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Vasaras garderobes akcenti 

„Latvijas Labākais tirgotājs” – 
izcili savā nozarē

Attālinātās kokteiļu meistarklases 

Tirdzniecības centra “Akropole” vadītāja
ZANE KAKTIŅAZANE KAKTIŅA

“Manā darbā bez radošuma neiztikt. Tas ir arī veids, “Manā darbā bez radošuma neiztikt. Tas ir arī veids, 
kā saskatīt jaunas iespējas.”kā saskatīt jaunas iespējas.”
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Henriks Danusēvičs, 
LTA prezidents 

Latvijas Tirgotāju asociācija

Latvijas Tirgotāju asociācija  – vienīgais ofi ciālais nozares pārstāvis. Dibināta 1912. gadā un tās darbība atjaunota 1994. gadā. 
Pašlaik tā pārstāv lielāko daļu organizēto un sociāli atbildīgo uzņēmēju, kuri nodarbojas ar tirdzniecību, ēdināšanu un pakalpojumu 
sniegšanu (kopumā vairāk kā 2500 objektu). Asociācijas uzdevums – sekmēt savu dalībuzņēmumu nostiprināšanos un attīstību.

Dainis Domiņš, LTA valdes 
līdzpriekšsēdētājs

No šī gada jūnija sabiedriskās ēdi-
nāšanas pakalpojumus atļauts sniegt tikai 
vakcinētām un Covid-19 pārslimojušām 
personām. Arī iekštelpās ieturēt maltīti var 
tikai vakcinētās vai Covid pārslimojušās 
personas. Jāteic, ka šie noteikumi sadalīju-
ši arī ēdinātājus divās frontēs. Vieni saka, 
ka nestrādās, kamēr nevarēs brīvi uzņemt 
visus klientus, tos nešķirojot. Otri, kuri 
gatavi ievērot visas prasības un strādāt, kā 
likumdošana un ierobežojumi pieprasa. 

Šis ir  sarežģīts laiks, bet ar bažām 
gaidām jau rudeni. Ļoti ceru, ka 
ēdinātājiem tiks ļauts rudenī, ziemā strādāt 
iekštelpās. Vēl vienu gadu, kad 

viss ir pilnībā slēgts, neizturēsim. Un te 
ir jautājums par sabiedrību un kopējo 
nostāju. Jā, gan pašiem ēdinātājiem ir jābūt 
vakcinētiem, gan esam un būsim gatavi 
uzņemt vakcinētos cilvēkus. Diemžēl 
šis ir laiks, kad nevaram citādāk strādāt. 
Arī savā kolektīvā runāju ar kolēģiem un 
aicinu tos vakcinēties. Protams, nevaru 
kā darba devējs atļauties tādu greznību, 
kā atlaist savus cilvēkus no darba, bet būs 
jāmeklē kompromisi. 

Kopumā nozarē strādājošiem novēlu 
gatavoties sliktākajam, cerot, ka vairs 
nebūs tik grūti, cik bija. 

Karstajā laikā politikas aizkulisēs 
ir nedaudz klusāk, jo lielākā daļa politiķu 
ir atvaļinājumā. Vienlaikus notiek gatavo-
šanās nākošā gada budžeta pieņemšanai 
un izskatās, ka mēs varētu gūt vienu labu 
ziņu, proti, samazinātu slimības dienu 
skaitu, ko apmaksā darba devējs. Attiecībā 
uz pārējiem nodokļiem kopējā politiķu 
nostāja ir tāda, ka uzņēmējiem ir jāpriecā-
jas par to, ka nodokļi nepieaug un necerēt 
uz to, ka tie samazināsies. 

Paralēli notiek arī atsevišķu likum-
projektu aprite, no kuriem tirgotājiem 
nozīmīgākie ir alkohola aprite, depozīts un 
tirdzniecība internetā.  Un pats svarīgākais 
ir sagatavošanās plāns  ierobežojumiem 
nākošajam Covid-19 vilnim. Esam 

sagatavojuši pozīciju, kas paredz mazākus 
kvadrātmetrus veikaliem līdz 2000 kvad-
rātmetriem un vienkāršot atsevišķas admi-
nistratīvās prasības. 

Pašvaldību līmenī iepriecina lielais 
atbalsts vietējiem uzņēmējiem. Arvien iz-
platītāks kļūst pašvaldības līdzfi nansējums 
skolēnu nodarbināšanai vasarā, tajā skaitā 
arī tirdzniecībā un ēdināšanā. Tuvākajā 
laikā arī plānojam ar pašvaldībām parakstīt 
lielo vienošanos par patstāvīgo akciju “At-
balsti vietējo”.

Kopumā ceram, ka šī vasara būs brīva 
no liekiem ierobežojumiem, bet rudens 
būs pēc iespējas labvēlīgāks tirdzniecībai 
un veiksmīgākiem risinājumiem attālinātai 
pārdošanai. 
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NUMURA TEMATS
16  Atskats par aizvadīto gadu 
 tirdzniecībā. Kā atnāca Covid-19 
 un kādiem lēmumiem,  
 ierobežojumiem tirgotāji gāja cauri.

INTERVIJA
22 Tirdzniecības centra “Akropole” 
 vadītāja Zane Kaktiņa sarunā par 
 viņas pašas ceļu uz vadītājas amatu 
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39  Par dzērienu tendencēm šajā vasarā
40  Virtuālie restorāni 
44  Bez gaļas nākotnē – vīzija vai 
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20  Stiliste Ineta Zariņa dalās padomos, 
 kas uzņēmējiem jāievēro, veidojot 
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49 TikTok jaunais trends

NOZARE
3 Latvijas Tirgotāju asociācija uz 
 nākamajiem trim gadiem vienbalsīgi 
 pārvēl Henriku Danusēviču.
6 Noslēdzas konkurss “Latvijas 
 Labākais tirgotājs”, godinot izcilākos 
 nozarē. 
10 Pārtikas veterinārais dienests 
 tirgotājus un ēdinātājus informē par 
 šīs vasaras aktualitātēm nozarē.
28 Arvien aktuālāks kļūst jautājums par 
 Depozīta sistēmas ienākšanu 
 Latvijā un taromātiem, kādus 
 tirgotājiem būs jāizvēlas. 
30  VID uzslavē LTA biedrus

AKTUĀLI
14 Ziņas Latvijā par aktuālo nozarē.
29 “Zaļā josta” informē, ka nepiemēroti 
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40 Eiropas direktīva par minimālo algu 

Žurnāla „Latvijas Tirgotājs” redaktore Liene Lote Čemme

Ko nesīs rudens? Šis ir jautājums, 
kas satrauc daudzus uzņēmējus un 
strādājošos nozarē. Vēl pavisam nesen 
tika dota ilgi gaidītā iespēja ievilkt gaisu 
krietni dziļāk daudziem uzņēmējiem, bet 
šobrīd jau prātus nomoka rudens gaidas 
un pārdomas, kā tad atkal dzīvosim? 

Jāteic, ka ir jautājumi, uz kuriem 
īsti nav un nebūs atbildes, un prātā nāk 
tirdzniecības centra “Akropole” vadītājas 
Zanes Kaktiņas teiktais šī žurnāla 
galvenajā intervijā, lai arī cik grūts bija 
šis gads, tomēr viņa neļāvās ne bailēm, 
ne panikai. Patiesībā tieši otrādāk, viņa 
arī šajā kovidlaikā aicina saskatīt iespējas 
un tās realizēt. 

Tieši šo pašu domu izteica arī divi 
uzņēmīgi jauni vīrieši, kuri desmit gadus 
ieguldījuši savu spēku un laiku, 

vadot vairākus kokteiļbārus Rīgā, taču 
pandēmija lika apstāties un saskatīt citas 
iespējas. Lasiet par šiem uzņēmējiem 
rubrikā “Iedvesmo”. Un patiešām viņu 
stāsts ir ne tikai iedvesmas stāsts, bet arī 
pierādījums tam, ka krīzes ir domātas, 
nevis lai sabruktu, bet lai apstātos, 
apjaustu, kas esi, kur esi un kas ir tas, 
ko vari radikāli mainīt, lai turpinātu 
darboties. 

Tiekoties jau nākamā žurnāla rudens 
lappusēs ļoti ceru, ka tieši šī vasara un 
aizejošais gads katram ļaus apjaust savas 
stiprās puses un būt gataviem rudenim, 
lai ko tas arī nestu. Gribas ticēt, ka 
latvieša sīkstums un velnišķīgais darba 
spars ir tas, kas ļaus pārdzīvot visas 
krīzes. Arī šo! Uz tikšanos rudenī!
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AKTUĀLI

VIENBALSĪGI IEVĒL 
ASOCIĀCIJAS 
PREZIDENTU

Jāteic, ka balsojums bija vienbalsīgs, 
un LTA biedri, izsakot pateicību 
līdzšinējam asociācijas preziden-

tam Henrikam Danusēvičam un valdei 
kopumā, ievēlēja to atkārtoti, uzsverot, ka 
tirdzniecības nozarei nepieciešama viņa 
enerģija un zināšanas. 

