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SIA «Kopā siltāk»

Pašvaldības piešķirtais 
grants – 10 000 eiro 
iepakojuma ražošanas 
iekārtas iegādei

«Mans uzņēmums, kurā joprojām 
esmu vienīgais darbinieks, dibināts 
2008. gadā, kad sāku nodarboties ar 
malkas sagādi un realizāciju, taču 
tad nāca krīze un bija nepieciešams 
pārorientēties. Šobrīd jau ilgāku 
laiku ražoju un Jelgavas uzņēmu-
mam «AKG Thermotechnik Lett-
land» piegādāju speciālu koksnes 
iepakojumu no OSB plāksnēm, kas 
paredzēts konkrētas saražotās pro-
dukcijas transportēšanai,» stāsta 
SIA «Kopā siltāk» īpašnieks Māris 
Beņķis.

Šobrīd uzņēmums ir ieguvis otru 
klientu – tipogrāfijas iekārtu ra-
žotāju, kurš pasūtījis specifi skāku 
koksnes iepakojumu – ar noteiktiem 

frēzējumiem un urbumiem iekārtu 
fiksēšanai transportēšanas laikā, 
tāpēc uzņēmumam radusies nepie-
ciešamība pēc papildu iekārtām. 
«Jau līdz šim arī AKG uzņēmumā, 
izpildot pasūtījumus, reizi pa rei-
ze iepakojumam vajadzēja veikt 
papildu frēzējumus un urbumus. 
Tādos gadījumos izmantoju ārpa-
kalpojumu, sagataves vedot uz citu 
uzņēmumu un pēc tam nogādājot 
atpakaļ. Taču šobrīd, saņemot 
pasūtījumu tikai specifi skam iepa-
kojumam, ir skaidrs, ka regulāra 
sagatavju nogādāšana citā uzņēmu-
mā prasa lielus laika un arī fi nanšu 
resursus. Tāpēc, lai attīstītu ražo-
šanu, startēju pašvaldības atbalsta 
programmā. Piešķirtais grants 
ļaus iegādāties divas kokapstrādes 
iekārtas – frēzmašīnu un taisno-
šanas/biezumošanas ēvelmašīnu,» 
skaidro M.Beņķis, piebilstot, ka 
līdz ar jaunajām iekārtām un otru 
pasūtītāju uzņēmums meklēs arī 
papildu darbinieku.

SIA «PURUSS.PET» 

Pašvaldības piešķirtais 
grants – 3332,80 eiro 
ūdens attīrīšanas iekār-
tas iegādei, mārketinga 
aktivitātēm

SIA «PURUSS.PET» ir ģimenes uz-
ņēmums, kas darbojas divus gadus un 
ražo kosmētikas līdzekļus mājdzīvnie-
kiem – šampūnus, kondicionierus, ausu 
tīrīšanas līdzekļus suņiem un kaķiem, 
smaku neitralizētājus. «Ja mēs papētām 
lielas daļas veikalos pieejamo kosmētikas 
līdzekļu sastāvu mājas mīluļiem, tad 
viegli varam secināt, ka tie visbiežāk nav 
nemaz tik nekaitīgi. Tas arī bija sākums 
mūsu ģimenes biznesam – vēlme savam 
mājas mīlulim izmantot kosmētikas 
līdzekļus, kas būtu droši un nekaitīgi 
ne tikai dzīvniekam, bet arī ģimenes 
locekļiem, it sevišķi maziem bērniem, 
kuri ar mājdzīvnieku ir ciešā kontaktā. 
Pēc izglītības esmu ķīmiķe, un pieredze 
kosmētikas ražošanas uzņēmumā ļāva 
apzināties, ka ekoloģisku kosmētikas 
produktu radīšana mājdzīvniekiem ir 
perspektīva biznesa joma,» stāsta ģime-
nes uzņēmuma pārstāve Marta Kokina. 

