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«Ja mums nebūtu sava biznesa, būtu palikuši pilsētā»
Mārīte Raks-Lasmane

Lāču ģimenes mājās Mērsra-
gā top kvalitatīvas, oriģinālas un 
skaistas «Paff» mazuļu attīstošās 
rotaļlietas un tekstila izstrādāju-
mi. Pirms pāris gadiem, pārvāco-
ties dzīvot no pilsētas uz laukiem, 
ģimene bija pārliecināta, ka vi-
ņiem viss izdosies. Dace atzīst, ka 
nākas ļoti smagi strādāt un būt 
neatlaidīgiem, tomēr pārliecības, 
ka arī nākotnē bizness būs veik-
smīgs, nav.

Lāči uzņēmumu nodibināja 
2012. gada novembrī. Dace mode-
lē, veido un šuj rotaļlietas, atbild uz 
klientu vēstulēm, vīrs Juris atbild par 
grāmatvedību un nodrošina tehnisko 
jautājumu risināšanu. 

— Kā radās ideja par rotaļlietām 
un tekstila izstrādājumiem mazu-
ļiem?

— Esmu augusi šuvēju ģimenē, 
tāpēc šī joma bija zināma, kopš sevi 
atceros. Izmēģināju savas spējas da-
žādās profesijās, bet likumsakarīgi, 
ka paliku pie tā, ko protu un kas pa-
dodas vislabāk. Esmu radošs cilvēks, 
kam grūti sevi iztēloties ikdienas 
astoņu darba stundu rutīnā, tāpēc 
vienmēr esmu sapņojusi par ģimenes 
biznesu. Pēc pirmā bērna piedzimša-
nas radās jaunas idejas un nolēmu, 
ka tas ir īstais brīdis sapņa īstenoša-
nai. Sākumā produkciju veidoju no 
tā, kas pašas bērnam bija aktuāls, bet 
ar laiku piedāvājums papildinājās, 
uzklausot klientu vēlmes un vajadzī-
bas. Palielinoties darbu apjomam, ie-
saistījās arī vīrs, kurš tagad pārvalda 
grāmatvedību, interneta veikalu un 
palīdz ar preču piegādi.

— Kāpēc nolēmāt pārvākties uz 
dzīvi Mērsragā?

— Uz Mērsragu pārvācāmies 
pirms diviem ar pusi gadiem. Pirms 
tam dzīvojām Jelgavā. Savu izvēli 
nenožēlojam, jo dzīvi laukos izvē-
lējāmies bērnu dēļ (Ērikam ir sep-

«Grūti spriest, vai mazo uzņēmumu darbība 
kāda interesēs tiek tīši apgrūtināta, vai likumu 
pieņēmēji vienkārši neizprot reālo situāciju,» sa-
vās pārdomās dalās Dace Lāce, kura kopā ar vīru 
vada ģimenes biznesu.     Personiskā arhīva foto

tiņi, Elīzai — četri gadi), lai viņiem 
būtu svaigs lauku gaiss un vieta, kur 
izskrieties. Tās mums bija lielas pār-
maiņas, bet pilsētas kņadas nemaz 
nepietrūkst, jūtam, ka esam īstajā 
vietā.

— Vai, pārvācoties uz Mērsra-
gu, viens no kritērijiem bija izvēr-
tēt, kādi tur ir darba piedāvājumi 
vai uzņēmējdarbības iespējas?

— Atnākot uz Mērsragu, zinājām, 
ka darbs te būs tik, cik paši to radī-
sim. Pavisam droši zinu — ja mums 

nebūtu sava biz-
nesa, būtu pali-
kuši pilsētā.

— Vai ir 
viegli uzsākt 
savu biznesu, 
dzīvojot lau-
kos? Kādi ir 
galvenie plusi 
un mīnusi?

— Nedomā-
ju, ka galvenais 
kritērijs biznesa 
uzsākšanai ir 
vieta. Galvenais 
ir ideja un apņē-
mība to realizēt. 
Protams, tas ir 
ļoti atkarīgs no 
nozares; nevar 
tirgot smiltis 
tuksnesī. Pilsētā 

viss ir ātrāk un ērtāk sasniedzams, 
arī klienti. Laukos vairāk jādomā par 
to, kā savas preces vai pakalpojumus 
līdz klientam nogādāt.

— Kādi ir mazā uzņēmēja galve-
nie izaicinājumi?

