraukti jāmācās, un, uzsākot ko jaunu, ir atkal  
jā strādā dubultā.»
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AS «Smiltenes 
piens»

Mūrnieku iela 2, 
Smiltene, Smiltenes 

novads
Tālr. +371 64707248

e-pasts: pasutijumi 
@smiltenespiens.lv

www.smiltenespiens.lv



Strenči viennozīmīgi ir Eiropas plostnieku galvaspilsēta. Bet 
vai novadā ar tik dziļām plostnieku tradīcijām iespējams 
attīstīt lauksaimniecību? Strenču novada zemnieku saim-
niecība «Dārznieki», kas savu darbību veic Jērcēnu pagastā, 

pierāda, ka viss ir iespējams.
Saimniecība dibināta jau 1991. gadā, kad Dainis un Maija  

Zuikas savā īpašumā ieguva bijušā kolhoza siltumnīcas. Abi pēc iz-
glītības agronomi, saimniecības pastāvēšanas laikā audzējuši gan 
dārzeņus, gan rozes, gan mežu stādāmo materiālu. Šobrīd, izvēr-
tējot tirgus tendences, saimniecība nodarbojas ar graudkopību un 
mežizstrādi. 

Būtisks attīstības solis z/s «Dārznieki» bija 2004. gadā, kad 
saimniecība pārņēma agrākā kooperatīva «Vecjērcēni» teritoriju. 
Kopš tā laika uzcelti trīs jauni angāri tehnikas glabāšanai, nomai-
nīti jumti vecajām ēkām, iegādāta visa nepieciešamā tehnika, lai 
apsaimniekotu 300 ha mežu un 700 ha graudaugu sējumu. Saim-
niecības attīstībai piesaistīti gan ES fondu līdzekļi, gan izmantoti 
kredītiestāžu pakalpojumi, kas ļāvis iecerēto sasniegt ātrāk, vien-
laicīgi gan neļaujot ne mirkli apstāties. Realizētas daudzas idejas 
un ieceres, tomēr saimnieki atzīst, ka tikpat daudzas vēl gaida  
savu īsto brīdi. 

Dainim un Maijai ir labi padarīta darba sajūta, jo saimniecī- 
bas grožus pārņem dēls Toms. Lai arī Toms jau no bērnības bijis 
aktīvs līdzdalībnieks visos notikumos, pēdējos trīs gadus pilnībā 
veltījis darbam saimniecībā un pierādījis sevi kā lielisku organiza-
toru. Dainis ir pārliecināts, ka pieredze nāks ar laiku, bet padoms 
dēlam nekad netiks liegts. Savukārt Toms ironizē, ka lauksaimnie-
cība ir nevis bizness, bet ļoti dārgs dzīvesveids, jo šajā nodarbē  
jāaizmirst par astoņu stundu darbadienu. 

Pieredzējušais lauksaimnieks Dainis uzsver: «Galvenais izdo-
šanās priekšnoteikums ir atbildības sajūta. Atbildība par savu dar- 
bu, atbildība par cilvēkiem, par tiem, ar kuriem kopā strādā, un  
par tiem, kuri uz Tevi paļaujas.»

Z/s «Dārznieki»
«Dārznieki»,  
Jērcēnu pagasts,  
Strenču novads
Tālr. +371 29345154
e-pasts:  
darznieki212@inbox.lv
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Viesus no tuvas un tālas apkārtnes pierobežas pilsēta  
Valka sagaida ar lepnumu — pilsētas centrā augstu pa-
celts plīvo Latvijas karogs. Valkā sākas Latvija un šeit savu 
darbību pirms vairāk kā 10 gadiem sāka arī uzņēmums 

SIA «efn NORD». Šo gadu laikā uzņēmums izaudzis līdz Eiropas  
mēroga spēlētājam, kurš sastāda nopietnu konkurenci ražotājiem 
no Čehijas, Ungārijas un Rumānijas. 

