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Sveicināti Jaunajā gadā!

Saturs

Kāds cilvēks man reiz teica – ja nevari atrast darbu, mēģini to radīt pati! Radītprieks ir visjaudīgākais 
spēks, kas virza dzīvi, tostarp arī vilinošo pasauli, ko dēvē par biznesu. Man labāk tīk latviskais vārds – 
uzņēmējdarbība. Jo tas nozīmē – uzņemties darboties! Uzņemties atbildību par to, ko dari. Lejaskurzemē 
ir daudz brīnišķīgu cilvēku ar apskaužami radošu domāšanu. Daudzi no viņiem ir tā dēvētā mazā biznesa 
pārstāvji, kas savus stāstus atklājuši likraksta Dienas Bizness lasītājiem. Tagad pienācis laiks mazā biznesa 
stāstu e- žurnālam. Lietoju jēdzienu «mazais», jo tā pierasts dēvēt uzņēmumus ar nelielu apgrozījumu un 
nelielu darbinieku skaitu, taču nedomāju, ka tas būtu sinonīms jēdzieniem maznozīmīgs vai nevērtīgs. 
Turklāt mazs var nozīmēt arī daudzsološs, ar nākotni un izaugsmes potenciālu. Ir jābūt drosmei, lai uzdotu 
sev jautājumu - kā būtu, ja...? Ja ideja ir pilnīgi jauna,jābūt gatavam gan uz neizpratni, gan uz šķēršļiem. 
Bet – tas nenozīmē, ka ideja nevar izlauzt ceļu pasaulē. Vēsturē ir daudz tādu piemēru. 1970. gadā 
vieglatlētikas treneris Bils Bauermens teica: «Skriešanas apavi ir pārāk smagi. Kā būtu, ja gumiju izkausētu 
vafeļu pannā?» Tā radās slavenā Nike apavu zole, kas veicināja eksplozīvu kompānijas izaugsmi. Sony 
dibinātājs Akio Morita 1978. gadā teica: «Kā būtu, ja cilvēki varētu klausīties mūziku, ejot pa ielu?» Tā 
radās Walkman. Latvijas uzņēmuma Aerodium puiši teica - kā būtu, ja cilvēki varētu lidot? Un, lūk, - ne tikai 
Siguldā, arī Šanhajā, Latvijas paviljonā Expo izstādē neskaitāmi cilvēki ir pamēģinājuši, kā tas ir - lidot kā 
putnam, kā sapnī. 

Un ja arī ideja nav gluži jauna «Nokia», tad tik un tā šie mazā biznesa stāsti ir iedvesmojoši, dzīvi 
apliecinoši. Jo stāsta par cilvēkiem tepat – mums līdzās.
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Gods pārdot piepildītu gaisu
SIA Gods un... tas pagaidām nozīmē – Kaspars Gods un uzdrīkstēšanās, Kaspars Gods un 
domubiedri, Kaspars Gods un bēniņi. Vai būs arī Gods un slava – rādīs laiks

Ar pirmizrādi Žurka 6. septembrī Liepājā darbu 
sāka neatkarīgais Goda teātris. Veidots kā projektu 
teātris, tas vienlaikus ir aktiera Kaspara Goda 
uzņēmums ar pretenziju kļūt par nopietnu radošās 
industrijas spēlētāju – SIA Gods un... apstiprināts 
Kurzemes Biznesa inkubatora uzņēmuma statuss. 
«Es uzskatu, ka tas ir bizness un ar to var pelnīt,» 
savu pārliecību pauž Goda teātra dibinātājs Kaspars 
Gods. Starta kapitāls pirmajam iestudējumam iegūts 
no Kultūrkapitāla fonda, aktierus plānots piesaistīt 
uz projekta laiku, tehnisko darbinieku teātrim nav, 
aktieri tiek galā paši. Gods un... tas pagaidām nozīmē 
– Gods un uzdrīkstēšanās, Gods un domubiedri. Vai 
tas būs arī Gods un slava – rādīs laiks.

Nebojājas un nepelē
Starts Kurzemes Biznesa inkubatorā ir svarīgs 
atspērienam, atzīst aktieris un uzņēmējs. Taču nākotnē 
peļņai jābūt, viņš ir pārliecināts, jo teātra izrāde esot 
ideāls produkts, ko rada cilvēka nemateriālā vērtība 
– talants, intelekts un radītspēja. «Teātris būtībā tirgo 
gaisu – izrāde nevar sabojāties kā pārtika, kļūt veca, 
sapelēt,» viņš ironizē. «Tas ir mīts, ka teātris – tie ir 
nenormālie mīnusi,» viņš saka. Godaprāt, šo mītu 
radījuši teātri, kas dzīvo lielās mājās un kam ir 100 
štata darbinieku. «Okey – dara savu darbu, es saprotu 
arī to, ka teātrī vajadzīgs sarkanais paklājs un kristāla 
lustra, taču šī formāta izrādēm, ko taisām mēs, tas nav 
vajadzīgs. Var pārdot tieši izrādi, nevis iepakojumu 
lielajā mājā,» viņš skaidro. Tiesa, bez iepakojuma 
Goda teātris gluži nebūs. Tikko jaunajam teātrim 
izdevies izcīnīt uzvaru LMT projektu konkursā, 
pateicoties daudzo atbalstītāju balsojumam. Ieguvums 
ir 5000 latu, ko teātris plāno izmantot tā sauktā 
blackbox jeb melnās kastes iegādei – tas ir saliekams 
teātris apmēram volejbola laukuma lielumā, un 
tas atļauj spēlēt izrādi jebkurā vietā. Pirmā izrāde 
nospēlēta Liepājas 5. vidusskolā, taču melnā kaste 
ļaušot vairāk sajust teātri, atraut skatītājus no ierastās 
vides. 