— Lielākie izaicinājumi ir liekā 
birokrātija, neizsekojamie likumu 
līkloči un pašas uzņēmējdarbības 
formas neprognozējamība («Paff» 
ir mikrouzņēmums — aut.), jo gan-
drīz katru gadu likumos kaut kas tiek 
mainīts.

Trūkst saprotamas informāci-
jas par likumiem, jo tos var inter-
pretēt dažādi. Atbildīgās instances 
visbiežāk uz jautājumiem atbild ar 
izkopētiem likuma pantiem, kuros 
savirknēto vārdu jēgu nav iespējams 
izprast cilvēkam bez juridiskās izglī-
tības. Par šo ir runāts ar daudziem 
mazajiem uzņēmējiem. Liela daļa 
nedarbojas atbilstoši likumiem, pa-
šiem to pat nenojaušot.

Protams, viens no nopietnākajiem 
izaicinājumiem ir atrast savu vietu 
starp citiem uzņēmumiem, īpaši lie-
lajiem. Konkurence ir jūtama, un ne 
mirkli nedrīkst atslābt, jo, ja rezervē 
nav naudas vai papildu darba, ban-
krotēt var ātri. 

— Kā jums varētu palīdzēt paš-
valdība? Vai pašvaldība jebkādā 
veidā, jūsuprāt, varētu veicināt jau-
nu uzņēmēju ienākšanu novadā? 

— Pašvaldība varētu palīdzēt ar 
informāciju, pieaicināt speciālistus, 
kas varētu sniegt konsultācijas. Apzi-
not interesentus un aktuālās tēmas, 
organizēt apmācības, seminārus, 
rīkot jauno uzņēmēju biznesa ideju 
konkursus u.c. 

— Kādas brīvas uzņēmējdarbī-
bas nišas jūs saredzat Mērsraga 
novadā?

— Tā kā Mērsragā cilvēku ir tik, 
cik ir, tad uzņēmumu balstīt uz vietē-
jiem ļaudīm būtu grūti, tāpēc ir jādo-

mā plašāk. Apgrūtina arī apstāklis, 
ka līdz lielajām pilsētām ir diezgan 
liels attālums, un, lai sasniegtu lielā-
ku klientu skaitu, būs papildu izde-
vumi vai arī jārada tāda prece/pakal-
pojums, kādēļ cilvēki gatavi mērot 
tālu ceļu. 

— Ko būtu nepieciešams mainīt 
valstiskā līmenī, lai atvieglotu mazo 
uzņēmēju dzīvi?

— Neiznīcināt mikrouzņēmuma 
nodokli, kas pagaidām lēnām, bet 
neatlaidīgi tiek darīts. Mikrouzņē-
mumi pavisam nepelnīti tiek izstum-
ti no pilnā veselības apdrošināšanas 
groza. Ne jau vieglas dzīves un gran-
diozas peļņas dēļ esam izvēlējušies 
uzņēmējdarbības formu, kas mums 
nenodrošinās pensiju. Pašlaik valsts 
attieksme ir tāda — vai nu kļūsti 
par lielu uzņēmumu, kas apgroza 
miljonus, vai liecies mierā un ej par 
strādnieku kādā lielā uzņēmuma 
ražotnē! Grūti spriest, vai mazo 
uzņēmumu darbība kāda intere-
sēs tiek tīši apgrūtināta, vai likumu 
pieņēmēji vienkārši neizprot reālo 
situāciju.

— Kas ir jūsu uzņēmuma veik-
smes atslēga?

— Veiksmes atslēga ir smags 
darbs un neatlaidība. Par to, cik 
esam veiksmīgi, gan varētu diskutēt: 
cik veiksmīgs ir uzņēmums, kura lie-
lākie panākumi ir «galu savilkšana», 
lai pabarotu ģimeni?

— Kādu redzat nākotni jūsu uz-
ņēmumam un dzīvei Mērsragā?