LTA izvirzīja arī nākamo gadu prio-
ritātes, kuras veidotas, aptaujājot arī aso-
ciācijas biedrus. LTA prezidents Henriks 
Danusēvičs norādīja, ka prioritāšu saraks-
tā ir asociācijas attīstība, jaunu biedru pie-
saiste, kā arī tirdzniecības nozares konku-
rētspējas veicināšana. 

“Protams, vēlētos, lai augtu asoci-
ācija. Laipni uzņemam arvien jaunus 
biedrus mūsu pulkā un ceram, ka kopā 
varēsi realizēt vēl daudz idejas un dar-
bus, kas mums ikvienam ir saistoši. Tā-
pat ļoti ceru uz esošo biedru atbalstu 
un iniciatīvu attīstot asociācijas dar-

bību. Noteikti jāsaka paldies Dainim 
Domiņam, kurš šajā gadā ir ļoti daudz 
strādājis līdzās un kopā esam tikušies, 
sprieduši un pārrunājuši visu aktuālo,” 
sacīja H. Danusēvičs, uzsverot, ka bū-
tisks mērķis turpmāk nemainīgi būs arī 
LTA dalībnieku uzņēmumu attīstības 
sekmēšana un stiprināšana, jo asociācija 
pastāv tikai tādēļ, ka ir lojāli, uzņēmīgi 
biedri. 

Nosakot nākamo gadu prioritātes, 
LTA viedokli taujāja arī saviem biedriem, 
kā rezultātā tika izvēlētas nozīmīgākās, 
kā, piemēram, tirdzniecības un pakalpoju-
mu sniegšanas nozares vides uzlabošana,  
Latvijas tirgotāju, ēdinātāju un pakalpoju-
ma sniedzēju noturība, konkurētspēja un 
reputācija. Tāpat prioritāšu vidū ielikts 
jautājums par vesela, kvalifi cēta un soci-
āli aizsargāta darbaspēka veicināšanu un  
pieejamību nozarei. 

Atskatoties uz pagājušo gadu, kas 
tirdzniecības nozarē bijis dažādu ierobe-
žojumu un nesaprašanu pilns, LTA biedri 
sacīja, ka kopā ir strādāts daudz. 

LTA padomes pārstāve Ruta Dziļu-
ma neskopojās ar atzinīgiem vārdiem 
H. Danusēvičam, sakot, ka šajā gadā vi-
ņam ir nācies pieņemt un izteikt ļoti dau-
dzus nepopulārus viedokļus un komentā-
rus, aizstāvot nozari. Turklāt ne reizi vien 
pretim bijis jāsaņem negatīvi komentāri. 
“Esam pateicīgi un esam tikai ieguvēji, ka 
mums šis gads bija jāizdzīvo visiem kopā 
ciešā sadarbībā. Pat nevēlos iedomāties, 
kā tas būtu, ja šī neziņa un reizēm arī  pa-
nika būtu jāizdzīvo vieniem,” komentēja 
R. Dziļuma. 

SIA “Arkolat” līdzīpašniece Daina 
Pečate sacīja:  “Ir padarīts šī gada laikā 
daudz. Galvenokārt jau liekot valdības 
komisijās un komitejās sadzirdēt tirgotāju 

Maija nogalē Latvijas Tirgotāju asociācija (LTA) pulcināja kopā biedrus, lai pārrunātu pagājušā gada 

aktualitātes, paveikto, kā arī ievēlētu asociācijas prezidentu uz nākamajiem trim gadiem. 

Liene Lote Čemme
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un ēdinātāju viedokli. Ņemot vērā aps-
tākļus, kādos dzīvojām un strādājām vai 
nestrādājām, jutāmies uzklausīti. Šis gads 
pierādīja arī to, kādēļ asociācijā ir vērts 
stāties. Bija cilvēki, kolēģi, kas varēja tik-
ties, pārrunāt un uzzināt arī daudzas ak-
tualitātes.” 

Arī uzņēmējs Jānis Drulle, vērtējot 
asociācijas darbu, bilda pozitīvus vār-
dus. “Domāju, ka valde strādāja ļoti labi. 
Turklāt šogad kā vēl nekad izjutām to, 
cik būtiski, ka nozares uzņēmējus vieno 
asociācija, jo jautājumu, neskaidrību, ap-
jukuma brīžu bija tik daudz kā nekad ie-
priekš. Un Henrika Danusēviča balss šajā 
dīvainajā laikā bija ļoti nozīmīga. 

Ir svarīgi, ka kāds tur cunftes intere-
ses. Tiešām uzskatu, ka asociācija šogad 
nostartēja ļoti labi un turēja tirgotāju un 
ēdinātāju intereses augstā līmenī. Es šo-
gad sapratu, kādēļ ir svarīgi darboties 

kopā, turklāt ceru, ka nezaudēsim visi 
kopā tempu. Darbs ir darīts labi, tagad 
varam domāt par kopīgu prioritāšu izvir-
zīšanu un izpildīšanu.” 

Kopā strādāšanu un sadarbību novēr-
tēja arī SIA “Latvijas Neatkarīgo Tirgotā-
ju Kooperācijas” attīstības direktors Juris 
Lamberts. Viņš gan bija piesardzīgs un 
norādīja, ka arī šis gads vēl ir priekšā un 
var nest jaunus satricinājumus nozarei. 
“Pagājušais gads bija patiešām sarežģīts 
un piekrītu teicienam, ka viens nav ka-
rotājs. Te nu redzējām, ka, saliekot gal-
vas kopā, virzījāmies lēnām uz priekšu, 
pildījām arī dažādās valdības prasības, 
sniedzām viens otram padomu un atbal-
stījām. Tikko ir atvērušies tirdzniecības 
centri, bet uzskatu, ka atslābt nevaram. 
Ir jādomā par rudens un ziemas perio-
du. Jābūt pašiem daudz gatavākiem un 
jāiezīmē darbības virzieni visiem kopā, 

ja atkal nonāksim dažādu ierobežojumu 
priekšā. Tāpat aktualitāte būs Depozīta 
sistēmas ienākšana Latvijā, kur noteikti 
mums būs vēl daudz jautājumu, pie kā va-
rēsim strādāt,” kopīgajā sarunā norādīja 
J. Lamberts.

Jāteic, ka šajā gadā LTA pievienoju-
šies arī daudzi jauni biedri, kuri nespēja 
varbūt izvērtēt padarīto, bet bija cerīgi, 
raugoties nākotnē. 

Tā, piemēram, uzņēmuma SIA 
“RCG LightHouse” pārdošanas vadītājs 
Mareks Kudulis  norādīja, lai arī asociāci-
jā ir jauni biedri, tomēr redz un jūt kopīgo 
asociācijas biedru darba sparu un apņēmī-
bu. “Patika rosība, ko šogad jutām, kopā 
darbojoties. Noteikti atbalstīsim asociā-
ciju un darbosimies. Man personīgais 
viedoklis ir ļoti pozitīvs un centīsimies 
sniegt pienesumu arī no savas puses,” 
bilda M. Kudulis. y

NOVĒRTĒ ATZINĪGI. Uz nākamajiem trim gadiem par Latvijas Tirgotāju asociācijas prezidentu padome ievēl 
Henriku Danusēviču, bilstot daudz labu vārdu par ieguldīto laiku, darbu un izturību pandēmijas laikā, aizstāvot 
nozari. 
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NOZARE

KONKURSA 
LATVIJAS LABĀKAIS 
TIRGOTĀJS  
NOSLĒGUMS

Atzinību saņēmuši konkursā “Latvijas Labākais tirgotājs 2020” izvērtētie uzņēmumi. Tradicionāli svinīgais 

apbalvošanas pasākums bija norisinājies gada pirmajos mēnešos, bet šoreiz tika pārcelts uz jūlija sākumu.