Radīs bēniņos
Teātrim ir arī savas telpas, ko piešķīra pašvaldība. 
Ap 500 kvadrātmetriem neizbūvētu bēniņu bijušās 
padomju armijas daļas noliktavā. Bez apkures, bez 
palīgtelpām, tomēr pamatīga betona un ķieģeļu 

būve. Pagaidām gan nokļūšana nākamajā mākslas 
kalvē ir ekstrēma – jāatslēdz pamatīgi dzelzs vārti, 
aiz kuriem sagaida divi biedējoša izmēra sargsuņi, 
kuri mūs neuzticīgi pavada līdz pat stāvajām dzelzs 
kāpnēm, kas ved uz Goda teātra telpām. «Tā man ir 
jauna joma – jātaisa projekts, jāskaņo,» atzīstas K. 
Gods. Skiču projektu topošajai Goda teātra mājvietai 
zīmējis scenogrāfs un Kaspara Goda domubiedrs 
Varis Siliņš. «Viņš zina, ko vajag – telpas, palīgtelpas, 
tehniskās lietas, kā to visu lētāk un izdevīgāk 
uztaisīt,» kolēģi uzteic Gods. Kā tas ir – projektēt 
pašu teātri nevis skatuves ietērpu? «Zīmēt jaunu 
teātri ir aizraujoši. Tas ir tā, it kā tu visu laiku esi 
bijis ciemos un beidzot nolēmis iekārtot savu māju,» 
apgalvo Varis Siliņš.

Noķert ideju
«Tāda doma lido gaisā visos teātros - vajadzētu kaut ko 
darīt pašiem, bet neviens neko neuzsāk. Es uzsāku,» 
smejas Kaspars Gods. Aktierus Liepājā pazīst un mīl, 
tas arī palīdzējis ar visu tikt galā. Arī pirmā izrāde 
publikai patika – pēc literārā darba, kas bija pamatā 
padomju laikos populārai filmai Putnubiedēklis, 
radīta izrāde par tīņu problēmām iekļauties sabiedrībā. 
Jaunais teātris ir arī laba iespēja jaunajiem aktieriem, 
norāda pirmās izrādes režisors Leons Leščinskis. 
Viņam bijusi pieredze kā aktierim līdzīgā teātrī 
Mūris, ko savulaik Liepājā veidoja Mārtiņš Vilsons 
ar domubiedriem. «Tā jaunam aktierim ir diezgan 
asiņaina pieredze. Spēles noteikumi ir paskarbi - 
kamervariācija nepieļauj izlikšanos, melus. Skatītājs 
ir tavā vidū – vai nu tu viņu dabū savā pusē, vai 
pazaudē,» uzsver L. Leščinskis.



Indijas preču veikaliņš ar košajiem indiešu 
roku darinājumiem, garšvielu un kosmētikas 
austrumnieciskajām smaržām ir kā spilgts triepiens 
pelēkajā Liepājas Graudu ielā. Vēl nesen aktīvā un 
prestižā tirgotāju iela tagad noraugās uz garāmgājējiem 
ar tukšiem skatlogiem vai «humpalu» izkārtnēm 
– krīze... Taču veikaliņš ir pilns ļaužu, brīžiem te 
veidojas pat neliela rinda. «Tāpēc, ka šeit viss ir īsts, 
tikai made in India, un līdz ar precēm mēs no Indijas 
cenšamies atvest arī labās sajūtas,» stāsta Ramona 
Bhata, Liepājas meitene, kura veikaliņu izveidojusi 
kopā ar vīru – Rijazu, kas bija ar mieru doties pāri 

puspasaulei, lai šeit apprecētu Ramonu, paliktu uz 
dzīvi un nodibinātu savu uzņēmumu. 

Kā Bolivudas filmā
Abu mīlasstāsts ir indiešu filmu sižeta vērts – viņi 
iepazinās pirms vairākiem gadiem, kad Ramona 
ceļoja pa Indiju. Tobrīd viņa bija romantiska meitene 
ar medicīnas koledžas izglītību, kurai patika māksla, 
gleznošana, ceļošana un laba literatūra. Arī sapņaini, 
gaiši puiši ar plašu dvēseli un garīgu dziļumu. Patika 
palaikam no puišiem saņemt mīlestības dzejoļus. 
Pavisam jauniņā meitene no Latvijas vilcienā 
Indijā sastapa tieši tādu puisi – gaišu dvēselē un 
sapņainām acīm. Jūtas uzplaukušas no pirmā acu 
uzmetiena. Divus gadus viņi nespēja viens otru 
izmest no prāta, līdz Rijazs ieradās Liepājā un lūdza 
Ramonas vecākiem meitas roku. Kāzas notika 