— Jo vairāk attīstāmies, jo vairāk 
sastopam negaidītas grūtības. Tā-
pēc pašlaik ceram, ka būs iespējams 
turpināt vismaz tāpat kā līdz šim. 
Mums nav lielu ambīciju, rūpnī-
cu atvērt neplānojam, gribam tikai 
nopelnīt iztiku, darot to, kas mums 
patīk un padodas vislabāk. Ja situā-
cija pasliktināsies un ar savu biz-
nesu vairs nespēsim nopelnīt, visti-
camāk, nāksies pārcelties uz kādu 
no lielajām pilsētām, kur ir darba 
piedāvājumi.
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Uzņēmēji novados ir gaidīti, iespēju 
robežās tiem sniedz arī atbalstu

Aiga Naudiņa

Lai uzzinātu, kāds ir pašval-
dības viedoklis par uzņēmējdar-
bību un tās attīstību Dundagas, 
Mērsraga, Rojas un Talsu no-
vadā, «Talsu Vēstis» adresēja 
vairākus jautājumus vietvaru 
pārstāvjiem. Tie iekļāva šādu 
apskatāmo tēmu loku: kādas ir 
uzņēmējdarbības attīstības ie-
spējas novadā; vai un kā pašval-
dība veicina, lai jaunie uzņēmēji 
būtu ieinteresēti novadā uzsākt 
uzņēmējdarbību; kādu atbalstu 
vietvaras sniedz esošajiem uz-
ņēmējiem. Jautājām, vai paš-
valdības informatīvajās vietnēs 
atrodama pietiekami plaša un 
skaidrojoša informācija par ie-
spējām attīstīt uzņēmējdarbību 
novadā, par pašvaldības pieeja-
mo atbalstu uzņēmējiem, esošo 
uzņēmumu skaitu un to darbī-
bas jomām. Kā tās vērtē, ka pēc 
«Lursoft» datiem pēdējo gadu 
laikā novados ir vairāk likvidēto 
nekā reģistrēto uzņēmumu? 

šanā uzņēmējiem, sekmē uzņēmēj-
darbību, nes ieņēmumus valsts un 
pašvaldības budžetā, rada iespēju 
paveikt pašvaldības pienākumus vai-
rāk un labāk. Uzņēmējdarbība nav 
pašvaldības funkcija, tās funkcija ir 
uzņēmējdarbības sekmēšana. Paš-
valdības organizēta uzņēmējdarbība 
rada nevienlīdzīgu konkurenci, tās 
darbiniekiem ir ierobežota uzņē-
mējdarbības motivācija un iemaņas. 
Esam nodevuši atsavināšanā vai 
nomā pašvaldības īpašumus un plā-
nojam to darīt arī turpmāk.

Pašvaldībai nav īpašu iespēju 
«taustāmi» atbalstīt uzņēmējus. Ja 
kādu izvēlamies «pabalstīt» materiā-
li, tas nav godīgi pret tiem, kuri savu 
veiksmi nopelna paši. Cenšamies sav-
laicīgi un uzņēmēju interesēs pieņemt 
lēmumus, veidot labvēlīgu vidi, izprat-
ni, ka uzņēmēji vei-
do mūsu labklājību, 
sadarbojamies ko-
pīgos projektos un 
pasākumos. Reizēm 
lielākos uzņēmējus 
atzīmējam novada 
svētkos, kas, iespē-
jams, viņus nedaudz 
iedvesmo un stipri-
na saikni ar novadu.

Pašvaldība pub-
licē visu «sauso» 
informāciju par 
pieņemtajiem lē-
mumiem, arī tiem, 
kuri ir saistoši uz-
ņēmējiem, tomēr 
nezinu, vai tas ir pietiekami. Domā-
jot par skaidrojumiem sabiedrībai, 
kritiski jāatzīst, ka šai ziņā neesam 
izmantojuši visas iespējas. 

Man nav tiesību vērtēt katra ko-
mersanta lēmumu par savu pastāvē-
šanu, tāpēc savu viedokli varu veidot 
uz tiem apstākļiem, kurus saskatu. 
Jau pieminēju globalizāciju un to, ka 
lielāko daļu novada mežu pārvalda 
valsts un ārzemnieki. Viņi caur sa-
viem iepirkumiem ar pakalpojumu 
sniedzējiem veido ilgtermiņa, liela 
apjoma un prasīgu sadarbību, kā re-
zultātā jauniem un maziem uzņēmu-
miem šajā pakalpojumu tirgū ir gana 
sarežģīti iekļūt un noturēties. Šogad 
valstī ieviesta jauna nodokļu pārvaldī-
bas sistēma. Gada sākumā pastāvēja 
zināmas neskaidrības, kļūdaini skaid-
rojumi un bažas par nodokļu piemē-
rošanu, ieturēšanu. Pieļauju, ka ne 
vienam vien uzņēmējam šī situācija 
rosināja izvērtēt savu atbilstību un 
spēju tai piemēroties vai likvidēties. 