Liene Lote Čemme, Arta Alliu

Foto –  Oskars Ludvigs

APBALVOTI LABĀKIE. Konkurss “Latvijas Labākais tirgotājs 2020” šogad svinēja 25 gadu jubileju, tā pierādot konkursa 
nozīmīgumu nozarē.
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Veikali:
• SIA “Pie Tatjanas” veikals “Lats” 
Iecavā
• Veikals “Daba” Ventspilī
• “Delfi n group” Banknote fi liāles 
Daugavpilī un Tukumā,
• Dižveikals “Maxima XXX” 
Rīgā, Saharova ielā
• Lielveikals “Maxima XX” 
Rīgā, Rusova ielā

Aptiekas
• Apotheka 88, Alūksnē
• Apotheka 34, Liepājā
• Apotheka 45., Cēsīs
• Apotheka “Beauty” 
Rīgā, Mūkusalas ielā

Ēdinātāji
• Kafejnīca “Upene” Iecavā 

• Ģimenes restorāns “Skovorotka” 
Daugavpilī 
• Restorāns ““Pavāru māja” Līgatnē, 
• Restorāns “Rātes vārti” Valmierā
• Kafejnīca “Rātsgalds” Ventspilī
• Picērija “Vīnkalni Pils māja” 
Valmierā

Viesmīlība
• Piejūras kempings Ventspilī,
• Krogs un apartamenti “Pasiekstes 
vējdzirnavas” Vārves pagastā
• “A9A apartamenti” Ventspilī
• Viesnīca “Zeithotel” Līgatnē
• Olimpiskā centra “Ventspils” 
viesnīca

Atpūta un izklaide
• Ventspils piedzīvojumu parks

2020. GADA UZVARĒTĀJI

IZCILI SAVĀ NOZARĒ
 Pēdējā pusotra gada laikā notikušās 

izmaiņas visās dzīves sfērās ļoti spēcīgi 
ietekmējušas tieši tirdzniecības nozari. 
Epidemioloģiskās drošības noteikto ie-
robežojumu dēļ bija ilgstoši slēgti tirdz-
niecības, ēdināšanas un viesmīlības uz-
ņēmumi, tāpēc objektu vērtēšanu nācās 
pagarināt.

LTA prezidents Henriks Danusēvičs 
norāda, ka arī šogad Latvijas pilsētu un 
novadu pašvaldības ir aktīvi iesaistījušās 
konkursa pirmās kārtas īstenošanā, iz-
virzot dalībai konkursā sava novada uz-
ņēmējus, veicot gan iedzīvotāju aptaujas, 
gan sniedzot fi nansiālu atbalstu pasākuma 
norisei, – uzņēmēju dalībai konkursā. 
Galvenokārt godinot un atzinīgi novēr-
tējot uzņēmēju ieguldīto darbu novada 
uzņēmējdarbības attīstībā, īpaši laikā, kad 
uzņēmēji neatlaidīgi strādājuši  visiem tik 
saspringtos apstākļos, ievērojot prasības 
un drošības pasākumus Covid-19 izplatī-
bas ierobežošanai.

“Šis patiešām bija sarežģīts gads arī 
mums kā konkursa veidotājiem. Dažādie 
ierobežojumi un ilgstošais liegums uz-

ņēmējiem strādāt nozarē arī aizkavēja šī 
gada konkursa organizēšanu un vērtēša-
nu. Taču esam gandarīti, ka tomēr esam 
nonākuši līdz rezultātam un varēsim godi-
nāt Latvijas labākos tirgotājus. Īpašu pal-
dies sakām Ventspils novada un pilsētas 
pašvaldībai, Iecavas, Viesītes, Jēkabpils, 
Līgatnes, Gulbenes, Alojas, Tērvetes, 
Limbažu novada un Valmieras pilsētas 
pašvaldībām,” bilst H. Danusēvičs. 

Tos uzņēmumus, kas nokļuvuši LLT 
fi nālā noteikti var dēvēt ne tikai par Lat-
vijā labākajiem, bet arī par patiesi izci-
liem – spējuši strādāt visai sarežģītos 
apstākļos saistībā ar epidemioloģisko dro-
šību, izpildot daudzas un dažādas prasības 
par ierobežojumiem, vienlaikus saglabā-
jot augstus savas darbības standartus labi 
apkalpojot klientus.

Šī bija arī konkursa vēsturē pirmā 
reize, kad noslēguma pasākums norisi-
nājās savādākā formātā – daļēji klātienē, 
un daļēji attālināti ar Microsoft Teams 
starpniecību. Notiekošajam t/c “Akropo-
le” Apollo Star Lounge bārā sekot varēja 
arī tiešraidē.

Atklājot pasākumu, klātesošos uzru-
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nāja Zemkopības ministra biroja vadī-
tājs Jānis Eglīts: „Man ir liels prieks Zem-
kopības ministra Kaspara Gerharda vārdā 
uzrunāt ražotājus, tirgotājus, lauksaim-
niekus,” savu runu iesāka Jānis Eglīts, 
norādot, ka ļoti svarīgs posms pārtikas 
piegādes ķēdē tieši ir tirgotāji, „Zemko-
pības ministrija ļoti augstu vērtē tirgotā-
jus  – tie darbojas pārtikas ķēdes galapos-
mā, tiešā saskarē ar klientu. Un, jo kvali-
tatīvāku pakalpojumu nodrošina tirgotājs, 
jo klients ir gandarītāks. Arī ražotājam ir 
gandarījums, ja tā ražotais produkts vis-
labākajā veidā – svaigs un veselīgs ir no-
dots tālāk patērētājam. Mēs, Zemkopības 
ministrijā, turam rūpi, lai tirgotāji saņem-
tu nepieciešamo atbalstu, un normatīvais 
regulējums ļautu tiem labi strādāt,” infor-
mēja ministra biroja vadītājs.

“Allaž ir prieks būt klāt šajos Latvi-
jas Tirgotāju asociācijas rīkotajos pasā-
kumos,” un viņš norādīja, ka asociācija 
arī par ikdienas darbu pelnījusi lielu pal-
dies. Aizvadītajā laikā ministrijas ierēdņi 
kopīgi ar asociācijas pārstāvjiem darbo-
jušies krīzes grupās, kad vajadzējis ļoti 
ātri strādāt un strauji pieņemt lēmumus. 
LTA palīdzējusi “nosargāt pozīcijas” un 
panākt labvēlīgākus risinājumus nozares 
uzņēmējiem. „Tāpat jāsaka liels paldies 
asociācijai par šīs tradīcijas saglabāšanu, 
nodrošināšanu, jo šādi pasākumi ne tikai 
novērtē labākos, bet arī rada kopības un 
svētku sajūtu. Latvijas Labākais tirgo-
tājs – tas skan lepni un iedvesmojoši.” 
Konkursa rīkošanā kopā ar asociāciju 
piedalās arī Latvijas Pašvaldību savienī-
ba (LPS). Apsveikuma vārdus gan šī gada 
konkursa dalībniekiem, gan sveicot LTA 
ar 25 gados paveikto, teica LPS ģenerāl-
sekretāre Mudīte Priede. Viņa arī uzsvēta, 
ka ir priecīgi sadarboties ar LTA un atbal-
stīt konkursu.

Jāteic, ka šis konkurss ir īpašs un 
to pat var dēvēt par stabilu tradīciju. 
H. Danusēvičs bilst, ka  konkurss “Lat-
vijas Labākais tirgotājs 2020” iezīmē 
25 gadu jubileju, kopš rīkošanas aizsā-
kumiem 1995.gadā. Šajā laikā konkurss 
kļuvis par stabilu un nozīmīgu tradīciju 
Latvijas tirdzniecības nozares objektu 
vērtējumā. “

Gadu gaitā konkursa fi nālā atzinību 
izpelnījušies aptuveni 1450 dažādi tirdz-
niecības nozares objekti, un 148 vietas 

var lepoties kā „Latvijas Labākais tir-
gotājs” galvenās balvas saņēmēji,” bilst 
LTA prezidents, uzsverot, ka konkursa 
“Latvijas Labākais Tirgotājs” mērķis ir 
veicināt pircēju un apmeklētāju apkal-
pošanas standartu un kultūras uzlaboša-
nu uzņēmumā, vienlaikus paaugstinot 
tirdzniecības, ēdināšanas un pakalpojumu 
nozares uzņēmēju piedāvātā servisa kva-
litāti, motivējot personāla individuālo ie-
guldījumu. 

Dalībai konkursā “Latvijas Labā-
kais Tirgotājs 2020” šogad tika izvirzīti 
19 uzņēmumi un 30 objekti, konkursa 
nolikuma objektu klasifi kāciju grupās – 
tirdzniecība, ēdināšana un pakalpojumu 
sniegšana.

GANDARĪJUMS PĀRI VISAM 

Svinīgais pasākums noritēja ļoti sirs-
nīgā atmosfērā un jāteic, ka šis laiks ik-
vienam nozares pārstāvim bijis pārbaudī-
jumu pilns. Tieši tādēļ jo īpaši šoreiz bija 
sirsnīgā vārdi un izteiktais novērtējums. 