maģiskajā 2007. gada 7. jūlijā, septiņos vakarā. 
Uz Dzimtsarakstu nodaļu pieteikties laulībām abi 
aizgājuši tikai nedēļu iepriekš un dabūjuši brīvu 
vietu tieši 7.jūlijā, kad citi precēties gribētāji šo 
dienu rezervēja jau februārī. Kāds pāris tikko no šī 
laika bija attiecies. Kāzas sagatavotas vienas nedēļas 
laikā, un visas organizatoriskās lietas, kāzu kleitas 
pirkšanu ieskaitot, vedušās neticami veiksmīgi. 
Tā nu Ramona, tobrīd vēl Žalimaite, un Rijazs 
Bhats apprecējās. «Septiņi» joprojām esot viņu 
laimīgais skaitlis. Tā kā Rijazs ir musulmanis, arī 
sieva pieņēma šo ticību. Tomēr viņi par dzīvesvietu 

izvēlējās Liepāju, jo «es tā 
gribēju», vienkārši paskaidro 
Bhata kundze. Rijazs diezgan labi 
saprot latviski, taču runā angliski, 
jo latviešiem esot grūta gramatika, 
laika mācīties arī neesot – veikals 
paņem sešas dienas nedēļā, bet 
viena diena jāvelta dēliņam 
Amīram, kas hindi valodā nozīmē 
Princis. Viņš, starp citu, arī dzimis 
septītajā datumā. Rijazs 18 gadu 
vecumā pēc koledžas beigšanas 
no Indijas devies uz Nepālu, kur 
strādājis pie radiem tirdzniecības 
uzņēmumā, pēc pieciem gadiem 
pārcēlies uz Omānas sultanātu, 
kur kopā ar draugiem tirgojis 

paklājus. Nu viņš jau trešo gadu dzīvo Latvijā, 
Liepājā, un abi ar sievu cer šeit arī palikt.

Indijas vēstniecība
99 % preču veikalā ir abu īpašnieku pašrocīgi 
izvēlētas Indijā un ar turienes sadarbības partneru 
palīdzību nogādātas Liepājā. Aptuveni 1 % preču ir 
pirktas ārpus Indijas, taču tikai tad, ja ir pārliecība, 
ka tās tiešām ražotas Indijā. Nacionālie apģērbi – 
sari, pandžabi (bikses, tunika un šallīte), bagātīgi 
izšuvumi gan aksesuāros, gan uz mājas tekstila, 
plašs tēju, garšvielu un indiešu kosmētikas klāsts. 
Katram Indijas apgabalam esot raksturīgās krāsas un 
rokdarbu veidi. Rijazs ir no Kašmiras, tur raksturīgi 
smalki izšuvumi, Džaipuras darinājumiem ir 
visspilgtākās krāsas. Indijā ir vairāki tūkstoši valodu 
un mazu tautiņu, un katrai ir savas darinājumu 

Saules pārdevēji vēju pilsētā
Indiešu puisis mīlestības vārdā pārceļas dzīvot uz Latviju



iezīmes. «Indijā gandrīz visi ražojumi ir roku darbs,» 
stāsta Rijazs. Tur neesot lielu rūpnīcu, lielākoties 
amatniecība ir ģimenes nodarbošanās, un šo 
mākslu nodod no paaudzes uz paaudzi. Darinājumi 
nav unificēti kā rūpnīcā ražotie, taču tie katrs ir 
mazs mākslas darbs. Saražoto indiešu ģimenes 
nodod tirgotājam, jo pašam atvērt savu veikaliņu 
neesot reāli – Indijā nav nomas telpu tirgus, sava 
tirdzniecības vieta – tas ir ļoti, loti dārgi. «Cilvēki 
nopelna maz, bet arī dzīve ir vienkārša un lēta,» 
atzīst Rijazs. «Indijas cilvēki ir ļoti ģimeniski, 
izpalīdzīgi un labdabīgi, tādi dabas bērni. Un mums 
gribējās viņu gaišumu ievest arī Latvijā, kur cilvēki 
ir tik nomākti, nomocīti ar sarežģītām problēmām,» 
skaidro Ramona. Kopš iepazīšanās ar Indiju par 
savām interesēm Ramona sauc mākslu, jogu, 
sūfismu, sarunāšanos ar ziediem, viņu interesējot 
arī cilvēki, dzīve, Dievs... Mūki, ceļošana, dārzs, 
Karostas oļi. «Ak jā, vai es pieminēju Indiju?» viņa 
pamet smaidiņu. Vēl viena praktiska lieta, ko Bhati 
aizguvuši Indijā – personiska attieksme pret klientu. 
«Tagad jau mums izveidojies fanu pulciņš, kas 
nāk un pasūta konkrētas lietas no Indijas,» smejas 
uzņēmēji. Jāatzīst, ka arī Bhatu veikaliņā valda 
diezgan ģimeniska atmosfēra – smaržo pēc tējām, 
garšvielām, skan klusa indiešu mūzika, un cilvēki 
ienākot zaudē nervozo steigu, ieslīgstot krāšņo, 
eksotisko preču aplūkošanā.

Nebiedē ziema, bet nodokļi
Jautāts, vai Latvijas ziema nešokē silto zemju 
puisi, Rijazs atsmaida – tas esot latviešu standarta 
priekšstats, ka Indija ir mūžam karsta zeme. 
Himalaju apkārtnē ziemas esot diezgan bargas. Nu, 