Roberts Šiliņš, Mērsraga novada 
domes priekšsēdētājs: — Mērsraga 
novadā pamatā iespējams attīstīt ma-
zos un nosacīti vidējos uzņēmumus 
zivju apstrādē, kokapstrādē, tūrisma 
un pakalpojumu sfērā. Novads ļoti 
priecātos par informācijas tehnolo-
ģiju nozares uzņēmumu attīstību, kas 
nav resursu ietilpīgi un neprasa lielas 
investīcijas infrastruktūrā. Pašvaldī-
ba vienmēr ir veicinājusi un arī turp-
māk atbalstīs jaunu uzņēmumu vei-
došanos novadā, palīdzot jaunajiem 
uzņēmējiem ar dažādām atlaidēm 
uzņēmējdarbības sākuma posmā (ar 
domes lēmumu ir iespējams piešķirt 
zemes 90 procenta nodokļa atlaidi; 
tiek piešķirtas arī citu nodevu, pie-
mēram, nodevas par tirdzniecību, at-
laides). Pašvaldība palīdz jaunajiem 
uzņēmējiem projektu pieteikumu 
sagatavošanā, dažādu dokumentu 
kārtošanā un sniedz juridisko atbal-
stu. Jebkurš uzņēmējs, kurš vēršas 
novada domē ar jautājumiem, saņem 

visaptverošu informāciju par biznesa 
attīstības iespējām novada teritorijā, 
pieejamo infrastruktūru, cilvēkresur-
siem, telpām, elektrības jaudām utt. 

Dziļā krīze zivrūpniecībā ir no-
vedusi pie abu lielāko zivapstrādes 
uzņēmumu slēgšanas, bet daudzi 

mazie uzņēmēji 
no legālā biznesa 
ir pārgājuši uz ne-
legālo nesamērī-
gā nodokļu sloga 
rezultātā. Novadā 
novērojama arī 
dziļa demogrāfis-
kā krīze, jo lielākā 
daļa jauno, uzņē-
mīgo cilvēku pēc 
augstskolas beig-
šanas veido savu 
biznesu Rīgā, bet 
Mērsrags strauji 
noveco un kļūst par 
kūrortu un vasar-

nīcu rajonu, kur sezonā no maija 
līdz septembrim iedzīvotāju skaits 
gandrīz dubultojas. Lielo uzņēmu-
mu attīstību neiespējamu padara arī 
piejūras novados nepietiekamā elek-
troenerģijas jauda, kas liedz attīstīt 
energoietilpīgas ražošanas nozares 
un dzelzceļa neesamība.

Agnese Veckāgane, Rojas novada 
domes attīstības nodaļas vadītāja: 
— Rojas novadā ir uzņēmējdarbī-
bai atbalstoša vide, kā būtiskākās 
ekonomiskās darbības jomas izceļot 
ostu un ar to saistītās tradicionālās 
nozares piekrastē — zvejniecību un 
zivsaimniecību, kā arī mežsaimnie-
cību, lauksaimniecību un tūrismu. 
Mūsdienīga, sakārtota Rojas osta 
ir galvenais dažādotās novada eko-
nomikas virzītājs, dzinulis un jaunu 
darbavietu pamats — tās galvenie 
darbības virzieni saistīti ar zvejnie-
cību, jahtu tūrismu, jūras satiksmi 
ar Igaunijas salām un kravu tranzī-
tu. Pašvaldības galvenais uzdevums 
ir ieguldīt publiskajā infrastruktūrā, 
un, lai veicinātu pašvaldības attīstī-
bu, ir nepieciešama uzņēmējdarbī-
bas vides attīstība.

Galvenā uzņēmējdarbības veici-
nāšanas forma pašvaldībā ir kapi-
tāla piesaiste savai teritorijai, kas 
pēc tam rada labvēlīgu vidi gan uz 
resursu, gan uz zināšanu ietilpīgu 
uzņēmējdarbības vides attīstību. To 
dara trīs pamatveidos: teritorijas 
attīstības programmā paredz no-
teiktu (prioritāro) nozaru attīstību, 
zonas, kurās varēs izvietot iecerētās 
saimnieciskās aktivitātes. Izbūvējot 
pašvaldības infrastruktūru, paredz 
iespēju pieslēgties attiecīgās jaudas 
komunikācijām (enerģija, siltums, 
attīrīšanas iekārtas), kā arī plāno un 
īsteno atbilstošu ceļu izbūvi.