“Lats” veikalam “Pie Tatjanas” Ieca-
vā – tika piešķirta galvenā balva, ko sa-
ņemt bija ieradušies īpašnieki Tatjana un 
Anatolijs Tataricki. Uz jautājumu, kādas 
ir sajūtas, pirmā frāze pacilājošajā satrau-
kuma brīdī bija: “Mums viss kārtībā!” 

“Zinājām, ka jābrauc uz konkursa no-
slēgumu, un bija labs noskaņojums. Un 
vēl ieguvām tādu balvu! Mums ir trīs vei-
kaliņi, strādājam jau 28 gadus, tagad esam 
paplašinājušies. Darbojas visa ģimene  – 
mēs ar vīru, meita, dēls un vedekla, arī 
mazbērni pie mums grozās un pie mums 
Iecavā ir ļoti labi un pozitīvi pircēji,” saka 
saimnieki “Šurp braucot mums veikalā 
novēlēja, lai atgriežamies ar kaut kādu 
balvu, bet tagad atgriezīsimies ar galveno 
balvu!” 

Konkursa laikā žūrija viesojās arī 
Ventspilī, kur tika apmeklēti vairāki ie-
teiktie objekti. Arī apbalvošanas pasā-
kumā neiztika bez ventspilniekiem, kuri 
pierādīja, ka viņi zina, kā strādāt un saim-
niekot.  

SIA “A9A” valdes locekle Ligita 
Zvejniece-Mūrniece, kura ikdienā dar-
bojas viesmīlībā un tūrisma nozarē bilda: 
“Šodien tiešām jūtos lieliski, ir gandarī-
jums par doto iespēju un atzinību! Bet, 
protams, vispirms liels paldies pienākas 
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visiem mūsu viesiem, tūristiem, kas izvē-
lējušies mūs apmeklēt. Tas, ka viņi jūtas 
priecīgi un laimīgi viesojoties “A9A apar-
tamentos” Ventspilī, sagādā gandarījumu. 
Paldies, ka tiekam novērtēti un varam dot 
naktsmītni, kur visi jūtas kā mājās! Otrs 
paldies ir pašai pilsētai, kas attīstās, un 
tieši tūrisma jomā, šajā sakarā arī daudz 
domāts par ģimenēm ar bērniem. Pēdē-
jā laikā ir tendence, ka pie mums brauc 
viesos no Daugavpils. Cilvēki dalījušies 
ar savu pozitīvo pieredzi, savam sajūtām, 
un iesaka citiem, kas arī vēlas izbaudīt 
atpūtu pie mums, Ventspilī,” pauž SIA 
“A9A” valdes locekle Ligita Zvejniece-
Mūrniece.

Godināts tika arī SIA “Apotheka” 
valdes loceklis Jānis Kūliņš, bilstot, ka: 
“Esam priecīgi par novērtējumu. Tas no-
teikti ir veltīts arī mūsu farmaceitiem, 
kam šis pēdējais laiks darbā bija sevišķi 
smags, saistībā ar Covid-19. Sortiments 
mums ir ļoti plašs – ap 5000 nosaukumu, 
un var iegādāties gandrīz pilnīgi visu – 
sākot ar zālēm, uztura bagātinātājiem, 
kosmētiku un higiēnas precēm ķermeņa 
kopšanai. Piedāvājam kopumā visu, kas 

nepieciešams veselībai. Pārstāvēti ir gan 
lielie ražotāji, kas pazīstami Eiropā un 
visā pasaulē, gan arī vietējie ražotāji,” 
žurnālam par aptieku tīklu bilda J. Kūliņš.

Jāteic, ka šis gads pierādīja arī to, ka 
laureātu vidū bija liels vairums ģimeņu, 
kuras kopā strādā un saimnieko savā no-
vadā. Ne viens vien bilda, ka šādi ir daudz 
vieglāk izturēt šādus grūtu krīzes gadus. 
Ģimenes plecs un atbalsts lieti noder. Pie-
mērs ir arī Dunavas puses lauku veikala 
“Rītausmas” vadītāja Helēna Dombrovs-
ka. 

“Paldies, ka konkursa vērtētāji ir iztei-
kuši atzinību mums – tik tālu esošiem no 
centra un paldies, ka novads mūs izvirzī-
ja. Cenšamies, lai cilvēkiem ienākot vei-
kalā ir ko izvēlēties un pirkt pie mums – 
ir pilnīgi viss vajadzīgais saimniecībai, 
pat lopbarība. Tāpēc vietējiem nav lie-
ki jābrauc uz pilsētu, jo spējam piedāvāt 
visu nepieciešamo uz vietas. Strādājam 
jau no 1994.gada un mums ir arī zem-
nieku saimniecība, tāpēc arī uzņēmums 
saucas ZS “Rītausmas”. Ar tādu pašu 
nosaukumu arī ir mūsu veikals. Visa ģi-
menīte kopā strādājam,” stāsta Helēna 

Dombrovska, kas uz pasākumu ieradusies 
kopā ar mazmeitu Sintiju, kas pēc maģis-
tra grāda iegūšanas atgriezusies strādāt 
Dunavā kopā ar ģimeni.

Kā izskanēja no konkursa ekspertu 
puses, patīkamu pārsteigumu sagādājis
“Delfi ngroup” Banknote fi liāļu apmek-
lējums. Ja daudziem ir iespaids, ka 
Banknote nodarbojas tikai ar naudas aiz-
došanu, ir vērts uzzināt, ka tie ir arī labi 
veikali ar izdevīgu piedāvājumu “Bank-
note tīkls ir liels – visā Latvijā vairāk kā 
90 fi liāļu. Starp konkursa uzvarētājiem – 
divas no tām. “Strādājam no 2009.gada 
un šis bija pirmais gads, kad piedalāmies 
konkursā. Esam patīkami pārsteigti un 
priecīgi, ka guvuši tik labu novērtējumu. 
Tas apliecina, ka virziens, kādā strādājam, 
un mūsu darbības standarti ir pareizi,” 
teic Evita Verveiko, Banknote korporatī-
vās komunikācijas vadītāja.

Kopumā svinīgā pasākuma laikā iz-
skanēja daudz labu vārdu un sirsnīgu no-
vēlējumu, tas ir tikai apliecinājums tam, 
ka arī nākamajā gadā šāds konkurss tiks 
organizēts. 

 Turpinājums 50. lpp.

NOVĒRTĒTI. SIA „Pie Tatjanas” īpašnieki Tatjana un Anatolijs Tataricki konkursā saņēma galveno balvu 
par saimniekošanu savā veikalā Iecavā. 
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KONSTATĒ SALMONELLU VISTAS 
UN TĪTARA GAĻĀ 

Ir iestājies siltais laiks un PVD  brīdina 
par pamanīto problēmu tirdzniecības vie-
tās ar putnu gaļu.  

“Šogad ir konstatēti vairāki gadījumi, 
kad no Polijas uz Lietuvas saņemam vis-
tas un tītara gaļu, kurā konstatēta Salmo-
nella. Pēdējā laikā tie bijuši 11 gadījumi 
(maijs un jūnijs) no dažādiem pārtikas 
veikaliem. Šobrīd pastiprināti ņemam 
paraugus, pārbaudām un atrodam arvien 
jaunus gadījumus. Jāteic, ka šovasar arī 
vairākās ES valstīs konstatēti Salmonel-

las uzliesmojumi,” saka T. Marčenkova, 
brīdinot arī ēdināšanas iestāžu vadītājus 
un patērētājus, sakot, ka vasara ir aktīva 
šašliku cepšanas sezona, kurā būtiski, lai 
iegādātā gaļa tiktu pagatavota, ievērojot 
atbilstošu temperatūru un gatavošanas 
laiku. 

“Tāpat ir būtiski ievērot elementāru 
tīrību, un šī ir katra ēdiena pakalpojumu 
sniedzēja, mazumtirgotāja atbildība. Mēs, 
protams, no savas puses tiklīdz saņemam 
šādus analīžu rezultātus, lūdzam gaļu 
no veikalu tīkla izņemt,” bilda PVD pār-
stāve. 

Šo situāciju no savas puses komentēja 
arī “Maxima Latvija” kvalitātes un proce-
su vadības departamenta direktore Dace 
Grava, komentējot, ka situācija patiešām 
tāda Eiropā veidojas, jo trūkstot tirgum 
vistas un tītara gaļas. “Problēma saistīta 
jau ar saimniecībām, kuras nejaudā iz-
audzēt pietiekamā daudzumā konkrētos 
putnus. 

