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Iepazīst viens otru un atrod  
sadarbības partnerus
Diskutē par uzņēmēju konventa izveidi
Odzienas muižā aizvadīta jau 
ceturtā Aizkraukles novada 
uzņēmēju tikšanās, kurā kopā 
sanāca uzņēmēji no Skrīveriem, 
Aizkraukles, Vietalvas, Kokneses 
un Pļaviņām. Šo tikšanos mērķis 
ir iepazīt vienam otru, dalīties 
pieredzē, iegūt jaunus kontak-
tus, kā arī apskatīt, kā saimnie-
ko un ko ražo kolēģi jaunajā 
kopīgajā novadā.
AGITAS GRĪNVALDES-IRUKAS 

TEKSTS UN FOTO

Piedāvā nomāt ēku 
kafejnīcai

Uzņēmējus un Aizkraukles no
vada pašvaldības pārstāvju Odzienas 
muižā sagaidīja tās pārvaldniece 
Inese Krasovska, kura izrādīja mui
žas kompleksu un pastāstīja par tās 
vēsturi un tālākajiem attīstības plā
niem. Vienā no muižas ēkām, kas 
pagaidām nav izmantota, ar laiku 
plānots ierīkot kafejnīcu, un šī arī ir 
viena no vietējo uzņēmēju sadarbī
bas iespējām. Muižas pārvaldniece 
aicināja izmantot iespēju un nomāt 
telpas kafejnīcai tieši vietējos uzņē
mējus. Uzņēmēji apmeklēja arī mui
žas kompleksā esošo alus brūzi, kur 
visus sagaidīja pieredzējušais alda
ris Imants Birzgalis. Apmeklējuma 
brīdī gan alus darītavā tika veikti 
rekonstrukcijas darbi, lai jau tuvā
kajā laikā atsāktu ražošanu un varē
tu piedāvāt Odzienas muižas alu 
vietējā tirgū. Odzienas muižas pie
dāvājumam ir sezonāls raksturs, un 
drīz tā viesus vairs neuzņems, taču 
alus darītava darbojas visu gadu. 
Lielu interesi uzņēmēji izrādīja par 
privāto padomju laiku ekspozīciju, 
kurā var apskatīt daudzveidīgu tā 
laika braucamo un sadzīves tehnikas 
kolekciju. Vakara gaitā uzņēmēji pār
runāja aktualitātes par elektroener
ģijas un apkures maksu, inflācijas 
ietekmi uz uzņēmējdarbību, savu
kārt Skrīveru galdniecības pārstāve 
Ingrīda Gavare dalījās pieredzē par 
dalību interjera dizaina izstādē Nor
vēģijā.

Dodas viens pie otra 
ciemos

Pirms novadu reformas mazā Aiz
kraukles novada uzņēmēju ikmē
neša tikšanās galvenokārt tika rīko
tas domē un vairāk pārrunātas paš
valdības aktualitātes, kā arī atbalsta 
iespējas dažādos projektos un prog
rammās. Jaunajā novadā uzņēmē
jus tikties aicināja plašākā mērogā, 
un pirmās tikšanās laikā izskanēja 
ierosinājums rīkot šādus pasākumus 
pie uzņēmējiem visā plašajā nova
dā. Tas ļautu labāk iepazīt gan ma
zāk zināmas vietas jaunā novada 
teritorijā, gan arī vietējo uzņēmēju 
darbu, preces un pakalpojumus. Šī 

iecere arī veiksmīgi īstenojas, jo uz
ņēmēji jau viesojušies atpūtas kom
pleksā “Klidziņa” Skrīveros, kem
pingā pie Daugavas Jaunjelgavas pusē 
un tagad Odzienas muižā Vietalvas 
pagastā. Šīs tikšanās ir arī iespēja 
jaunajiem uzņēmējiem iepazīstināt 
ar savu produkciju un pakalpoju
miem.

Atrod klientus
DatoruDarbnica.lv IT speciālists 

Armands Ķezberis ir viens no uz
ņēmējiem, kurš cenšas apmeklēt vi
sas tikšanās. Jautāts par šo pasākumu 
nozīmi un ieguvumu, viņš stāsta: “Es 
uz šiem pasākumiem dodos ar do
mu satikt dažus no pazīstamiem vai 
nepazīstamiem uzņēmējiem vai do
mes pārstāvjiem. Ar uzņēmējiem 
parasti ir vienkārša pazīšanās vai 
sadarbība. Sniedzu visu veidu IT 
risinājumu piemeklēšanas pakal
pojumus. Piemēram, kādu planšeti 
iegādāties vai datoru. Vai pat kuru 
programmu iegādāties, lai atvieglo
tu uzņēmuma darbību. Program
mēju mājaslapas, interneta veika
lus. Ir liela pieredze, tādēļ parasti 
iesaku labāku risinājumu jebkurai 
IT problēmai. Palīdzu arī ar digitālo 
mārketingu. Ir jauni uzņēmumi, kuri 
tikai sāk darbību, palīdzu tiem kļūt 
redzamiem internetā, sociālajos tīk
los, “Google”. No domes pārstāvjiem 
uzzinu svarīgāko, kas attiecas uz 
uzņēmējiem. Šajos pasākumos gan
drīz katrā atrodu kādu klientu, ku
ram noder manas zināšanas. Uztai
su kādu mājaslapu, digitālā mārke
tinga auditu, atrodam kādus ietei
kumus, ir skats no malas.”

Arī ES fondu projektu vadītāja, 
pašnodarbinātā Māra Bitāne, kura 
raksta un īsteno investīciju projek
tus NVO un uzņēmumiem, atzīst, 
ka šīs tikšanās viņai dod biznesa 
kontaktus, turklāt arī iespējams se
kot līdzi pašvaldības aktualitātēm, 
jo tikšanās reizēs klāt ir pašvaldības 
pārstāvji. “Ir vērtīgi iepazīties ar ci
tiem novada uzņēmējiem iespēja
majai sadarbībai nākotnē,” piebilst 
Māra. 