Jau šobrīd pēc M.Kokinas izstrādāta-
jām receptūrām uzņēmuma produkcija 
ir pieejama ne tikai interneta veikalā, bet 
arī atsevišķās tirdzniecības vietās Jelga-

vā, Liepājā un Rīgā, tāpat nesen uzsākta 
sadarbība ar vācu uzņēmumu, kuram 
tiek izstrādāta un radīta produktu recep-
tūra ar dabīgu sastāvu, bez alerģiskām 
izejvielām, ar pārbaudītu efektivitāti, 
bez alergēniem un ar mājdzīvnieka ādai 
pielāgotu pH līmeni.

«Regulāri sekoju līdzi iespējām gūt 
atbalstu uzņēmuma attīstībai un zinu, 
ka līdz šim dažādas atbalsta program-
mas visbiežāk bija pieejamas tieši lauku 
uzņēmējiem, piemēram, Lauku atbalsta 
dienesta, bet pilsētas uzņēmējiem tajās 
nav iespēju startēt, tāpēc biju patīkami 
pārsteigta, ka Jelgavas pašvaldība ir 
radījusi šādu programmu. Mūsu uzņē-

muma gadījumā grants būs neatsverams 
atbalsts tālākai attīstībai. Par granta 
līdzekļiem paredzam iegādāties speci-
fi sku ūdens attīrīšanas iekārtu, kas ļaus 
būtiski ieekonomēt līdzekļus izejvielu 
iegādei un pagarināt produkta derīguma 
termiņu līdz diviem gadiem. Šobrīd pēc 
noteiktiem standartiem attīrītu ūdeni, 
kas ir viena no pamatizejvielām katram 
mūsu ražotajam produktam, iepērkam, 
un, tā kā esam mazs ražotājs, ūdens 
iegādei nākas tērēt nesamērīgi lielus 
līdzekļus. Tāpat par pašvaldības piešķirto 
atbalstu varēsim īstenot mārketinga 
aktivitātes, lai attīstītu sava uzņēmuma 
darbību,» uzsver M.Kokina.

SIA «AB11»

Pašvaldības piešķirtais 
grants – 6448 eiro 
sublimācijas iekārtas 
iegādei, analīžu veik-
šanai, īres maksai, 
barībai, substrātam

«Mūsu radītais produkts ir abso-
lūti inovatīvs Latvijas tirgū – sadar-
bībā ar LLU Pārtikas tehnoloģijas 
fakultātes vadošo pētnieci Ilgu 
Gedrovicu jau ilgāku laiku strādā-
jam pie projekta, kurā tiek pētīti 
jauni olbaltumu avoti pārtikai Lat-
vijā, radot miltus no sliekām, kas 
ir ne vien augstvērtīgs olbaltumu 
avots, bet arī cilvēkam drošs un 
baudāms pārtikas produkts,» stāsta 
SIA «AB11» valdes locekle Aivita 
Kliesta.

Iegūstot pārliecinošus pētījuma 
rezultātus, dibināts uzņēmums SIA 
«AB11», kura mērķis ir izstrādāt 
arvien jaunus produktus, kuros 
tiktu izmantots olbaltumu avots – 
slieku milti. «Šobrīd esam radījuši 
un pārbaudījuši tādus produktus kā 
kēksiņu maisījums, makaroni, mai-
sījums smūtijam, batoniņš,» skaid-
ro A.Kliesta, uzsverot, ka lielākais 
ieguvums no šādiem produktiem ir 
ātri un ērti pagatavojama maltīte 
ar bagātīgu olbaltumu devu. «Viens 
uzskatāms piemērs – simts grami 
slieku miltu satur aptuveni tikpat 
daudz olbaltumvielu, cik kilograms 
gaļas. Līdz ar to, uzturā lietojot 
makaronus, kuru sastāvā ir slieku 
milti, maltītei nav jāpievieno gaļa 
kā olbaltumvielu avots. Šāda veida 
produkti ir īpaši aktuāli, piemēram, 

sportistiem, aktīva dzīvesveida 
cilvēkiem, kā arī ikvienam, kurš 
izvēlas veselīgu pārtiku,» skaidro 
A.Kliesta.