Rojas novada Tūrisma centrs ir 
apzinājis visus novada uzņēmumus — 
viesu mājas, mājražotājus, kafejnīcas, 
restorānus, kurus informē par uzņē-

mējdarbības attīstības iespējām indi-
viduāli, regulāri nosūtot elektroniskus 
e-pastus par jaunumiem un pieeja-
mām dalības iespējām. Šādu jaunu-
mu saņemšanai var pieteikties ikviens 
uzņēmējs, kuru pašvaldība, iespējams, 
vēl nav apzinājusi. Pašvaldībā tiek 
organizētas arī Tūrisma biedrības sa-
pulces, kurās pašvaldības pārstāvji 
iepazīstina ar pieejamiem projektiem, 
finansējumu, pasākumiem, ikvienu 
aicinot izteikt savus ierosinājumus uz-
ņēmējdarbības vides uzlabošanā.

Inita Fedko, Talsu novada pašval-
dības sabiedrisko attiecību un mār-
ketinga nodaļas vadītāja: — Talsu 
novadā ir salīdzinoši droša vide uz-
ņēmējdarbībai. Netālu atrodas starp-
tautiska līmeņa un arī mazās ostas, 
kur var salīdzinoši ērti novirzīt eks-
portam paredzētās kravas. Ieguvums 
ir arī dzelzceļa esamība. Novadā ir 
visas iespējas attīstīt tūrismu, varam 
akcentēt sociālo uzņēmējdarbību. 
Liels ieguvums ir arī Talsu Biznesa 
inkubators, kas piedāvā jaunas iespē-
jas tieši uzņēmējdarbības sākumā.

Kopš 2017. gada pašvaldība orga-
nizē konkursu «Dari Talsu novadam», 
kur iespējams iegūt pašvaldības fi-
nansiālu atbalstu uzņēmējdarbības 
uzsākšanai vai tālākai attīstīšanai. 

Pašvaldības iespējas uzņēmējdar-
bības attīstīšanā ir visai ierobežotas. 
Viens no būtiskākajiem ieguldīju-
miem ir investīcijas infrastruktūras 
sakārtošanā.

Pašvaldība vienmēr ir centusies 
uzturēt labas attiecības ar Talsu Ko-
mersantu klubu, jo šī organizācija ap-
vieno daļu novada aktīvo uzņēmēju. 
Ar kluba biedriem organizē tikšanos 
par aktuāliem un svarīgiem jautāju-
miem, viņi tiek iesaistīti atsevišķu 
lēmumu izvērtēša-
nā un pieņemšanā 
(par jautājumiem, 
kas attiecas uz uz-
ņēmējiem). Lai sa-
klausītu uzņēmēju 
viedokli, pašvaldība 
iespēju robežās at-
sevišķu jautājumu 
darba grupās un 
komisijās iekļauj 
arī uzņēmēju pārstāvjus. Ar lielu 
uzņēmēju iesaisti, piemēram, izceļas 
projekts «Publiskās infrastruktūras 
attīstība Talsos rūpnieciskās terito-
rijas darbības nodrošināšanai» (pa-
redzēta Celtnieku un Laukmuižas 
ielas pārbūve, Jaunās Celtnieku ielas 
izbūve un labiekārtošana). Gan šis, 
gan Raiņa ielas Talsos atjaunošanas 
projekts ir būtisks vietējās infrastruk-
tūras sakārtošanā, jo attiecas uz savā 
ziņā industriālu teritoriju — vietu, 
kur darbojas daudz uzņēmēju. 

Arī iecere atjaunot Talsu tirgu ie-
tver atbalstu uzņēmējdarbībai, pare-
dzot šajā ēkā ražošanas telpas. Šobrīd 
ir arī uzrunāti potenciālie uzņēmumi, 
kas vēlētos tajās darboties, paplašinot 

savu uzņēmējdarbību un 
līdztekus nodrošinot pa-
pildu darba vietas.