PVD pārtikas izplatīšanas uzraudzības 
daļas pārstāve Tatjana Marčenkova ko-
mentē: “Gribam pastiprināt paraugu ņem-
šanas apjomus tieši vasaras periodā, taču 
skatīsimies, vai mums tam tiks piešķirti 
papildus līdzekļi.”

KATRU BULCIŅU JĀTURPINA 
IEFASĒT 

Runājot par Covid-19 ierobežošanas 
pasākumiem, sniedzot ēdināšanas pakal-
pojumu vai tirgojot nefasētu pārtiku, kas 
gatava tūlītējam patēriņam, uzņēmējiem 
jāatceras, ka pašapkalpošanās zonā no-
drošina pārtikas realizēšanu tikai fasētā 
veidā vai to iesaiņo pēc pircēja lūguma. 
Galda piederumus, trauku komplektus un 
salvetes katram apmeklētājam izsniedz 
individuāli un pēc katras ēdienreizes un 
katra apmeklētāja galdiņus dezinfi cē. Tas 
palielina atkritumu pieaugumu. 

“Lai gan jau pirms gada saņēmām in-
formāciju, ka ar pārtiku Covid - 19 nevar 

VASARĀ SAVAS 
PROBLĒMAS UN 
AKTUALITĀTES

Liene Lote Čemme

Latvijas Tirgotāju asociācija (LTA) jūnijā organizēja tikšanos ar Pārtikas un veterināro dienestu (PVD), lai 

pārrunātu pārtikas aprites uzraudzības aktualitātes nozarē.  PVD pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas 

pārstāve Tatjana Marčenkova tirgotājiem un ēdinātājiem stāstīja par vairākām šī brīža aktualitātēm, kas ir 

satraucošas un kurām būtu jāpievērš uzmanība. 
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tikt nodots tālāk, jo tam nav zinātniska 
pamatojuma, ir iestrādāts normatīva-
jos aktos, ka atsevišķas grupas pārtikas 
produkti ir jāturpina fasēt atsevišķi, pie-
mēram, dārzeņi, bulciņas. Taču šis jau-
tājums ir aktuāls tirgotājiem, jo uz katra 
šāda iefasēta produkta viņiem ir jāno-
rāda attiecīga informācija patērētajiem, 
norādot uz drukas zīmes alergēnus, neto 
daudzumu, nosaukumu, minimālo de-
rīguma termiņu un pat izcelsmes valsti, 
ja tie ir augļi vai dārzeņi,” skaidro PVD 
pārstāve.

TARAS PIEŅEMŠANA 
TIRDZNIECĪBAS VIETĀS  

Tirgotāji gatavojas arī depozīta sistē-
mai Latvijā. Ir noteiktas prasības, kā tukšā 
tara veikalos tiks nodota. Par šo viedoklis 
un komentārs ir arī PVD. 

“Galvenais un svarīgākais, ko varam 
sacīt tirgotājiem – personālam būs jāievē-
ro laba higiēnas. Var stāvēt automāts, kas 
pieņems tukšo taru, bet tam jāatrodas pie-
tiekamā attālumā no pārtikas sadales vie-
tas vai pārtikas produktu plauktiem. Taras 
nodošanas automātam vai speciālajiem 
maisiem jābūt ierīkotiem drošā un attālā 
vietā. Rekomendētais attālums nav kon-
krēti nekur noteikts, bet es teiktu, ka tie 
ir pieci vai seši metri, lai gluži nesaskaras 
plūsmas ar pārtikas novietnēm,” komentē 
PVD darbiniece, vēršot uzmanību, ka per-
sonālam, kas apkalpos vai pieņems taru, 
ir jābūt iespējai nomazgāt rokas, ir jābūt 
speciālam aizsargtērpam, jo ir skaidrs, no 
kurienes visbiežāk nāk šādas nododamās 
pudeles. Par to tirgotājiem būs jādomā. 

“Turklāt pēdējā laikā nākas dzirdēt 
sakām, ka tās ir PVD prasības. To no-
saka higiēnas prasības pārtikas apritei. 

ES regulā šobrīd nav atrunāti konkrē-
ti metri, tādēļ mēs varam tikai ieteikt, 
kā rīkoties un šo visu organizēt,” saka 
T. Marčenkova. 

Konkrētu organizatorisku paņēmienu 
izvēli taras pieņemšanai izvēlas depozīta 
sistēmas operators un pats pārdevējs, sav-
starpēji vienojoties. 

COVID-19 IEROBEŽOŠANAS 
PAMATPRINCIPI

Kamēr netiks valstī atcelti ierobežo-
jumi, tikmēr uzņēmējiem ir jāatceras, 
ka paliks spēkā klientu informēšana par 
dažādiem ierobežojumiem vai prasībām, 
distancēšanās, higiēnas prasības, perso-
nas veselības stāvokļa uzraudzība.

“Jāteic, ka saņemam daudz sūdzību, 
piemēram, ka personāls veikalos nestrā-
dā ar cimdiem, bet kur ir teikts, ka jābūt 
visiem cimdos. Jāteic, ka skaidrojošais 
darbs no Veselības ministrijas netiek 
veikts ļoti augstā līmenī. Kas attiecas uz 
sejas maskām, to, šķiet, ir pieņēmuši teju 
visi, lai gan, protams, vasarā tas ir grūti. 
Tāpat par mūsu ikdienas prasību paliek 
regulāra roku higiēna – silts ūdens, šķid-
rās ziepes un roku susināšanas līdzekļi vai 
spirtu saturoši roku dezinfekcijas līdzekļi 
(vismaz 70% etanola). Tāpat jāatceras par 
regulāru telpu un virsmu, arī inventāra, 
aprīkojuma,  tīrīšanu un dezinfekciju,” 
komentē PVD pārstāve. y

“
Rekomendētais attālums nav konkrēti 
nekur noteikts, bet es teiktu, ka tie ir pieci 
vai seši metri, lai gluži nesaskaras plūsmas 
ar pārtikas novietnēm
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Oskars stāsta, ka daudzo gadu 
laikā ir iegūta gana liela piere-
dze nozarē, taču šobrīd abi sevi 

saista ar kokteiļbāriem “Mākonis” un 
“Minox”. 

“Tiesa gan,  kokteiļbāru “Minox” pa-
gaidām esam ieziemojuši un ceram, ka te 
atsāksies darbība rudenī,” saka O. Smilga, 
bilstot, ka abi biznesa partneri lieliski jū-
tas bāru industrijā, spējot konkurēt ar ci-
tiem kokteiļbāriem Rīgā un Latvijā. 

Lauris stāsta, ka šajā sektorā, kas 

konkrēti ir kokteiļbāri, konkurence esot 
mazāka, turklāt būtisks te ir ne tikai labs 
serviss, bet arī receptūra, bārmeņu zinā-
šanas par dzērieniem un daudz ko citu. 
“Un te nu jāsaka, ka līdz kovidam dzērieni 
bija mūsu galvenā biznesa niša, bet vēlāk 
bārus nācās aizslēgt. Tad laukā no azotes 
vilkām seno ideju par dzērienu meistar-
klasēm. Bet patiesībā var teikt, ka viski-
ja meistarklases sākām veidot jau pirms 
kādiem astoņiem gadiem tikai citādākā 
formātā. Tās tika veidotas ļoti konkrē-

tam interesentu lokam, klātienē un laika 
gaitā izauga par pastāvīgu projektu, kam 
pievērsāmies katru ziemu,” stāsta Lauris.  
Toreiz tas esot vairāk bijis kā hobijs, taču 
pandēmijas laikā tieši šī ideja ļāva pui-
šiem noturēties uz kājām un izdzīvot šo 
grūti laiku. 

Sākoties pērn pirmajam lokdaunam, 
kas nāca kā auksta duša pār uzņēmē-
ju galvām, bija jādomā, ko darīt tālāk.  
“Visas lokācijas apstājās. Viss tika slēgts, 
bet izmaksu vagoni turpināja nākt iekšā 

COVID-19 PANDĒMIJA 
NESUSI IESPĒJAS

Rīdzinieki OSKARS SMILGA un LAURIS GRASS bāru industrijā darbojas jau desmit gadus. Viņi ir pārliecināti, ka kokteiļu 

gatavošana ir viņu lielākais aicinājums un to pierāda arī viņu spēja rast risinājumu laikā, kad teju gadu šāda veida lokācijas 

bijušas slēgtas Covid-19 ierobežojumu dēļ. Uzņēmēji šajā laikā attīstīja kokteiļu gatavošanas attālinātās meistarklases, 

kuras ieguva gana lielu popularitāti.