šogad, protams, Latvijā esot bijis mazliet par aukstu 
– mājās plīsušas caurules. Tomēr daudz biedējošāka 
viņam liekas Latvijas nodokļu sistēma, kas esot 
neticami sarežģīta mazam ģimenes uzņēmumam. 
Indijā ģimenes uzņēmumi reizi gadā nomaksā 
apmēram 100 latu lielu nodokli, un vairs neviens 
nodokļu inspektors viņus netraucējot. Kases aparāti 
un gada pārskati, pievienotās vērtības un citi nodokļi 
attiecas tikai uz lielām kompānijām. Nodokļi šeit 
sadārdzinot arī viņu preci. «Ienāk cilvēks veikalā un 
saka – es biju Indijā, tur šīs preces bija lētākas! Taču 
viņš nerēķina, ka pievienotās vērtības nodoklis vien 
sadārdzina cenu par piekto daļu, kur vēl transporta 
izmaksas,» saka Ramona. Veikaliņš darbojas kopš 
2008. gada, sākumā tas bija citā Liepājas ielā, 
kur nav aktīvas gājēju plūsmas. Iepriekš Ramona 
bija strādājusi ziedu salonā, tomēr saskarsmes ar 
biznesa pusi nebija. «Man nebija nekādas pieredzes 
tirdzniecībā, bet Rijazs nezināja vietējos apstākļus. 
Tāpēc pieļāvām daudz kļūdu. Tagad gan jūtamies 
jau mazliet stabilāki,» vērtē Ramona. Tomēr viņa 
uzsver, ka runāt par biznesu tik mazā uzņēmumā 
nevarot. «Tas ir darbs, mēs paši sev un vēl pāris 
cilvēkiem radām darbavietas, bet peļņa ir labi, ja 
algas apmērā.» Tomēr Bhatu ģimene nežēlojas, bet ir 
smaidoši, mierīgi un atzīstas, ka mīlot Liepāju, jūru 
un Rožu laukumu. Viņi ir vienkārši, taču ne para

Ramona un Rijazs Bhati Liepājā savā veikaliņā 
jūtas kā Indijas vēstnieki, kas Latvijā ieved ne vien 
indiešu ražojumus, bet arī viņu kultūru un attieksmi 
pret dzīvi. Savu veikaliņu Ramona mīļi dēvē arī par 
«mazo Indiju».



Piesaistot citus vietējo produktu ražotājus, SIA 
Eko vīns dibinātājs Mārtiņš Sants veido savdabīgu 
tūrisma piedāvājumu. Nepilnus 24 gadus vecais 
aizputnieks studējis kultūras vadību Rīgā, pēc 
tam sācis strādāt Kultūras pārvaldē Liepājā, līdz 
radusies doma par uzņēmējdarbību padarīt ilggadēju 
ģimenes tradīciju – mājas vīnu izgatavošanu. 
«Ideja par vīna darītavu dzima 2010.gada beigās, 
tad sāku meklēt piemērotu pagrabu, skaidroju, 
kā nodibināt firmu, un janvārī jau reģistrēju SIA 
Eko vīns,» stāsta Mārtiņš Sants. Piemēroti pagrabi 
atradās pašvaldības īpašumā – Aizputes pilsmuižā. 
Pārliecinājis deputātus par idejas dzīvotspēju, un 
drīz ar pašvaldību noslēgts nomas līgums līdz 2021.
gadam par gandrīz 200 kvadrātmetru plašo pagrabu 
restaurēšanu un piemērošanu iecerētajam projektam.

Kurzemnieki atsaucīgi
Sākot remontēt plašās pagraba telpas, radusies 
doma, ka vajadzētu apvienot tos Kurzemes pārtikas 
ražotājus, kam tuvas ekoloģisku produktu idejas. 
Paralēli uzņēmuma dibināšanai SIA Eko vīns 
jau pavasarī sācis piedalīties dažādos tūrisma 
mārketinga sarīkojumos, rīkot degustācijas, lai 
pārliecinātos, vai aizputnieku vīni garšo arī citiem. 
Kopā ar citiem novadniekiem Mārtiņš Sants 
piedalījās arī izstādē Balttour. Tieši tur dzimusi 
ideja par biedrības veidošanu. Šā gada 17.martā 
reģistrēta biedrība Kurzemes vietējie produkti, par 
kuras valdes priekšsēdētāju ievēlēts Mārtiņš Sants. 
Biedrībā kopā ar SIA Eko vīns aktīvi darbojas arī 
SIA Durbes veltes, kas ražo dārzeņu konservus un 
arī mājas vīnus, un SIA ELPA – piena pārstrādes 
uzņēmums, kas projektā piedalās ar sieriem. 
No plašajām pilsmuižas pagrabu telpām tagad 
aptuveni 114 kvadrātmetrus nomā SIA Eko vīns, bet 
nedaudz vairāk par 70 kvadrātmetriem – biedrība 
Kurzemes vietējie produkti. «Doma ir rīkot vīndaru 
meistarklases, degustācijas,» stāsta M. Sants. Viņš 
iecerējis saaicināt cilvēkus, kam patīk darināt vīnu, 
tad visi kopā vienošoties – šogad taisām, piemēram, 
upeņu vīnu. Varētu dalīties ar receptēm, pieredzi. 
«Sveci zem pūra neturēšu,» sola jaunais vīndaris. 
Pēc gada, kad vīns būs gatavs, entuziasti tiksies 
atkal, degustēs un noteiks gada vīndari. Vienojošais 
būs ekoloģiskā ideja – dabiskas izejvielas, 
tradicionālas receptes. «Būtu interesanti iesaistīt 
arī kādu cilvēku, kas ar kūpinājumiem darbotos, ar 
uzlējumiem, zāļu tējām,» prāto Mārtiņš. Katru otro 
nedēļu pagrabs vērtu durvis apmeklētājiem, te varētu 
notikt dažādi semināri – ne tikai par vīniem, bet par 
dažādām tradīcijām - ēdienu receptēm, vietējiem 
produktiem, svētku svinēšanu. «Tas viss būtu vērsts 
uz tūristiem. Man nav domas iekarot lielveikalu 
plauktus, cīnīties ar konveijeru, bet drīzāk aicināt 
cilvēkus braukt uz Aizputi, uz vīna pagrabiem,» 
skaidro uzņēmējs.