SIA «efn NORD» ražo pasīvās elektrotehniskās komponentes 
autobūves industrijai. Visa saražotā produkcija tiek eksportēta 
un, ievērojot autobūvē noteiktu hierarhiju, nonāk gan Eiropā pie 
Volkswagen, Volvo, Ford, Scania, BMW, Mercedes-Benz auto ražo-
tājiem, gan ASV pie General Motors, gan arī Āzijā. Uzņēmumā ra žo- 
tās komponentes tiek iestrādātas šo ražotāju automašīnu ap gais-
mes, audio, bremžu un citās sistēmās. Izstrādātajām komponentēm 
jāatbilst augstām kvalitātes prasībām, tādēļ uzņēmumā ieviesti  
vairāki kvalitātes standarti.

Uzņēmums nodarbina vairāk kā 60 darbiniekus, no kuriem  
liela daļa ir Valkas un apkārtnes iedzīvotāji, tomēr atsevišķi spe-
ciālisti ierodas strādāt arī no Smiltenes un pat no Rīgas. Ņemot  
vērā uzņēmuma attīstības plānus, arvien tiek meklēti kvalitātes in-
ženieri, tehniskie inženieri, mehatroniķi un citi speciālisti. Darbi-
nieku piesaistes jautājumu risināšanā uzņēmums labprāt sadarbo-
jas arī ar izglītības iestādēm, nodrošinot prakses iespējas un vietu, 
kur sevi apliecināt kā topošo profesionāli savā nozarē. 

SIA «efn NORD» vadītāja Kristīne Simonova saka: «Pieredze 
aug ar gadiem, būs brīži, kad šķitīs — priekš kam man to visu va-
jag. Tādiem brīžiem ir jāspēj pārkāpt pāri un turpināt savu attīs-
tību. Lai cik grūti būtu, visam vienmēr ir risinājums. Atsaucoties  
uz Pa reto principu — ja ir problēmas, tad 80% no tām atrisinās pa-
šas, atlikušajiem 20% nepieciešams risinājums. Tad jaunajiem arī  
no vēlu koncentrēties uz šiem 20%. Tas ir pārbaudīts un strādā!»
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SIA «efn NORD»
Varoņu iela 35A,  

Valka, Valkas novads
Tālr. +371 64707880

e-pasts:  
info@efnnord.com
www.efnnord.com



Valmiera ir Vidzemes lielākā pilsēta. Tā arvien bijusi pilsēta 
ar aktīvu saimniecisko un sabiedrisko dzīvi, bagātām tra-
dīcijām. Valmiera ir pilsēta, kas domā un rada. Radīt patīk 
arī «Aktīvā tūrisma centram EŽI», kas savu darbību uzsā-

ka 2000. gadā. Rolands Melbārdis un Mārtiņš Malcenieks izdomāja 
grandiozu plānu: atvērt velo tirdzniecības un nomas punktus, pie-
dāvājot vēl nebijušu pakalpojumu – iznomā velosipēdu vienā vietā, 
bet atdod to citā. Klienti nebija gatavi tik drosmīgam solim, un se-
zonas beigās uzņēmumu rīcībā vairs bija tikai desmitā daļa no sā-
kotnējā velosipēdu parka. Neskatoties uz neveiksmi, plinti krūmos 
mest neviens netaisījās, gluži otrādi — uzņēmums attīstīja projek-
tu «Velo Hanza», kas bija marķētu velomaršrutu tīkls, velo ceļvedis 
un zīmodziņu krāšanas akcija maršrutā. Šis projekts nesa gaidītos  
rezultātus, un EŽI ieguva daudzus uzticamus klientus. 