Liene Lote Čemme
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un triekties tādā kā betona sienā. Jo jau-
nās pavadzīmes  jau ienāca, darbiniekiem 
algas bija jāmaksā, bet ienākumi tika ap-
stādināti pilnībā. Ja pagājušā gada febru-
āris bija patiešām rekordmēnesis ar simts 
tūkstošu apgrozījumu, tad martā tas bija 
vien astoņu tūkstošu apgrozījums. Mēs 
attiecīgi savu SIA zaudējām un viss pa-
tiešām aizgāja pa pieskari. Tad kādu laiku 
sēdējām un centāmies saprast, kas vispār 
ir noticis. Tad pamazām vilkām laukā sa-
vas avantūristiskās idejas,” pagājušā gada 
pavasari atminas Lauris.

Tā arī radās ideja sākt dzērienu meis-
tarklases, turklāt ne tikai palikt pie vis-
kija, bet piedāvāt tajās dažādu dzērienu 
pagatavošanas prasmes. Oskars norāda, 
ka sākumā gan bijusi visai liela neticība, 
kā gan meistarklases, kuras parasti noti-
ka klātienē, varēs pārnest uz attālināto 
formātu. 

“Tā uztaisījām pirmo meistarklasi sa-
viem draugiem un bija pārsteidzoši liela 
atsaucība. Protams, tas no mums prasa 
sagatavošanos. Visiem dalībniekiem ie-
priekš izsūtām speciāli sagatavotas kastī-
tes ar visiem dzērienu paraugiem un visu 
pārējo, kas nepieciešams kokteiļu pagata-
vošanai. Tad konkrētā laikā visi saslēdzas 
kopā attālinātajā mītingā, un Lauris vada 
divu stundu meistarklasi,” stāsta Oskars. 
Uzņēmēji norāda, ka šādas meistarklases 
pagājušā gada pavasarī un vasarā tika or-
ganizētas regulāri, taču tās jo īpašu atsau-
cību guva tieši pagājušā gada nogalē un 
šī gada sākumā, kad atkal viss bija slēgts, 
cilvēki strādāja lielākoties no mājām un 
bija jūtams, ka cilvēki alkst pēc kaut kā 
neierasta. 

“Sākumā paši gan neticējām tieši 
kokteiļu meistarklasēm, jo jutāmies spē-

cīgi tieši viskija meistarklasēs, taču laiks 
pierādīja, ka cilvēkiem interesē. Parādījās 
korporatīvie klienti un patiesībā nācās 
mums daudz pastrādāt ar jauno projektu,” 
bilst Lauris, atklājot, ka paciņas nācās iz-
sūt ne tikai visas valsts teritorijā, bet sūtīt 
pat pa Baltiju, arī uz Ukrainu.

Uzņēmēji norāda, ka viņu meistarkla-
ses nu jau ieguvušas savu atpazīstamību 
un klienti novērtē visvairāk viņu pozitīvo 
attieksmi. 

“Ar ko esam stipri šajā projektā? Ar 
zināšanām un kvalitāti,” lakoniski saka 
Lauris, kurš arī ir ierasti meistarklašu va-
dītājs datorekrāna otrajā pusē. Savukārt 
Oskars ir tas, kurš palīdz visu sagatavot, 
lai klienti saņemtu visu nepieciešamo 
veiksmīgai dalībai meistarklasēs un kok-
teiļu pagatavošanai. 

“Patiesībā tā ir kaut kāda maģija,” 
nosaka Lauris, sakot, ka nereti viņi tiek 
pieaicināti kā viesi vai pārsteigums dažā-
du kolektīvu saliedēšanās pasākumos vai 
kādos citos pasākumos. 

“Taču mēs patiešām šim pieejam ar 
lielu atbildības sajūtu. Turklāt mūsu meis-
tarklasēs sniedzam ne tikai šo relaksējo-
šo jeb kokteiļu gatavošanas daļu, bet arī 
izzinošo un izglītojošo. Man ļoti pašam 
interesē dažādu dzērienu, arī kokteiļu iz-
celsme un tradīcijas. Daudz par to  stāstu 
no savas pieredzes un patiešām dalos ar 
zināšanām. Protams, iekļauju arī šova ele-
mentus, jo noturēt ar datora palīdzību cil-
vēku uzmanību divas stundas nebūt nav 
viegli,” saka Lauris. 

Vaicāti, kā jūtas pēc pusotra gada, 
kas pavadīts Covid-19 ierobežojumu 
zīmē, uzņēmēji bilst, ka tieši šis laiks 
viņiem daudz ļāvis saprast. Patiesībā tas 
esot mainījis viņu domāšanu un arī ļāvis 

saprast, ka vairs nevēlas atgriezties tādā 
darba skrējienā, kāds bija iepriekš. 

“Esam daudz ko izvērtējuši. Ir arī 
skaidrs, ka nekas nav beidzies un, iespē-
jams, rudenī atgriezīsies iepriekšējā gada 
scenārijs. Taču šobrīd esam daudz saga-
tavotāki, jo esam gatavi gan atsākt savu 
darbību mūsu kokteiļbāros, gan tālāk at-
tīstīt klātienes vai attālinātās kokteiļu, vis-
kija, džintonika meistarklases. Patiešām 
šis laiks mums ļāva saprast, ka mums ir 
iespējas, zināšanas un veids, kā piedāvāt 
klientiem citas lietas Turklāt ar mazākiem 
riskiem un lielāku pievienoto vērtību, kas 
ir ļoti būtiski,” saka Lauris.

Uzņēmēji bilst, ka nereti biznesā 
smagākā pieredze izved laukā uz kaut ko 
potenciāli gaišāku, labāku un mierīgāku. 
“Labprātīgi mēs šo nebūtu izvēlējušies, 
taču patiešām, pateicoties kovidam, esam 
kļuvuši citādāki  un jūtamies ar to mierā,” 
saka Oskars, bilstot, ka tas ļāvis darboties 
daudz mierīgāk, pragmatiskāk un rentab-
lāk, kas ikvienam uzņēmējam ir ļoti bū-
tiski. y

Nereti biznesā 
smagākā pieredze 
izved laukā uz 
kaut ko potenciāli 
gaišāku, labāku un 
mierīgāku. 

“

 MIDSUMMER GIN & TONIC
Lai baudītu vasaru ar baudu, Oskars un 

Lauris piedāvā vienu no saviem šī brīža ak-
tuālākajiem kokteiļiem. 

Nepieciešams
50ml Beefeater Džins
15 ml Jāņogu sīrups (rekomendēju 

Very Berry) 25 ml svaigi spiesta laimu sula
100 ml Toniks (rekomendēju Double Dutch)

Pagatavošana
Ielej aptuveni 350 ml glāzē džinu, sīrupu 

un laimu sulu, tad samaisa un pievieno mak-
simāli daudz ledu – tā, lai pilna glāze ar ledu. 
Tad lejam toniku un kārtīgi samaisām.

Dekorēšana
Svaigas laima šķēles un/vai svaigas jāņ-

ogas.
Salduma un skābuma balansu katrs var 

pieregulēt pēc savas gaumes – samazinot vai 
palielinot sīrupu vai sulu. Jāņogu sīrupa vietā 
var izmantot citus sīrupus un tonika vietā var 
izmantot gāzētu ūdeni vai kādu tēju uz zaļās 
tējas bāzes.
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ZIŅAS LATVIJĀ
SAŅEM APBALVOJUMUS UN INVESTĒ 
LĪDZEKĻUS
Bez dažādiem ierobežojumiem un izmaiņām ēdināšanas un tirdzniecības nozarē notiek arī labas 

lietas. Šajā rubrikā sniedzam nelielu ieskatu par apkārt notiekošo, lai saprastu, ka dzīve nebūt nav 

apstājusies. Tieši otrādi, jāteic, ka daudzi uzņēmumi Latvijā nav apmulsuši un negaida, kamēr beigsies 

pandēmija. Uzņēmēji investē, attīsta biznesu. Tiek pieņemti arī dažādi lēmumi, kas ietekmēs arī 

ēdināšanas tirgu Latvijā. 

Latvijā vadošais piena produktu 
un saldējuma ražotājs “Food 
Union” šī gada vasarai sarūpējis 

pēdējo 5 gadu laikā plašāko jaunu saldē-
jumu klāstu premiālā zīmola “Ekselence” 
portfelī. Populāri kokteiļi, atsvaidzinoši 
augļu sorbeti un dāsnas šokolādes kārtas 
raksturo kopumā 6 jaunās “Ekselences”, 
kas jau pieejamas veikalos visā Latvijā. 
Kopējās uzņēmuma investīcijas, kas 
ieguldītas “Ekselences” jaunumu izstrādē 
un jaunā ražošanas iekārtā, ir ap 50 tūk-
stošiem eiro. 