Amatu nodod dēlam
Vīna darīšanas tradīcijas Santu ģimenē tiek nodotas 
no paaudzes uz paaudzi, stāsta Mārtiņš Sants. Viņa 

Kurzemi veidos par vīndaru reģionu
Aizputes pilsmuižas velvētajos pagrabos top vīna pagrabi ar degustācijas zāli, uzglabāšanas telpām un 
speciālām telpām vīndaru meistarklasēm.



tēvs – pazīstams fotogrāfs Varis Sants, vīnu mājās 
pats izgatavo jau vismaz 15 – 16 gadu, bet receptes 
esot ļoti senas. Mārtiņš savas zināšanas guvis no 
tēva. Ja mikrouzņēmums ir tikai Mārtiņa pārziņā, tad 
biedrībā darbojas abi – tēvs un dēls. Vīna tradīcijas 
Latvijā nav spēcīgas, atzīst Mārtiņš, jo vīnogas 
senākos laikos audzētas tikai nedaudz - Sabilē. Tagad 
gan gandrīz katras lauku mājas dienvidu pusē ir pa 
kādam vīnogu ceram, taču jau mūsu vecvecmāmiņas 
darījušas jāņogu, upeņu, aveņu un citu ogu un augļu 
vīnus. «Citi saka – ja tas nav no vīnogām, tad tas 
nav vīns, bet tikai raudzēts dzēriens. Bet es uzskatu 
– tā ir tāda vīna kultūra, kāda bijusi šajā reģionā,» 
savu pārliecību pauž 
jaunais uzņēmējs. 
Jautāts par receptēm, 
viņš uzskaita - 
pamatā sarkanvīnam 
ir upenes, klāt liekot 
citas mājas un meža 
ogas. Baltajam 
vīnam – āboli un 
rabarberi. «Bet visu 
laiku meklējam kaut 
ko jaunu – pieliekam 
ķirbi un garšojam, 
kas iznāk. Aronija 
dos savelkošu garšu, 
jāņoga – skābumu,» 
viņš skaidro. M. 
Sants stāsta par 
netipisku vīndari 
Latvija - Džonu 
Braunu, kurš taisījis 
vīnu no ozola lapām. 
Esot interesants. Uz ironisko jautājumu, vai tas 
nav tas nav tāpat kā ar akmens zupu, vīndaris gluži 
nopietni atbild, ka teorētiski vajadzīgs ūdens, raugs, 
cukurs un kaut kas garšai. Santu ģimenē lielākie 
eksperimenti ir vērsti uz garšas harmoniju. Ābolu 
vīniem pievienoti bumbieri, ķirbji. Latvijas augļiem 
trūkst miecvielu, kas labam vīnam dod savelkošo 
garšu, viņš saka. Ļoti labi būtu mežāboli, taču 
īstu mežābeli Latvijā esot grūti atrast. Vīnogām 
miecvielas ir miziņās un kauliņos. Latvijas 
vīndariem to jāmēģina dabūt no ozola – turēt 
ozolkoka mucās, kas ir dārgs prieks. Tomēr Santu 
ģimenei jau ozola dēļi nolikti žāvēties, lai izgatavotu 
mucas nākamajiem vīna pagrabiem. 

Rada vidi pats
Darbs notiek soli pa solim, bez kredīta. Protams, 
kredītu paņemt – tas nozīmētu pāris mēnešos 

izremontēt pagrabus, taču aizputnieki ir piesardzīgi. 
Pilsmuižas pagrabi ir arhitektūras piemineklis, 
skaisti, ar velvētiem griestiem, remontējot jāaicina 
klāt vēsturnieki. Taču tiem ir viena priekšrocība – 
nemainīga temperatūra, kas vīnam ir ļoti svarīgi, 
norāda Mārtiņš Sants. Ziemā, kad ārā gaisa 
temperatūra noslīdēja līdz -20 grādiem, pagrabā 
turējies ap +9. Maijā, kad ārā temperatūra bija ap 
+15 grādiem, pagrabā temperatūra pakāpusies vien 
līdz +10 grādiem. Vēsākās telpās vīna rūgšana notiek 
lēnāk, taču vīna kvalitātei vissvarīgākais esot noturēt 
temperatūru nemainīgu. Jautāts par to, kad vīna 
pagrabi būs gatavi, uzņēmējs apgalvo, ka izskatoties 

diezgan cerīgi, jo biedrībai atbalstīts projekts ES 
līdzfinansējuma piesaistei. Tas nozīmē, ka varēs 
drīz atvērt degustāciju zāli, sākt aicināt tūristus, 
atsperties tālākajam. No kurienes tik jaunam puisim 
tāda mērķtiecība? «Lielākā daļa manu skolasbiedru 
un draugu ir aizbraukuši prom no Latvijas. Taču es 
negribētu viņiem sekot. Es nedomāju, ka jāsēž un 
jāgaida, kad kāds tevi nodarbinās, bet jāmēģina kaut 
ko darīt pašam,» viņš saka. Aizpute kādreiz vilināja 
tūristus ar slaveno malkas pili. Diemžēl tās īpašnieks 
un veidotājs aizgāja aizsaulē un pils vairs nav. Tagad 
ir cerība atgūt tūristus. Jau notiek alus darīšanas 
svētki, tagad būs pieejama arī vīna kultūra. Vīna 
darīšana ejot Latvijā plašumā – jau atvērti vairāki 
specializēti veikaliņi vīndariem, kur var iegādāties 
nepieciešamos traukus un izejvielas. Cilvēkiem 
jāmāca vīnu baudīt, nevis tiekties pēc lēta alkohola 
un apreibināšanās, saka SIA Eko vīns dibinātājs.