Pirms gada uzņēmums ir izveido-
jis nelielu slieku fermu, kur tās tiek 
speciāli audzētas un pēc tam pār-
strādātas. Lai turpinātu uzņēmu-
ma attīstību, SIA «AB11» startēja 
pašvaldības atbalsta programmā un 
iegūto fi nansējumu paredz izlietot 
sublimācijas krāsns iegādei, kas 
nodrošina slieku pārstrādi, barības 
un substrāta iegādei, kā arī analīžu 
veikšanai.

«Par sava produkta nākotni 
esam pārliecināti – lai arī Latvijā 
un Eiropā tas ir jaunums, citviet 
pasaulē tas jau  veiksmīgi tiek īste-
nots. Šobrīd vien ir jautājums, vai 
uzņēmums turpinās darbu tikai 
pie jaunu produktu izstrādes un 
patentēšanas, to ražošanai meklējot 
sadarbības partnerus, vai arī paši 
nodrošināsim pilna cikla ražoša-
nu,» tā A.Kliesta.

SIA «Sintijas Harju 
podologa privātprakse»

Pašvaldības piešķirtais 
grants – 3280 eiro podo-
loga aprīkojuma iegādei

«Jelgavā ir ierobežota iespēja sa-
ņemt podologa pakalpojumus savā dzī-
vesvietā, taču it sevišķi gados veciem 
cilvēkiem tas ir ļoti aktuāli. Līdz šim 
iespēju robežās centāmies nākt pretī 
pacientiem un doties arī mājas vizītēs, 
taču, lai to varētu veikt operatīvāk, 
ir nepieciešams mobils aprīkojums. 
Tieši tāpēc iesniedzām pieteikumu 
pašvaldības granta saņemšanai – lai 
iegādātos mobilo podologa aprīkoju-

mu un instru-
mentus,» stāsta 
SIA «Sintijas 
Harju podologa 
privātprakse» 
īpašniece Sintija 
Harju, uzsverot, 
ka pašvaldības 
finansiālais at-
balsts ne tikai 
ļaus sniegt pa-
kalpojumu kva-
litatīvāk, bet 
radīt arī jaunu 
darba vietu. 

Jāpiebilst, ka podologs ir pēdu 
aprūpes speciālists ar medicīnisko 
izglītību, kas veic pēdu kopšanu un 
ārstēšanu – ieaugušu nagu korekci-

SIA «Marks M»

Pašvaldības piešķirtais 
grants – 10 000 eiro CNC 
iekārtas iegādei

«Mēs ražojam, ražojam, un tad martā 
burtiski vienā dienā eksports apstājas… 
Paliec uz pauzes un domā, kā dzīvot 
tālāk. Mēs nepārtraucām darbu un ne-
pretendējām uz dīkstāves pabalstu, kā 
to darīja daudzi citi, mēs sapratām, ka ir 
vajadzīgs cits ceļš – ir jārada jauns eks-
portspējīgs produkts. Kopš marta esam 
ļoti intensīvi un radoši strādājuši, un šo-
brīd varu teikt, ka ir piedzimis «Klingo». 
Tas ir pilnīgi jauns starptautisks zīmols – 
fi zisko aktivitāšu konstruktors bērniem,» 
par jaunumiem stāsta uzņēmuma SIA 
«Marks M» un zīmola «Nakts mēbeles» 
īpašnieks Juris Griķis.

«Klingo» ir konstruktors, ko uzņē-
mums gatavs ražot vismaz 50 dažādās 
kombinācijās, un tas paredzēts bērniem 
vecumā no pusgada līdz sešiem gadiem 
– sākot ar vienkāršākiem rāpšanās 
elementiem pašiem mazākajiem līdz 

konstruktoram, kurā ir gan slīdkalniņš, 
gan sarežģītāki fi zisko aktivitāšu elemen-
ti. Produkts jau ir sertifi cēts, un pirmā 
vieta Latvijā, kur to varēs iegādāties, 
būs jaunais tirdzniecības centrs «Sāga» 
Rīgā, kur drīzumā durvis vērs arī salons 
«Nakts mēbeles». Taču plašākais noieta 
tirgus paredzēts ārpus mūsu valsts, un 
jau panākta vienošanās ar «Amazon» 
par produkta tirgošanu šajā platformā.