Šogad būtiski mainīti 
nekustamo īpašumu no-
dokļu atvieglojumu pie-
mērošanas nosacījumi. 
Piemēram, pretendējot 
uz nekustamā īpašuma 
nodokļu atvieglojumiem, 
vairs nevērtē darba ņē-
mēju vidējos ienākumus, 
samazināts noteiktais 
darbinieku īpatsvars, ku-

riem jābūt deklarētiem Talsu novadā 
(no 80 līdz 70%), lielāks iespējamais 
atbalsts uzņēmumiem pilsētu vēstu-
riskajā centrā (ja uztur, saglabā un 
atjauno īpašumus atbilstoši Valsts 
kultūras pieminekļu aizsardzības 
inspekcijas norādījumiem), lielāks 
atbalsts vēsturiskajām ēkām kopu-
mā. Ir pārdomāta atlaižu sniegšanas 
politika, piemēram, iespēja gūt rek-
lāmas, telpu vai nekustamā īpašuma 
atlaides.

Uzņēmējiem ir iespēja piedalīties 
pašvaldības izsludinātajos iepirkumu 
konkursos. Mūsu uzņēmēji pašval-
dības iestādēm un struktūrvienībām 
nodrošina, piemēram, autotransporta 
tehniskās apkopes un remontdarbus, 
tehnisko šķidrumu un smērvielu, arī 
degvielas piegādi. Vietējie uzņēmēji 
rūpējas par novada apzaļumošanu, 
apgaismojuma tīklu uzturēšanu, pār-
tikas produktu piegādi novada skolās 
un pirmsskolas izglītības iestādēs. 

Mūsu uzņēmēji, piemēram, veic 
Talsu Valsts ģimnāzijas stadiona pār-
būvi, ceļ jauno Talsu Galveno biblio-
tēku, atjauno Raiņa ielu Talsos un 
atjauno un rekonstruē Firksu – Ped-
vāles muižas ēku. 

Novembra beigās Talsu novada 
pašvaldība parakstīs sadarbības me-
morandu ar Latvijas Tirdzniecības 
un rūpniecības kameru, lai kopā ar 
uzņēmējiem, arī mūsu aktīvajiem 
uzņēmējiem, konstruktīvāk varētu 
pārstāvēt novada uzņēmēju intereses 
nacionālā līmenī. 

Saprotot uzņēmējdarbības lielo 
nozīmi, pašvaldība izsludinājusi at-
klātu konkursu uz uzņēmējdarbības 
koordinatora amatu. 

Informācijas nekad nevar būt 
par daudz, Talsu novada pašvaldība 
apzinās, ka šajā jomā tā varētu būt 

pilnīgāka. Tā kā 
nākamajā gadā 
ir paredzēts sākt 
darboties jaunajai 
pašvaldības mājas-
lapai, tad ir plānots 
būtiski šo sadaļu 
uzlabot un pielāgot 
aktuālajām prasī-
bām. Liela nozīme 
šajā jautājumā būs 

arī uzņēmējdarbības koordinatoram.
Vērtējot situāciju, ka pēc «Lur-

soft» datiem Talsu novadā pēdējo 
trīs gadu laikā vairāk ir likvidēto 
nekā reģistrēto uzņēmumu, tā, pro-
tams, ir negatīva tendence, kas ne-
vienai teritorijai un arī vietējiem ie-
dzīvotājiem nenes labumu. Pozitīvi, 
ka novada lielākie uzņēmēji tomēr 
ir spējuši nostiprināt savas pozīcijas 
tirgū un darbojas šeit ilglaicīgi, no-
drošinot vietējiem cilvēkiem darba 
vietas. Nereti uzņēmēji sūdzas par 
piemērota darbaspēka trūkumu, kas 
zināmā mērā ir paradokss — cilvē-
ki sūdzas par bezdarbu, bet vietējie 
uzņēmēji nevar atrast piemērotus 
darbiniekus.

Aldis Felts, Dundagas novada do-
mes priekšsēdētājs: — Uzņēmējdar-
bības iespējas Dundagas novadā ir 
plašas un daudzveidīgas. Ir liela teri-
torija, no kuras 73 procentus aizņem 
meži un 15 — lauksaimniecības zeme. 
Ir arī purvi un zemes ar derīgajiem 
izrakteņiem. Novadu ieskauj jūras 
piekraste 36 kilometru garumā. Lielu 
īpatsvaru sastāda dabas interesēs aiz-
sargātas un neskartas platības, kuras 
it kā ierobežo saimniecisko darbību. 
Tomēr ar savu īpatnību tās varētu būt 
resurss savdabīgai uzņēmējdarbībai. 
Nepieciešama tikai izdoma un uzņē-
mība šīs iespējas izmantot. 