Maska ceļo, sniedzot izrādes gan privātās ballītēs, 
gan prestižos teātra festivālos pasaulē.
«Latvietis ir tāds cilvēks, kas visu grib darīt pats, 
vismaz lielākā daļa latviešu,» ideju radīt pašiem 
savu teātri pamato Agita Lieldidža – Trupa. Tieši 
tāpēc pirms 15 gadiem Agitas diplomdarba izrāde 
Lidojums sapnī, beidzot Mūzikas Akadēmijas režijas 
fakultāti, kļuva par pirmo Liepājas ceļojošā leļļu 
teātra Maska repertuāra izrādi. Aizvadītajos gados 
teātris realizējis ap desmit projektu ar Kultūrkapitāla 
fonda atbalstu, sadarbojies ar Liepājas simfonisko 
orķestri, Vidzemes kamerorķestri un operas 
solistiem, bijis viesizrādēs un festivālos Lietuvā, 
Igaunijā, Zviedrijā, Krievijā, Pakistānā un Francijā. 
Izrādes spēlētas latviešu, krievu un angļu valodā, 
saņemti dāsni honorāri privātās ballītēs un sniegtas 
izrādes par baltu velti. Pirms pieciem gadiem 
režisors Aivars Freimanis par viņiem uzņēma 

dokumentālo filmu. Visus 15 gadus Agita un Pēteris 
paši veidojuši izrādes, meklējuši finansējumu, katrā 
projektā piesaistot nepieciešamo cilvēku skaitu. 
Teātris ir šīs ģimenes maizes darbs un hobijs – visa 
dzīve, apgalvo viņi paši. Sponsoru teātrim faktiski 
nav, ienākumus nodrošina nedaudz projektu līdzekļu 
un pašu nopelnītais.

Direktors un sētnieks
Sākumā bijusi tikai ideja, naudas teātra izveidei 
neesot bijis ne vienam, ne otram. Būdami režisori, 
nevis finansisti vai ekonomisti, tomēr riskējuši 
aizņemties, lai iegādātos transportu un aprīkojumu. 
Sākumā visa dzīve ritējusi uz riteņiem, spēlētas 
pat 250 izrādes gadā, lai atdotu parādus. «Bija pat 
tā, ka mēnesī tikai vienu vai divas dienas bijām 
mājās,» atceras Agita. Gadījies, ka ceļā noplīsis 
auto, guļot zem mašīnas un remontējot, pie zemes 
šoferim piesaluši mati. Sākotnēji entuziastu 
pulciņš bijis lielāks, bet skarbais režīms pamazām 
to paputinājis. Tagad uzņēmumā ir divi cilvēki 
– Agita un Pēteris, projektu ietvaros viņi slēdz 
līgumus ar radošo komandu. Stabila sadarbība 
visus 15 gadus saglabājusies ar scenogrāfu, 
mākslinieku Aldi Kļaviņu un komponistu Andri 

Eniņu. Sākumā iestudēti 
klasiski bērnu literatūras 
darbi, bet, sastopoties ar dārgo 
autortiesību problēmu, Pēteris 
sācis lugas rakstīt pats.
Arī lielāko daļu no teātra 
eksistencei nepieciešamā 
nodrošina abi teātra dibinātāji. 
Agita Lieldidža – Trupa 
ir teātra vadītāja, režisore 
un aktrise, Pēteris Trups ir 
kameroperu libretu un leļļu 
lugu autors, aktieris, leļļu 
mehānismu un pārvietojamās 
skatuves inženieris, 
autovadītājs un pat operas 
solists - baritons. «Katra lelle 
ir roku darbs, neatkārtojama, 
tāpēc tās ir ļoti dārgas, turklāt 
atrast leļļu mākslinieku ir 

liela problēma,» atzīst Agita 
Lieldidža. Tāpēc dažkārt arī leļļu izgatavošanu 
uzņemas Pēteris. Bērnībā apgūtas izcilas galdnieka 
iemaņas palīdzējušas apdarināt jaunāko teātra 
lolojumu – pārvietojamo skatuvi Pasaku lāde. Arī 
pati skatuve ir Pētera Trupa konstruēta un uzbūvēta. 
Platformu par Kultūrkapitāla finansēta projekta 

Rada savu plaukstas lieluma karaļvalsti

Liepājas ceļojošais leļļu teātris Maska jau piecpadsmit gadu pastāv kā ģimenes uzņēmums



naudu iegādājušies Igaunijā, bet, 
uzzinot, ka firma, kas piedāvājusies 
izgatavot pašu «kulbu», par to prasa 
30 tūkstošus latu, nolēmuši iztikt 
saviem spēkiem.  
Ārvalstu festivālos kolēģi no citām 
Eiropas valstīm nevarot saprast, 
kā tas var būt, ka vieni un tie paši 
cilvēki dara visu. «Izrādes laikā reiz 
dāņu leļļinieki domāja, ka izrādi 
spēlē 12 cilvēki. Viņi bija šokā, kad 
paklanīties ar visām lellēm iznācām 
trīs,» atceras Agita. Turklāt viņi 
paši nodrošina arī skaņu un gaismu 
izrādēm. «Optimizāciju mēs varētu 
valdībai pamācīt,» smejas Maskas 
dibinātāji.