„Turpinot meklēt veidus, kā gadu no 
gada pārsteigt un iepriecināt saldējuma 
gardēžus, visā pasaulē saldējuma inovā-
cijās arvien vairāk parādās atsauces uz 
citiem produktiem – desertiem un uz-
kodām, konditorijas izstrādājumiem, arī 
dzērieniem. Mēs, Food Union, sekojam 
līdzi šīm tendencēm un rūpīgi analizējam, 
kādi atpazīstami un arī nekad neredzēti 
garšu salikumi aukstā garduma izpildī-
jumā sniegs baudījumu šajā vasarā,” uz-
sver Sandra Usačeva, „Food Union” sal-
dējuma zīmolu vadītāja Latvijā.

Jūnija sākumā, investējot turpat 250 000 
eiro, viens no Latvijas lielākajiem pārtikas 
un nepārtikas preču vairumtirdzniecības un 

mazumtirdzniecības uzņēmumiem ar 100% vie-
tējo Latvijas kapitālu SIA “Firma Madara 89” 
durvis vēra renovētajam veikalam-noliktavai 
“Labais”. 

Veikalu Labais mērķis ir radīt mūsdienīgas 
iepirkšanās vietas, kas ir atšķirīgas no tradicio-
nālajiem veikaliem: veikalus-noliktavas, kas pir-
cējiem nodrošina paplašinātu dzērienu, alkohola 
un alus sortimentu, pārtikas un nepārtikas preces 
lielos iepakojumos, kā arī pamatsortimentu pā-
rējās preču grupās gan ģimenes vajadzībām, gan 
mazajam biznesam par ikdienā labām cenām.

SIGULDĀ PĒC REKONSTRUKCIJAS ATVĒRTS VEIKALS-NOLIKTAVA LABAIS

SALDĒJUMU VASARA
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Uzņēmums “Orkla Biscuit Pro-
duction” kopā ar būvkompā-
niju “Merks” atzīmējis zīmola 

“Selga” jaunās cepumu un vafeļu ražot-
nes spāru svētkus par godu noslēdzošā 
būvniecības posma uzsākšanai. “Selgas” 
jaunā ražotne vairāk nekā 30 000 m2 pla-
tībā darbu uzsāks 2022. gadā ar vismaz 
250 jaunām darba vietām. 

“Jaunā “Selgas” ražotne ir mums ļoti 
nozīmīgs attīstības posms, kas simbolizē 
ne tikai izaugsmi, ilgtspēju un inovācijas, 
bet arī mūsu rūpīgo darbu pēdējo gadu 
laikā. Jaunās cepumu un vafeļu ražot-
nes būvniecība Latvijā ir “Orkla” grupas 
apliecinājums mūsu prasmēm, vienlaikus 
tas ir lielākais grupas investīciju projekts 
pēdējo gadu laikā. Novērtējam būvkom-

pānijas “Merks” profesionālo un efektīvo 
darbu, kas līdz šim veiksmīgi paveikts un 
ar lielu prieku raugāmies nākotnē, kuru 
šodien būvējam,” norāda SIA “Orkla 
Biscuit Production” un SIA “Orkla 
Latvija” valdes priekšsēdētājs Toms 
Didrihsons. 

Kā ziņots iepriekš, “Orkla Latvija” 
mātes uzņēmums nolēmis būvēt vēl vienu 
ražotni Ādažos, blakus “Laimas” jaunajai 
ražotnei, tādējādi Latvijā būs jau septiņas 
“Orkla” ražotnes, no kurām trīs atradīsies 
Ādažos. Jaunā ražotne specializēsies tikai 
cepumu un vafeļu ražošanā un būs lielā-
kā šāda veida ražotne Baltijas valstīs un 
Skandināvijā. Papildus būvniecībai sekos 
vēl būtiskas investīcijas jaunās iekārtās 
un ražošanas līnijās, kopumā veidojot pē-
dējos gados lielākās investīcijas Latvijas 
pārtikas ražošanas nozarē, kas radīs ap 
250 jaunu darba vietu. Kopumā ap 75% 
no ražotnē izgatavoto produktu tiks eks-
portēti. Plānots, ka jaunā ražotne sāks dar-
bu 2022. gadā. 

Starptautiskā sertifi kācijas aso-
ciācija ICERTIAS (Internatio-
nal Certifi cation Association) ir 

piešķīrusi “Maxima Latvija” apbalvo-
jumu mazumtirdzniecībā “Best Buy 
Award” jeb “Kvalitāte par labāko cenu”. 
Jau otro reizi pēc kārtas saņemtais aug-
stākā līmeņa globālais apbalvojums aplie-
cina, ka pēc Latvijas iedzīvotāju domām, 
“Maxima” veikalu tīklā ir plaši pieejami 
augstas kvalitātes produkti par pieejamu 
cenu.

“Esam pagodināti, ka atkārtoti saņe-
mam šo augsto novērtējumu no Latvijas 
iedzīvotājiem, kas apliecina, ka tas, ko 
mēs ikdienā darām, lai plašai sabiedrī-
bai nemainīgi būtu pieejami augstākās 
kvalitātes produkti par zemām cenām, 
ir atzinīgi novērtēts no mūsu klientu 
puses. 

Augstais apbalvojums vēlreiz kalpo 
kā apliecinājums, ka rūpes par cilvēku 
labklājību, līdzekļu gudru un saprātīgu 
veikšanu, kas paveikta sadarbībā gan ar 
vietējiem ražotājiem, gan pasaules līme-
ņa zīmoliem, ir nozīmīgs mūsu klientiem. 

Tas neapšaubāmi motivē turpināt uz-
sākto kursu, jo tieši šajā Covid-19 laikā 
patērētāji meklē zemas cenas un augstas 
kvalitātes attiecību – tieši to arī apzīmē 

“Best Buy Award” apbalvojums,” stāsta 
“Maxima Latvija” iepirkuma departa-
menta direktors Edvīns Lakstīgala.

KVALITĀTE PAR LABĀKO CENU – MAXIMAI

“SELGAS” JAUNĀ RAŽOTNE SVIN SPĀRU SVĒTKUS  
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2020. GADA PAVASARIS/VASARA
Latvijā marta sākumā ziņo par pirma-

jiem saslimšanas gadījumiem. Cilvēkos 
vērojama panika un bailes. Visi domā, ka 
vīruss ātri atnāks un ātri aizies, tomēr tiek 
uzlikti pirmie ierobežojumi. Tirdzniecības 
centri nedrīkst strādāt nedēļas nogalēs. Jā-
pārdomā iepirkšanās paradumi. Savukārt 
viesmīlības nozare un ēdinātāji savā ziņā 
ir priecīgi, jo cilvēki vasaru pavada Latvi-
jā, atpūšoties un baudot vietējās izklaides 
iespējas. Vietumis ēdinātāji strādā daudz 
vairāk nekā iepriekšējos gadus, jo piepra-
sījums patiešām audzis. 

2020.GADA OKTOBRIS  
Daļai iedzīvotāju sākas jauns satrau-

kuma, baiļu, iespējams, arī panikas pe-
riods. Tiek pieņemts lēmums, ka veikalus 
apmeklēsim turpmāk tikai valkājot sejas 
maskas. Viss būtu labi, bet tajā brīdī viss 
notiek strauji, pat īsti neļaujot ne pircē-
jiem, ne  uzņēmējiem apjaust, ka sāksies 
jauna dzīve. Patiesībā šis ir sākums ilgam 
un ļoti nogurdinošam periodam nozarē, 
kur galvenās lietas bija distancēšanās, 
ierobežots klientu skaits veikalos, dezin-
fekcijas līdzekļu un dažādu informatīvo 
materiālu izvietošana objektos. Valdība 
neuzticas tautai, bet tauta valdībai.   

Jo nedēļas iet uz priekšu, jo uzņēmu-
mos tiek arvien nopietnāk izvērtēti riski 
un iespēju robežās ieviesti papildus dro-
šības pasākumi, piemēram, aizsargstikli, 
temperatūras mērīšana, ierobežoti publis-

ki pasākumi un klientus pulcinošas pārdo-
šanas akcijas. Šajā laikā neviens nevar arī 
paskaidrot, vai tirdzniecības vietās vispār 
ir bijis kaut viens infi cēšanās gadījums, 
bet, ko valdība prasa, tas jāpilda visiem. 