«Par savu radīto «Klingo» esam simt-
procentīgi pārliecināti, un, iespējams, 
nākotnē Jelgavā varētu tapt atsevišķa 

«Klingo» ražotne, taču iesākumā pare-
dzam, ka mūsu jaunais produkts pilsētā 
radīs vismaz desmit jaunas darba vietas,» 
uzsver J.Griķis.

Izstrādājot produktu, uzņēmums 
izmantoja jau esošās ražošanas iekārtas, 
taču šobrīd, lai atslogotu pamatražoša-
nu, kas pēc krīzes pavasarī atsākusies, 
nepieciešams iegādāties jaunu CNC 
iekārtu. «Ziniet, tas patiesi ir patīkami, 
ka pašvaldība ar piešķirto grantu mūsu 
ieguldīto darbu ir novērtējusi!» atzīst 
J.Griķis.

«Produkta derīguma termiņu varēsim 
pagarināt līdz diviem gadiem»

«100 grami mūsu produkta 
aizstāj kilogramu gaļas»

SIA «RichBerry» 

Pašvaldības piešķirtais 
grants – 4414 eiro preču 
zīmes un iepakojuma 
dizaina izstrādei

SIA «RichBerry» ražo bezglutēna 
ķirbju sēklu miltu produkciju jeb 
dažādus miltu maisījumus, kas ļauj 
vienkāršā veidā pagatavot bezglutēna 
maltīti mājās. Jau šobrīd tirgū ir pie-
ejami uzņēmuma ražotie maisījumi 
mafi nu pagatavošanai, bet vienlaikus 
tas izstrādā jaunus produktus, lai 
paplašinātu piedāvājumu. Decembrī 
SIA «RichBerry» gatavojas pircējiem 
piedāvāt savu jauno produktu – ķirbju 
sēklu marcipānu. «Produkts ir gatavs, 
notestēts un pārbaudīts, bet pirms 
palaišanas tirgū vēlamies izveidot tam 
jaunu preču zīmi un dizaina iepakoju-
mu. Tieši ar šādu mērķi arī startējām 
pašvaldības atbalsta programmā, cerot 
piesaistīt fi nansējumu, un esam ganda-
rīti, ka mūsu pieteikums ir atbalstīts,» 
saka uzņēmuma līdzdibinātāja Elīna 
Romašova.

Lai arī uzņēmums ir neliels un paši 
sevi joprojām sauc par mājražotājiem, 
viņu radītā produkcija tiek tirgota 
tādos lielveikalos kā «Stockmann», un 
jūlijā sākta sadarbība arī ar vairum-

tirgotāju «Gemoss». «Godīgi sakot, 
bijām pārsteigti, jo «Stockmann» mūs 
uzrunāja paši un piedāvāja sadarbību, 
par mums uzzinot internetā. Iespējams 
tāpēc, ka viņi piedāvā vienu no plašā-
kajiem bezglutēna produktu klāstiem 
un vienlaikus aktīvi atbalsta vietējos 
ražotājus, jaunus produktus un vese-
līgu dzīvesveidu. Taču šādi lielveikali 
pārsvarā sadarbojas ar vairumtirgo-
tājiem, tāpēc nākamais ķēdes posms 
bija meklēt vairumtirgotāju, un tā 
sākās sadarbība ar «Gemoss»,» stāsta 
E.Romašova.

Sākums uzņēmumam bija cieši 
saistīts ar pašas ģimenes vēlmi lietot 
uzturā veselīgu pārtiku. «Atteicāmies 
no veikalā pirktas eļļas – nopirkām 
mazu eļļas spiedi un ģimenes vaja-
dzībām eļļu spiedām mājās. Taču ātri 
sapratām, ka, no sēklām iegūstot eļļu, 
rodas blakusprodukts, ko iespējams 
attīstīt un izmantot. Būtisks faktors 
bija arī tas, ka mums pašiem ģimenē 
aug bērns ar pārtikas nepanesamību. 
Vēl tas sasaucās ar manām maģistran-
tūras studijām, kurās bija iespēja veikt 
pētniecisko darbu. Tā rezultātā radās 
biznesa ideja, kas pārauga uzņēmējdar-
bībā,» skaidro E.Romašova.