EŽI organizē aktīvās atpūtas un sporta pasākumus, viņi ir  
vieni no pieredzes bagātākajiem komandas attīstības treniņu orga-
nizētājiem Latvijā. Un EŽI joprojām tirgo un iznomā velosipēdus, 
tāpat kā laivas, slidas, slēpes un citu tūrisma inventāru. EŽU rīkotie 
pasākumi ir pārdomāti, rūpīgi izplānoti un interesanti, piemēram, 
«Kino pedālis», «Slidojums apkārt Vaidavas ezeram». EŽU idejas 
bieži sākas kā joks. Labi zināmais Gaujas tramvajs Valmierā no 
šķietami neprātīgas domas kļuvis par vienu no Valmieras tūrisma 
atraktīvākajiem objektiem. Vai varoņdarbu tornis «Vells» Siguldā, 
kur vienam pašam un kopā ar citiem gūt pārliecību par saviem 
spēkiem. Vai EŽU jaunākais veikums — «VaidavEŽI» pie Vaidavas 
ezera, kur iespējams apgūt SUPošanas prasmes. EŽI saprot, ka lielā 
mērā veiksmes atslēga atrodama sadarbībā un vienotā izpratnē par 
pakalpojumu kvalitāti, tāpēc meklē un atrod teicamus partnerus 
gan Valmierā, gan ārpus tās robežām. 

«Ja pašam gribas organizēt savu dzīvi, darīt to, kas patīk un  
kas vislabāk sanāk, tad ir laiks uzsākt uzņēmējdarbību. Ja ir inte-
resanti, esi savā īstajā nišā, tad arī Tev neapniks un negribēsies 
pamest savu nodarbošanos,» uzmundrinot un iedrošinot jaunos 
uzņēmējus, bilst Rolands. 

SIA «Aktīvā 
tūrisma centrs 
EŽI»
Beātes iela 30a,  
Valmiera
Tālr. +371 64207263; 
+371 28685894
e-pasts: ezi@ezi.lv
www.ezi.lv
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Varakļānu novads ir vieta, kur Vidzeme satiek Latgali, tāpēc 
varakļānietī apvienota latgaliešu godbijība un vidzemnie-
ku darbīgums. Varakļānietis rūpīgi izvērtē savas iespējas, 
meklē labākos variantus un uzsāk saimniekošanu lēnām, 

bet pamatīgi. To var redzēt smiltsērkšķu audzētājas Līgas Upenie-
ces uzņēmumā SIA «Lakro Plus».

Ideja par šādu saimniekošanu Līgai radās pēc dalības Latvi- 
jas smiltsērkšķu apvienības vadītāja Andreja Brūveļa organizēta-
jā seminārā. Tur dzirdētā informācija palika ciešā atmiņā un drīz  
vien, piesaistot arī Eiropas fondu līdzfinansējumu, divos ar pusi 
hektāros tika iestādīti pirmie smiltsērkšķu stādi. Pieņemt lēmu-
mu par stādījumu ierīkošanu Līgai palīdzēja tas, ka cilvēki arvien 
vairāk apzinās smiltsērkšķu vērtību. Vērtīgās ogas satur virkni  
vit amīnu, aminoskābju, organisko skābju, dabīgos antioksidantus,  
tā pēc pēc tām arvien aug pieprasījums gan Latvijā, gan ārzemēs. 

Gadu gaitā iegūti labi sadarbības partneri dažādās Vidzemes  
vietās un radusies nepieciešamība pilnveidot sākotnējo uzņēmēj-
darbības ieceri. Uzņēmuma vajadzībām nesen uzbūvēta saimnie-
cības ēka, bet pavisam drīz tiks īstenots projekts arī par pārstrā-
des ceha iekārtošanu saimniecības ēkā, kā arī uzbūvēta saldētava. 
Tas ļaus būtiski ietaupīt līdzekļus par saldēšanas pakalpojumu 
izmantošanu un ogu transportēšanu, kā arī uzsākt smiltsērkšķu  
sulas ražošanu. 