Iemesli atturībai investēt un uz-
sākt biznesu novadā varētu būt ne-
lielais iedzīvotāju blīvums, kuru var 
izskaidrot ar vēsturi un teritorijas 
ģeogrāfisko novietojumu. Lielāka 
daļa īpašumu pieder valstij — AS 
«Latvijas valsts meži» un Dabas aiz-
sardzības pārvaldei, kā arī ārvalst-
niekiem un to uzņēmumiem.

Lai uzsāktu un attīstītu uzņēmēj-
darbību, nepieciešami resursi, arī 
zeme un ēkas. Pašvaldības īpašumā 
ir ievērojams apjoms neapsaimnie-
kotu vai slikti apsaimniekotu zem-
ju, ēku un dzīvokļu. Katrs papildu 
kvadrātmetrs telpas, katrs hektārs 
zemes, ko apsaimnieko pašvaldība, 
rada papildu izdevumus no pašval-
dības budžeta, audzē pašvaldības 
administratīvās izmaksas, samazinot 
finansējuma iespējas pašvaldības tie-
šo funkciju izpildei. Savukārt katrs 
kvadrātmetrs telpas, hektārs zemes, 
ko pašvaldība nodod apsaimnieko-

Uzņēmējdarbība 
nav pašvaldības 

funkcija, tās funkcija 
ir uzņēmējdarbības 

sekmēšana. 
Pašvaldības organizēta 

uzņēmējdarbība 
rada nevienlīdzīgu 

konkurenci, tās 
darbiniekiem ir ierobežota 

uzņēmējdarbības 
motivācija un iemaņas.

Pozitīvi, ka novada 
lielākie uzņēmēji tomēr ir 
spējuši nostiprināt savas 

pozīcijas tirgū un darbojas 
šeit ilglaicīgi, nodrošinot 
vietējiem cilvēkiem darba 

vietas.

Pieprasījums lielāks nekā piedāvājums
Mārīte Raks-Lasmane

Kopš aizvadītās nedēļas labi 
zināmais skaidu granulu ražo-
šanas uzņēmums Talsu novada 
Laucienes pagastā SIA «SBE 
Latvia» nomainījis nosaukumu 
uz Zviedrijas mātes uzņēmuma 
«Scandbio» nosaukumu. Kom-
pānija nodrošina darbu 24 cil-
vēkiem un teic, ka pieprasījums 
ir lielāks nekā piedāvājums, bet 
paplašināties nevar izejmateriālu 
trūkuma dēļ.

Uzņēmums sevi pozicionē šādi: 
«Mūsu pamatvērtības, strādājot pie 
granulu ražošanas un komunikācijā 
ar klientiem, ir uzticamība, precizitā-
te un tiekšanās pēc kvalitātes. Neat-
ņemama ikdienas sastāvdaļa ir darbs 
pie mūsu vīzijas — kļūt par 100% ilgt-
spējīgu un videi draudzīgu uzņēmu-
mu.» Ne velti kompānija Talsu pusē 
strādā jau 21 gadu, būtisks rādītājs — 
ļoti minimāla darbinieku rotācija. 
SIA «Scandbio Latvia» 
kokskaidu granulas 
ir biokurināmais, kas izgatavots no 
dabas — 100% tīras koksnes bez jeb-
kādām piedevām vai sasaistes vielām. 
Tiek ražotas divu veidu granulas: 
augstākās un industriālās kvalitātes, 
kurām ir dažāds tilpumsvars, pelnu 
saturs un siltumspēja. Izejmateriāls 

SIA «Scandbio Latvia» ražošanas vadītājs Modris Jirgensons 
izrāda uzņēmuma teritoriju.                                 Edgara Lāča foto

lielākoties tiek iegūts no turpat ne-
tālu esošā SIA «Vika Wood», kā arī 
citiem. Galvenokārt tiek iepirkta 
miza, skaida un šķelda. Lai saražotu 
vienu tonnu granulu, nepieciešami 
apmēram seši kubikmetri skaidu. 
«Mūsu uzņēmumā cilvēka resurss ir 
neatņemama sastāvdaļa, bet galveno 
ražošanu nodrošina iekārtas. Pie-
mēram, pagājušajā mēnesī saražo-
jām 7500 tonnas granulu, kas ir ļoti 
labs rādītājs,» teic uzņēmuma ražo-
šanas vadītājs Modris Jirgensons. 
Viņš atklāj, ka šobrīd visā Eiropā un 