Šogad uzņēmums ir iegādājies arī 
īpašumu Elejas pagastā, kur paši vēlas 
attīstīt ķirbju audzēšanu. «Saviem pro-
duktiem izmantojam kailsēklu ķirbjus, 

kas nozīmē, ka sēklas ķirbī ir praktiski 
bez ierastā biezā apvalka, un tas būtis-
ki atvieglo pārstrādes procesu. Šobrīd 
Latvijā ir vien dažas saimniecības, kas 
šādus kailsēklu ķirbjus audzē,» atzīst 
E.Romašova.

Uzņēmuma nākotnes plāns ir spert 
soli eksporta virzienā, kur viens no 
faktoriem ir ne tikai augstvērtīgs pro-
dukts, bet arī preču zīme un dizains. 
«Tāpēc noteikti var teikt, ka pašvaldī-
bas  atbalsta programmas fi nansējums 
mums ļaus spert šo soli. Tāpat, ņemot 
vērā, ka produkcijas ražošana lielā 
mērā ir roku darbs, paredzam, ka, pie-
augot apgrozījumam, radīsim arī jau-
nas darba vietas,» uzsver E.Romašova.

Sper soli eksporta virzienā

«Ir piedzimis «Klingo»!»

pilnvērtīgi varam izmantot tikai tad, 
kad mums to ļauj laikapstākļi. Nereti 
gadās, ka cilvēks rezervē vietu terasē, 
mēs apstiprinām pasūtījumu, bet pēc 
laika tas jāatceļ. Tāpat ļoti neērtā situ-
ācijā nonākam, kad apmeklētāji bauda 
maltīti terasē, pēkšņi sākas lietus, bet 
restorāna telpās visi galdiņi ir aizņemti... 
Tāpēc apzināmies: lai pilnvērtīgi varētu 
strādāt, terasei nepieciešams jumts. 
Esam izstrādājuši projektu, kas vizuāli 
iekļautos Pasta salā. Jumta konstrukcija 
paredzēta transformējama, ko saulainā 

SIA «Alier»

Pašvaldības piešķirtais 
grants – 10 000 eiro noju-
mes jumta konstrukcijas 
iegādei un izbūvei

«Pieteikumu pašvaldības granta prog-
rammai iesniedzām viena mūsu uzņēmu-
mam ļoti nozīmīga projekta realizācijai. 
Mūsu restorāna «Pilsētas elpa» bizness ir 
izteikti sezonāls – vasaras sezonā ir jāspēj 
nopelnīt tik, lai varētu segt zaudējumus, 
kas rodas ziemas sezonā. Tāpēc šā brīža 
situācija, kad mēs nevaram pilnvērtīgi 
izmantot savu vasaras terasi un katrs 
pasūtījuma apstiprinājums ir cieši saistīts 
ar laikapstākļiem, rada situāciju, kad 
uzņēmums zaudē ieņēmumus,» uzsver 
restorāna saimnieki Roberts Lukša un 
Inese Pelše-Lukša. 

Šobrīd vasaras terasē ir uzstādīti sau-
lessargi, taču, ņemot vērā ūdens tuvumu, 
Pasta salā vējš bieži ieskrienas straujāk 
nekā citviet pilsētā, un tam saulessargi 
nav paredzēti, tāpat tie nepasargā no 
lietus. «Līdz ar to šobrīd vasaras terasi 

laikā būtu iespējams automātiski atbīdīt, 
ļaujot klientiem baudīt sauli, bet sliktos 
laikapstākļos tas pasargātu gan no vēja, 
gan lietus. Tas nozīmētu, ka mēs pilnībā 
izvairītos no haosa pasūtījumu pieņem-
šanā, varētu apkalpot vairāk cilvēku, 
restorāna daļa vēl pilnvērtīgāk iekļautos 
kopējā Pasta salas koncepcijā, radot pie-
vilcīgu vidi, kur jebkuros laikapstākļos 
baudīt atpūtu pie ūdens. Tāpat tas ļautu 
āra sezonu restorānam sākt agrāk pa-
vasarī un noslēgt vēlāk rudenī,» skaidro 
R.Lukša.