Uzņēmuma attīstībā nenovērtējams ir ģimenes atbalsts — lieli 
palīgi ir vīrs Andris, kas padalās ar būvniecības padomiem un dēls 
Roberts, kas jau šobrīd palīdz ar pļaušanas darbiem. Līga atzīst, 
ka gribas bērniem nodot pieredzi un savu izpratni par uzņēmēj-
darbību, un, iespējams, kādreiz bērni turpinās iesākto vai uzsāks  
paši savu biznesu. 

Izvērtējot savu izvēli uzsākt smiltsērkšķu audzēšanu, Līga uz-
sver: «Cilvēki, baidoties no grūtībām, daudz ko vienkārši palaiž  
garām. Sākt vai nesākt — šis lēmums jāpieņem katram pašam, bet 
ir vērts mēģināt!»
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SIA «Lakro Plus»
Kosmonautu iela 13–20, 

Varakļāni, Varakļānu 
novads

Tālr. +371 26310149
e-pasts: ligaup@inbox.lv



Vecpiebalgas novada gleznainās ainavas kļuvušas par  
iedvesmu daudziem dzejniekiem, rakstniekiem un ci-
tām radošām personībām. Arī Paulam Putniņam, kura 
lugā «Ar būdu uz baznīcu» nopelniem bagātā Piebalgas 

teļkope Marianna Okolokolaka pārliecinoši saka: «Ražīgas govis  
nevar iznākt no kārnām telēm!» Par to nešaubās arī Vecpiebal-
gas novada zemnieku saimniecības «Veckurmji» saimnieks Jānis  
Freimanis, kas ar lopkopību nodarbojas jau vairāk kā 20 gadus.  
Iepriekš Jānis strādājis kolhozā par šoferi, bet pārmaiņu laikā,  
kad algota darba nebija, nolēma būt pats sev saimnieks.

Saimniekošanas pirmssākumos Jānim piederēja 7 ha zemes un 
dažas teles. Šodien saimniecībā ir 250 teles, 400 slaucamas govis 
un vairāk kā 900 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Liela 
daļa šīs zemes bijusi atstāta atmatā, aizaugusi un lauksaimniecī-
bā neizmantojama, pamazām vien tā attīrīta un šobrīd veiksmīgi 
tiek izmantota saimniecības vajadzībām. Apdomīgi saimniekojot, 
«Veckurmji» iekārtojuši fermas Vecpiebalgā un Kaivē. Prasmī-
gi piesaistot ES fondu līdzekļus, iegādāta nepieciešamā tehnika,  
iekārtota slaukšanas zāle, izbūvēta lagūnas tipa kūtsmēslu krātu-
ve. Idejas saimniecības attīstībai ir joprojām, taču gadu gaitā iegū-
tais rūdījums un apdomīgums saka priekšā, ka šobrīd ar attīstības  
jautājumiem jānogaida — nav īstais brīdis.

Jānis atzīst, ka ikdienā saimniecība saskaras ar daudziem iz-
aicinājumiem, sevišķi ar nepastāvīgām piena iepirkumu cenām. 
Tādos brīžos ne vienu reizi vien ienākusi prātā doma visu pamest, 
tomēr šādas situācijas mobilizē, liek strādāt efektīvāk un plānot 
uz priekšu vairāk kā dažus soļus. Savukārt, lai atrisinātu darbi-
nieku pieejamības jautājumus, Jānis izremontē un labiekārto savā  
īpašumā esošās lauku mājas, kurās izmitina savus darbiniekus.

Jānis pauž pārliecību, ka patika pret savu darbu ir viens no sva-
rīgākajiem veiksmes stūrakmeņiem. Tas palīdzēs sasniegt iecerēto 
un pārvarēt daudzus izaicinājumus.

Z/s «Veckurmji»
«Veckurmji», 
Vecpiebalgas pagasts, 
Vecpiebalgas novads
Tālr. +371 29480653
e-pasts:  
veckurmji2@inbox.lv
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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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