Dzied ar zvaigznēm
Pēdējos gadus Maska iesaistījusies lielos un 
nopietnos projektos, kas ļauj vairāk būt mājās, ilgāk 
gatavot jaunu izrādi un darīt to radošāk, saka Pēteris. 
Viens no pirmajiem lielprojektiem bijis Liepājas 
simfoniskā orķestra mākslinieciskā vadītāja Imanta 
Rešņa uzaicinājums piedalīties operā Bēgšana no 
Seraja, sekojis aicinājums uzstāties Ērģeļmūzikas 
festivālā, iestudēts uzvedums kopā ar vokālo grupu 
Putni, bijis pasūtījums Senās mūzikas festivālam 
Rundāles pilī, kad tapa uzvedums Plaukstas lieluma 
karaļvalsts, vairāki projekti tapuši sadarbībā ar 
VSIA Latvijas koncerti. Leļļu kameroperā Ziemas 
pasaka (Pētera Trupa librets) lugu pavada Vidzemes 
kamerorķestris, turklāt Pētera baritons izrādījies 
tik labs, ka viņam ļauts dziedāt kopā ar operas 
solistiem. «Tas ir vairāk nekā piedalīties TV šovā, 
jo es dziedu ar divām zvaigznēm – Eviju Martinsoni 
un Jāni Misiņu,» smejas viņš pats. Sadarbībā ar 

Evaņģēliski Luterisko baznīcu tapušas trīs lugas, kur 
bērniem saprotamā valodā stāsta par baušļiem. 2005. 
gadā teātris veica 42 dienu turneju Sibīrijā, braucot 
ar busiņu pa taigu līdz pašam Baikālam. Spēlētas 
izrādes pēc Maskavas Valsts Filharmonijas ielūguma 
Obrazcova simtgadei veltītajā starptautiskajā 
leļļu festivālā. Pakistānā festivāls Lelles mieram 
noticis karadarbības apstākļos, festivāla teritoriju 
apsargājuši bruņoti karavīri. Jautāti par nākotni, 
abi uzņēmīgie mākslinieki atbild, ka tā izskatoties 
diezgan cerīga. Jaunā skatuve izdevusies lieliska 
– kad no tās staro gaisma un, mūzikai skanot, 
lāde veras vaļā, puse izrādes panākumu jau esot 
nodrošināti. Lāde aprīkota arī ar karaokes aparatūru 
– pēc izrādes varot rīkot ballītes. Kad nākamreiz 
izdošoties sapelnīt naudu, pirkšot strāvas ģeneratoru, 
lai varētu izrādes spēlēt kaut jūras krastā. «Ļaujiet 
tikai strādāt,» saka Agita, ironizējot, ka, cerams, 
viņi nebūs tie, kuri paliks Latvijā pēdējie un izslēgs 
lidostā gaismu.



Biznesā ienāk ar 
spānisku vieglumu
Naktskluba Red Sun Buffet īpašnieki brāļi Miks un Mareks Alberti ir gatavi Liepāju pārvērst par 
kūrortu ar pludmales un klubu naktīm, jauno grupu konkursiem un ielu svētkiem

Saule, izklaide līdz spēku izsīkumam, fantastiski 
brīva atmosfēra – tā tūrisma katalogos raksturota 
Baleāru arhipelāga sala Ivisa (Ibiza). Tieši tāpat 
varētu rakstīt par pagājušajā vasarā Liepājas 
pludmalē realizēto projektu – pludmales klubu Red 
Sun Buffet. Projekta autori – Miks un Mareks Alberti 
- atzīstas, ka ideja tiešām aizgūta spāniskajā tūrisma 
citadelē. Un Liepājā iedzīvojusies tik veiksmīgi, 
ka kopš 2010.gada novembra Liepājā darbojas 
naktsklubs Red Sun Buffet, bet brāļi kļuvuši par SIA 
Red Sun līdzīpašniekiem.

No nekā kaut ko
Abi brāļi ir dzimuši liepājnieki, kas auga, skolojās 
un pieauguši sāka strādāt. Tomēr Mareks vienmēr 
esot bijis aizrautīgāks, pārpilns dažādām radošām 
idejām. Nopietnāk izklaides industrijā Mareks 
Alberts iesaistījies pirms gadiem desmit, kad 
aizrāvās ar mūziku. Organizējis dažādus muzikālus 
izklaides sarīkojumus. Lielākoties tie bija labdarības 
pasākumi, viņš pats apgalvo. Par izdevušos viņš 
sauc labdarības koncertu Liepājas Sv. Trīsvienības 
baznīcā, kas pulcēja vairākus simtus klausītāju. 
«Man vienkārši patika to darīt, patika realizēt 
savas idejas,» stāsta M. Alberts. Negaidīta iespēja 
pavērās, kad puisim piedāvātas telpas – bijusī 
pazemes bumbu patvertne blakus atraktīvajiem 
Fonteina īpašumiem promenādē. Pēc neliela 
remonta patvertne kļuvusi par diskotēku klubiņu. 
Lai gan brāļi Alberti to vērtē kā pirmo patstāvīgo 
uzdrīkstēšanos, toreiz tas tomēr bijis hobijs, 
darbošanās brīvajā laikā. 2009. gadā pēc Mareka 
iniciatīvas pirmo reizi Liepājā notika Zivju ielas 
svētki. Zivju iela Liepājā visiem zināma kā Mūziķu 
slavas alejas un Rokkafejnīcas iela, taču tur ir arī 
daudz veikaliņu. Ideja bijusi iesaistīt uzņēmējus 
un rīkot atlaides svētku laikā. Organizēšanā 