Grants dos iespēju pagarināt sezonu un 
neatcelt pasūtījumus

Pašvaldības grants ļaus ražot
specifi skāku koksnes iepakojumu

Podologs dosies mājas vizītēs

Saimnieciskās darbības 
veicēja Agita Blūma

Pašvaldības piešķirtais 
grants – 9480,35 eiro ino-
vatīva siera ražošanai

«Pelnu siers ir īpašs ar to, ka sieru 
apstrādā ar īpašiem pelniem un noga-
tavināšanas laikā noteiktos vides aps-
tākļos uz siera virsmas dabīgi veidojas 
pelējums. Latvijā šāds siers līdz šim nav 
ražots,» saka siera meistare Agita Blūma, 
kuras mērķis ir kļūt par savas siernīcas 
saimnieci. «Šī doma man jau ir ļoti sen, 
un pamazām uz to mērķtiecīgi virzos. 
Ilgus gadus strādāju vadošajos piena 
pārstrādes uzņēmumos Latvijā gan par 
laboratorijas vadītāju, gan kvalitātes un 
pārtikas drošības pārvaldības sistēmas 
vadītāju, taču paralēli tam sāku savu 

saimniecisko darbību,» stāsta A.Blūma. 
Jau 2017. gadā izstrādāta tehnoloģija 

un uzsākta inovatīvu pelējuma sieru – 
pelnu un kamambēra – ražošana. Savu-
kārt šogad izstrādāta arī rokfora jeb zilā 
pelējuma siera ražošanas tehnoloģija, un 
ražošanu paredzēts sākt nākamgad. Par 
saviem sieriem A.Blūma saka, ka tas ir 
ekskluzīvs produkts un viņas mērķis 
nav kļūt par vairumtirgotāju, bet tirgū 
piedāvāt izsmalcinātu produktu. «Savus 
sierus gatavoju tikai no visaugstvērtīgākā 
nepasterizēta, svaigi slaukta, silta govs 
piena, sieri tiek ieraudzēti ar pienskābes 
baktēriju kultūrām un mikrobioloģisko 
fermentu. Šādā tehnoloģijā tiek saglabāta 
piena dabīgā mikrofl ora, minerālvielas, 

vitamīni, fermenti un tikai svaigam 
pienam raksturīgā garša, kas arī būtiski 
atšķir manis ražoto sieru no masveida 
produkcijas – šāds siers ir dzīvs,» saka 
A.Blūma. 

Šobrīd siera meistare savu produkciju 
ražo mājas apstākļos, taču nākotnē plāno 
ierīkot atsevišķu nelielu siernīcu. Mērķis 
paredz mēnesī pārstrādāt līdz 800 litriem 
piena, saražojot 150 kilogramu siera, bet 
uzņēmuma apgrozījumu kāpināt līdz 
5000 eiro mēnesī. Par pašvaldības pie-
šķirto grantu tiks iegādāta siera vanna, 
siera nogatavināšanas plaukti, ratiņi 
siera plauktu transportēšanai, svari ie-
raugam, kā arī nojume siera tirdzniecībai 
izbraukumos.

Inovatīva ražošana – pelnu siers

SIA «A.K.I.»

Pašvaldības piešķirtais 
grants – 10 000 eiro ra-
žošanas iekārtas iegādei

«Jau visu šo gadu pilnībā esmu 
pievērsies tikai sava uzņēmuma 
attīstībai. Pirms tam 20 gadi aizva-
dīti metālapstrādes jomā, vadot da-
žādus metālapstrādes uzņēmumus 
un vienu no ražotnēm izveidojot 
pilnīgi no nulles, līdz ar to iegūta 
nozīmīga pieredze ne tikai metā-
lapstrādes jomā, bet arī uzņēmuma 
veidošanā un vadīšanā. Mērķis ir 
Jelgavā izveidot alumīnija un me-
tāla konstrukciju ražotni,» skaidro 
SIA «A.K.I.» valdes loceklis Arnis 
Krūzmanis.