Kristiāna Kreitāle ir jauna uzņē
mēja no Pļaviņām, kura sekmīgi pie
dalījusies Aizkraukles novada paš
valdības rīkotajā biznesa ideju kon
kursā un guvusi atbalstu. Viņa saka: 
“Ļoti priecājos par aktīvo pašvaldī
bas un uzņēmēju sadarbību. Soci
ālās aktivitātes vidē, kurā dzīvoju, ir 
mana prioritāte, es tam saskatu daudz 
pozitīvu aspektu. Gan jaunus kon
taktus un sadarbību, gan informā
ciju par vietējiem uzņēmumiem un 
pašvaldības rīkotajām aktivitātēm. 
Bet pats galvenais — gūstu aizvien 
lielāku pārliecību runāt pati par sa
vu produktu un popularizēt veselī
gākas ikdienas izvēles caur uzturu, 
kas ir draudzīgs planētai, iedzīvotā

jiem un mūsu nākotnei — bēr
niem.”

Vajadzīgs līderis  
un vadītājs

Aicinot kopā jaunā novada uz
ņēmējus, izskanēja arī ierosinājums 
dibināt Aizkraukles novada uzņē
mēju biedrību. Šobrīd novadā ir viena 
oficiāli reģistrēta uzņēmēju biedrība 
Pļaviņās, kas pēc toreizējās Pļaviņu 
novada domes ierosinājuma dibi
nāta 2014. gadā. Aizkraukles nova
da pašvaldības uzņēmējdarbības at
balsta speciāliste Elita Kaņepēja no 
Pļaviņām stāsta: “Uzrunājām uzņē
mējus vienoties kopīgu interešu aiz
stāvībai. Palīdzējām sagatavot do
kumentus biedrības reģistrācijai, rī
kojām uzņēmēju launagu, mainot tik
šanās vietas un viesojoties pie torei  
zējā Pļaviņu novada uzņēmējiem.” 
Pļaviņu uzņēmēju biedrība, īsteno
jot projektus, iegādājās izstāžu telti, 
kuru var izmantot gan biedrības 
biedri, kā arī pārējie apvienības uz
ņēmēji, iegādāti arī divi ģeneratori. 

Elita stāsta, ka pašvaldības at
balsts, protams, ir ļoti svarīgs, taču 
būtiski, lai būtu cilvēks no pašu uz
ņēmēju vidus, kas darbojas biedrī
bā, kas aizrauj, iedvesmo un iedro
šina pārējos, ir gatavs paralēli sa
vam biznesam veltīt laiku un darbu 
arī šajā organizācijā, un tas ir bez 
atlīdzības. Pašreizējais Pļaviņu uz
ņēmēju biedrības vadītājs Andris 
Zeps atzīst, ka šī varētu būt galvenā 
problēma jaunas biedrības dibinā
šanā — cilvēks, kurš ir gatavs uz
ņemties papildu pienākumus, atbil
dību vadīt un organizēt citus. 

Viedokļi par biedrību 
atšķiras

Uzņēmēju viedoklis par biedrī
bas nepieciešamību ir atšķirīgs. Pie
mēram, Māra Bitāne, kurai ir diez
gan liela pieredze arī pašvaldības 
darbā, norāda: “Nejūtu vajadzību pēc 
uzņēmēju biedrības, man šķiet, ka 
visas funkcijas lieliski izpilda Uzņē
mējdarbības atbalsta centrs, kas 
pārstāv uzņēmēju intereses. Turklāt 
ir papilnam institūciju — katra savā 
nozarē, kas sniedz gan konsultatī
vu, gan finansiālu, gan informatīvu 
atbalstu uzņēmējiem, piemēram, Lau
ku konsultāciju centrs, LIAA, Biz
nesa inkubatori, partnerības utt.”

Turpretī mājražotāja Sarmīte Rone 

atklāj, ka izjūt vajadzību pēc oficiā
las uzņēmēju biedrības. Armands 
Ķezberis saka: “Par oficiālu biedrī
bu neesmu īsti domājis, man nav 
argumentu par, bet neesmu arī pret.” 
Savukārt Kristiāna Kreitāle nupat ie
stājusies Pļaviņu uzņēmēju bied
rībā.

Šobrīd gan vairāk tiek runāts ne
vis par biedrības dibināšanu, bet 
gan par uzņēmēju konventa veido
šanu, kas varētu darboties kā kon
sultatīva institūcija sadarbībā ar 
pašvaldību. Nākamā uzņēmēju tik
šanās plānota 5. oktobrī “Panna Cafe” 
Koknesē, kur viesus uzņems Ingūna 
Grandāne. Uzņēmēju konvents būs 
viens no darba kārtības jautāju
miem. ◆

Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta  
līdzekļiem. Par materiāla saturu atbild laikraksts “Staburags”.

IEPAZĪST AIZKRAUKLES NOVADU. Kārtējā Aizkraukles novada uzņēmēju tikšanās aizvadīta Odzienas muižā, 
kur viesi iepazinās ar muižas kompleksu, pārrunāja aktualitātes pašvaldībā un biznesa vidē.

LABA SADARBĪBA. Minizoo "Karlīnas" saimnieks Silvars Dumpis ar intere-
si izpēta Odzienas muižas padomju laiku tehnikas kolekcijas eksemplā-
rus. "Karlīnas" ir netālu no Odzienas muižas, un Silvars saviem visiem 
bieži piedāvā apmeklēt arī citus tuvumā esošos apskates objektus.