iesaistījušies draugi no Rietumu radio un jaunieši 
no Jaunatnes centra, Liepājas Universitātes. «Mums 
izdevās no nekā uztaisīt kaut ko!» saka Mareks 
Alberts. Nu jau divus gadus šos ielu svētkus atbalsta 
arī pašvaldība projektu konkursa ietvaros. Sekojuši 
mūzikas vakari restorānā Olive - tiem, kam 30 un 
vairāk. «Laba pieredze, bet gribējās tomēr kaut 
ko savu,» atzīst Mareks Alberts. Pēc ciemošanās 
Spānijā viņš sapratis, ko tieši vēlas, un 2010.gada 
pavasarī pieteica projektu konkursam ideju par 
pludmales bāru. 

Atgriežas Liepājā
Miks Alberts pagājušajā vasarā nolēmis iesaistīties 
brāļa projektā, jo sapratis, ka viens cilvēks to izdarīt 
nevar. «Es jau vairākus gadus dzīvoju Rīgā, man 
bija savs bizness – izplatīju kafiju no Itālijas,» 
atklāj Miks. Bizness esot joprojām, taču pats viņš 
atgriezies Liepājā, lai palīdzētu brālim. «Viņš ir ideju 
ģenerators, to ideju ir tik daudz, ka netiek galā,» 
saka Miks, piekrītot, ka pats viņš ir pragmatiskāks, 
vairāk «pie zemes». Jau pērnās vasaras vidū 
pastāvīgie Red Sun Buffet apmeklētāji prasījuši – 
kas būs tad, kad sezona beigsies? Tas bijis stimuls 
meklēt telpas un plānot nopietnu biznesu. Atradies 
arī labs draugs – Roberts Redko, kas atbalstījis ideju 
arī finansiāli, un oktobrī reģistrēta kapitālsabiedrība, 
bet jau novembrī darbu sāka klubs. Ne viss bijis 
gludi – izrādījies, ēkas iedzīvotājiem traucēja 
mūzika klubā, un viņi sūdzējušies vietējā laikraksta 
redakcijā. «Īstie liepājnieki – caur avīzi un policiju, 
nevis tieši pie mums,» mazliet rūgti saka Miks. 
Samaksājuši sodu, uzlikuši sienām skaņas izolāciju. 
Toties pie kluba vakaros stāv rinda, lai gan pāri ielai 
ir Koijotu bārs, bet pāris minūšu gājienā arī pārējie 
Liepājas naktsklubi. Red Sun nav ieejas maksas, 
un jauniešiem tas nav mazsvarīgi. Mareks atzīstas, 
ka pa vidu daudzajiem projektiem paspējis gadu 



pastrādāt Anglijā, tāpat ārzemju darba pieredze ir 
trim no četriem kluba bārmeņiem. «Mēs viņiem 
devām iespēju neaizbraukt prom,» saka brāļi.

Aicina apvienoties
Klubā aiz bāra letes darbojas kikboksa čempions 
Igors, mūziķa Aināra Virgas dēls Rūdolfs jeb Ozijs, 
Liepājas teātra aktieris Viktors Ellers. «Visiem ir 
bārmeņa pieredze,» apgalvo brāļi, noliedzot, ka 
puiši izvēlēti popularitātes dēļ. Tomēr jauniešu 
publikai atraktīvie bārmeņi tīk, tāpat kā tematiskie 
sarīkojumi un jauno grupu konkursi klubā. Red Sun 
Buffet ir noslēdzis vienošanos ar vasaras festivāla 
Summer Sound rīkotājiem, ka uzvarētāji jauno grupu 

konkursā ne tikai saņems ieraksta tiesības, bet arī 
iespēju uzstāties festivālā. Uzņēmēju sadarbība, 
īpaši tūrisma un izklaides jomā, uzskata brāļi, 
ir vienīgā iespēja panākt, ka Liepāju nepamet 
jaunieši. Viņi sākuši sadarbību arī ar organizāciju 
Kurzemes Piedzīvojumu aģentūra, šogad pirmo 
reizi noorganizējot Liepājas klubu nakti. Nākotnes 
plāni saistās ar tuvajām ārzemēm – Lietuvu, kuras 
tūrisma uzņēmēji ir gatavi dalīties savā bagātībā 
– miljonu tūristu plūsmā, sagaidot pretī atraktīvas 
izklaides iespējas Liepājā. Tāpēc Mareks un Miks 
Alberti iesaistījušies Liepājas Tūrisma klubiņā, cerot 
apvienot nozares spēkus un padarīt tūrismu par īstu 
Liepājas prioritāti.



Mazā uzņēmēja stāsti 
-Nākamajā numurā: 

- Kāpēc ārzemniekiem patīk Ezera māja?
- Kā Evita Kopštāle radīja zīmolu Durbes veltes
- Kas ir anatomiskās lelles?
-Liepājnieki vāra burvīgas ziepes
- Filca lācītis dara gaišāku dzīvi