Pamata darbības joma uzņēmumā 
plānota alumīnija stikloto fasāžu 
konstrukciju ražošana. «Lai arī 
produkts nav jauns, tas plaši tiek 
pielietots būvniecībā, bet reālā 

tirgus situācija ir tāda, ka esošie 
ražotāji nespēj apmierināt augošo 
pieprasījumu – atsevišķos uzņēmu-
mos pasūtījumi jau ir nodrošināti 
trīs gadus uz priekšu,» biznesa 
perspektīvas akcentē A.Krūzmanis.

Sākotnēji uzņēmums paredz 
nodarbināt līdz četriem cilvēkiem, 
taču, pakāpeniski pieaugot pasū-
tījumiem, gan ražošanas apjomi, 
gan nodarbināto skaits var būtiski 
pieaugt. 

Jau patlaban uzņēmējs ir iegul-
dījis savus fi nanšu līdzekļus gan 
iekārtu iegādei, gan telpu nodroši-
nājumam, un ar pašvaldības granta 
atbalstu paredzēts līdzfinansēt 
atsevišķu iekārtu iegādi. «Darbs 
ir bijis mērķtiecīgs, arī paša iegul-
dījumi ievērojami, tāpēc, protams, 
ražošanas procesu paredzu sākt pēc 
iespējas ātrāk. Jau tuvāko divu trīs 
mēnešu laikā plānoju saražot pirmo 
produkcijas partiju, lai apliecinātu 
tās kvalitāti un varētu to sertifi cēt,» 
stāsta A.Krūzmanis.  

Pieprasījums lielāks 
par piedāvājumu

SIA «Edgars un Tamāra»

Pašvaldības piešķirtais 
grants – 8000 eiro pri-
vātās pirmsskolas izglītī-
bas iestādei «Pīlādzītis» 
inovatīvu mācību mate-
riālu iegādei

«Jau pavasarī, gatavojoties jauna-
jam mācību gadam un sākot ieviest 
kompetenču pieeju mācību saturā, 
savā pirmsskolas izglītības iestādē 
izveidojām Domu planetāriju, kur 
pieejami dažādi izzinoši mācību 
materiāli un eksperimenti tieši 
pirmsskolas vecuma bērniem,» stās-
ta SIA «Edgars un Tamāra» valdes 
locekle Tamāra Salmiņa, akcentē-
jot, ka Domu planetārijs ir vieta, 

kur bērni kopā ar pedagogu radoši 
darbojas un eksperimentē, izman-
tojot inovatīvus mācību materiālus.
«Uzzinot par pašvaldības izsludināto 
atbalsta programmu uzņēmumiem, 
saredzējām to kā iespēju turpināt 
mūsu iesākto darbu un Domu pla-
netāriju papildināt ar vēl citiem 
izglītības uzņēmuma «Lielvārds» 
mācību materiāliem. Esam ļoti 
pateicīgi pašvaldībai par atbalstu 
mūsu pieteikumam, jo tas mums 
ļaus iegādāties interaktīvo tāfeli ar 
īpašu programmu tieši pirmsskolas 
bērniem; padziļinātai dabaszinātņu 
tematu apguvei un eksperimentē-
šanai eksperimentu komplektus 
«Anna un Leons», kas ļauj ekspe-
rimentēt ar ūdeni un gaisu, kā arī 
doties pētīt dabu un apkārtni; 10 
planšetdatorus un tastatūru,» stāsta 
T.Salmiņa.

Domu planetārijs un 
inovatīvi mācību materiāli

ju, varžacu, kārpu apstrādi, papēžu 
plaisu, pēdu hiperkeratozes (ādas 
sabiezējumu) apstrādi, sēnīšu skarto 
nagu/ādas apstrādi.

SIA «AB11» 
slieku ferma

Sagatavoja Kristīne Langenfelde, foto Ivars Veiliņš un 
no uzņēmumu personīgā arhīva