Skandināvijas valstīs ir deficīts pēc 
koksnes izejmateriāliem. Tas galve-
nokārt saistīts ar pagājušā un šī gada 
laikapstākļiem. Lielākā daļa produk-
cijas tiek eksportēta, ļoti iekustējies 
Latvijas tirgus. «Izejmateriāla defi-
cīts liek būtiski pārdomāt uzņēmuma 
darbības stratēģiju. Mēs (un domāju, 
ka arī citi) nespējam Latvijā šobrīd 
nodrošināt pieprasījumu pēc granu-
lām. Ļoti daudzi pārgājuši uz gra-
nulu apkures katliem, pieprasījums 
pēdējo gadu laikā ir būtiski audzis. 
Ja agrāk granulām bija izteikta sezo-

nalitāte (vairāk iegādājās aukstajos 
gada mēnešos), tendence mainās,» 
stāsta M. Jirgensons.
Meklējot uzņēmumam darbinieku,
bijis pārsteigums, ka nav saņemti 
ārkārtīgi daudz piedāvājumu. «Pro-
tams, bija speciālisti ar attiecīgu iz-
glītību un pieredzi, bet saņēmām arī 
CV, kurā uzrakstīti burtiski daži tei-
kumi, un viss. Pirms konkursa izslu-
dināšanas domājām, ka nevarēsim 
atkauties no strādāt gribētājiem, bet 
tā nenotika. Latvijā trūkst cilvēku, jo 
sevišķi jomas speciālistu,» secinājis 
ražošanas vadītājs.

Spriežot par to, kas nepieciešams, 
lai uzņēmums būtu dzīvotspējīgs, 
speciālists domā, ka ir trīs būtiskas 
komponentes: laba vadība; spēja 
motivēt darbiniekus; darbaspēka 
efektivitātes celšana, sekojot līdzi un 
analizējot darba procesu. «Ja ikdie-
nā darba process norit pašplūsmā, 
nedēļas, mēneša un gada beigās tas 
iespaidīgi summējas, radot zaudēju-
mus,» vērtē M. Jirgensons.
Kā uzņēmumam var palīdzēt 
valsts un pašvaldība? 

Kā galvenais tiek minēts apkārtē-
jās infrastruktūras sakārtošana. SIA 
«Scandbio Latvia» darbinieki pauž 
— tā kā ir liels un stabils uzņēmums, 
īpaša palīdzība no pašvaldības puses 
nav nepieciešama. Tas, kā kompānijai 
varētu palīdzēt valsts, ir grants ceļa, 

kas caur Ķūļciemu ved uz Mērsraga 
ostu, pārbūve. Lai arī valdībai attiecī-
gā problēma ir zināma, tā jau gadiem 
netiek risināta. Nesakārtotais ceļa 
posms rada galvassāpes arī citiem no-
vada uzņēmumiem, kuriem regulāri 
nākas doties uz ostu. «Šī iemesla dēļ 
nākas braukt ar līkumu, pa asfaltu, kas 
mums rada papildu izmaksas, jo, lo-
ģiski, neviens nevēlas bojāt savu trans-
portu,» pauž uzņēmuma pārstāvis.

Kā novadam piesaistīt jaunus 
iedzīvotājus un uzņēmējus? «Ģeo-
grāfiski atrodamies izdevīgā vietā, 
jo netālu ir osta. Ja skatāmies paš-
valdības virzienā, viņi, protams, ne-
var izveidot uzņēmumus un radīt 
darba vietas. Bet tas, ko viņi var, ir 
noturēt cilvēkus vai piesaistīt jaunus 
iedzīvotājus, sakārtojot infrastruktū-
ru, apkārtējo vidi. Cilvēks vispirms 
domā par savas attīstības un ģime-
nes iespējām attiecīgajā dzīvesvietā. 
Ja ir cilvēks, arī ekonomika plaukst. 
Piemēram, ļoti ceru, ka Talsu novadā 
būs sporta komplekss, kas būtu viens 
no veidiem, kā noturēt šeit dzīvo-
jošos vai piesaistīt viesus no citiem 
novadiem. Ir jāsāk ar Talsu pilsētas 
tēla sakārtošanu. Kādi pilsētā ir ma-
ģistrālie ceļi un posms gar Talsu eze-
ru, Koklētāju? Ja nebūs cilvēku, mēs 
varam šeit izvietot neiedomājamas 
kosmosa tehnoloģijas, bet nebūs, kas 
tās izmanto,» domā M. Jirgensons.