2020.GADA NOVEMBRIS
Sācies kaut kāds dīvains nepakļauša-

nās periods. It kā visiem obligāti jāvalkā 
sejas maskas, taču netrūkst to, kuri, ieejot 
tirdzniecības centros un veikalos, sejas 
maskas speciāli nelieto vai valkā tās kā 
aksesuāru uz zoda vai mutes daļas, ar de-
gunu tverot pēdējās svaigā gaisa paliekas 
iekštelpās. Ja godīgi, jocīgi ļaudis, bet 
laiks pierādīs, ka arī cilvēks kā homo-
sapiens iemācīsies šo paradumu, ieejot 
veikalā, uzvilkt sejas masku. Tirgotājiem 
tiek uzlikts pienākums sekot līdzi ne tikai 
pašu darbinieku, bet arī apmeklētāju sejas 
valkāšanas kultūrai. 

Tā kā visa nebūtu gana, ar novembra 
vidu tiek aizliegts strādāt brīvdienās virk-
nei veikalu, galvenokārt, specializētu. Tas 
būtiski ietekmē konkurenci tirgū. Taču 
par šo arī neviens viedokli neprasa. Tā tas 
turpmāk būs. 

HENRIKS DANUSĒVIČS, 
LTA prezidents 

“ Cilvēki grib strādāt. Pasaules Vese-
lības organizācijas īpašais sūtnis CO-
VID-19 jautājumos Deivids Nabarro ir 

norādījis, ka Eiropas valstis neizmantoja 
vasaras mieru, lai sagatavotos nākama-
jam COVID vilnim. Visticamāk pirms 
vakcīnas ieviešanas Eiropā 2021. gada 
sākumā varētu būt trešais nāvējošās CO-
VID-19 pandēmijas vilnis un Nabarro 
norāda: „Tagad mums ir otrais vilnis. Ja 
viņi neizveidos nepieciešamo infrastruk-
tūru, nākamā gada sākumā mums būs tre-
šais vilnis.” Eiropai bija daudz jāmācās 
no Āzijas valstīm. „Uz vīrusu ir jāreaģē 
ātri, stingri un izlēmīgi,” viņš teica. „Pā-
rāk maz politisko lēmumu pieņēmēju sa-
prata, kā vīruss izplatās. Svarīgi ir pilnībā 
iesaistīt cilvēkus, motivēt ievērot distanci, 
nēsāt maskas, slimojot izolēties, mazgāt 
rokas un virsmas.” 

Galvenais ir saglabāt spēcīgas eko-
nomikas, sabalansējot ierobežojumus 
veselības nodrošināšanai. Šobrīd valdība 
novājina ekonomiku, nepamatoti slēdzot 
un ierobežojot uzņēmējdarbību. Tādējādi 
desmitiem miljonu eiro tiek iztērēti, lai 
kompensētu zaudējumus nepamatoti slēg-
tiem uzņēmumiem, nevis ieguldīti slim-
nīcu attīstībā, autonomo boksu izveidē. 
Vienlaikus tiek samazināti ieņēmumi, ko 
nodokļos devusi un dod mūsu nozare.

Kas jādara? Valdībai ar nozaru eksper-
tiem jāizstrādā pārdomāti, pamatoti un 
loģiski noteikumi, kas jāievēro attiecīgu 
preču pārdošanā vai pakalpojumu snieg-
šanā. Balstoties uz tiem, uzņēmēji izvērtē 
iespējas turpināt darbu vai apturēt uzņē-
mējdarbību. Pirms lēmuma pieņemšanas, 

VĒSTURISKS GADS UN 
VĒSTURISKI LĒMUMI
Pagājušā gada marta sākumā Latvijā tika reģistrēti pirmie Covi-19 saslimšanas gadījumi. Arī Latvija saprata, 

ko no vīrusa neizbēgs, lai gan pirmais lielākais trieciens skāra dienvidu valsti Itāliju. 

Pamazām tirdzniecības un ēdināšanas nozari skāra dažādi ierobežojumi un aizliegumi, pārbaudot arvien 

vairāk un cītīgāk nozarē strādājošos. Esam sagatavojuši nelielu ieskatu par pēdējo pusotru gadu, lai 

saprastu, kādi bijām toreiz un kas esam tagad. 
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uzņēmējam jābūt skaidrai un viennozīmī-
gai izpratnei par atbalstu.

Cilvēkiem ir jābūt skaidrībai par ie-
spēju strādāt, kā arī saņemt iztikai pienā-
cīgu palīdzību, ja valdība aizliedz strādāt. 
Savukārt, valdībai jāvadās pēc pasaules 
līmeņa ekspertu ieteikuma. Šobrīd mūsu 
valstī nav skaidrs, kāpēc ir uzlikti ierobe-
žojumi darboties ēdinātājiem un pakalpo-
jumu sniedzējiem, ja pavasara ierobežo-
jumu laikā nav bijuši saslimšanas gadīju-
mi tajos. Nav skaidrs, kas ir eksperti un 
uz kādiem apsvērumiem balstās. Neka-
vējoties jāatļauj ēdinātājiem atsākt darbu, 
kosmētikas nozares speciālistiem darbs 
un jābeidz represijas pret tirdzniecību.

2020.GADA DECEMBRIS 
Valdības lēmums šokē tirdzniecības 

nozari, jo patiesībā tiek dota pēdējā ie-
spēja nopirkt Ziemassvētku dāvanas tu-
viniekiem. Ziņās rāda, kā cilvēki šturmē 
tirdzniecības centrus, jo tirdzniecība tiks 
apstādināta, pieaugot jauniem saslimša-
nas gadījumiem. Sākam sastapties ar to, 
ka būs jāiemācās sadzīvot ar sortimentu 
ierobežojumu. Ne visu varēsim iegā-

dāties. Priekšā arī dzīve, kad frizūras, 
manikīrs, masāžas un jauni tetovējumi 
šķitīs vien kaut kas sens un nesasnie-
dzams. Lieki piebilst, ka nu jau arī bērni 
mācās no mājas un darbs jāveic no dzīvo-
jamās istabas nesen iekārtotā biroja.

Šis mēnesis paiet atsevišķu preču gru-
pu “represīvās” brīvdienas. Piemēram, al-
koholu daudzi steidz iepirkt vēl piektdie-
nu vakaros, turklāt jāiepērk tā vairāk, ja 
nu sestdien, svētdien sagribas vēl. Šie ie-
robežojumi faktiski pierādīja to, ka nereti 
pircēji iegādājās un reizēm arī patērēja 
vairāk, nekā normālos sadzīves apstākļos 
būtu darījuši. 

Decembris kļūst par loģiskas neloģi-
kas mēnesi, kad veikalos tiek noteikts, ka 
nagu vīlīti nopirkt varēs, bet šķēres ne. 
Dušas želeju pirksim, bet ķermeņa krēmu 
iegādāties nevarēs. Sāk krāties saraksts ar 
precēm, ko iegādāties nevarēsim. 

Visam pa vidu svētki katram savā 
mājsaimniecībā un cerība, ka reiz šis viss 
murgs beigsies. 

 
2021. GADA JANVĀRIS

Gads iesākas cerīgi. Valdība solās  iz-

skatīt iespējamās izmaiņas pārdošanas 
ierobežojumos. Sievietes jau labu laiku 
nevar nopirkt zeķubikses. Latvijas Tirgo-
tāju asociācija un tās prezidents Henriks 
Danusēvičs izrunājis sausu muti, lai val-
dību vestu pie prāta. Tiek aicināts steidza-
mi noņemt jebkādus sortimenta ierobe-
žojumus – gan pircēju, gan ekonomikas, 
gan valsts budžeta interesēs. Tirgotāji ga-
tavi nākt klajā ar saviem piedāvājumiem, 
lūdzot tikai normāli strādāt. Pircēji lūdz 
atļaut veikalos nopirkt virkni pašsaprota-
mu lietu, pie kurām tikt nav iespējams – 
trauki, ziemas apģērbs, kosmētika, ķer-
meņa krēmi, nagu vīles, kamanas, lāpstas, 
slidas…

Pamazām, bet nāk pie prāta un kaut ko 
jau iegādāties tomēr būs iespējams. Pie-
mēram, kancelejas preces. Arī zeķubik-
ses un lāpstas varēs nopirkt.  Vienlaikus, 
valdība lemj turpināt pārbaudīt mazos un 
vidējos veikalus, nosakot paaugstinātās 
prasības attiecībā uz 1 pircēju (25 m2) un 
aizliedzot ienākt veikalā pircējam, kuram 
nepieciešams pavadonis vai ir divi bērni, 
vai ir bērns virs 12 gadu vecuma.

Pamatīgi sadusmoti jau kādu laiku ir 

LIKTENĪGI. Ir brīdis, kad Latvijā tiek aizvērti visi tirdzniecības centri. 
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skaistumkopšanas un tetovēšanas speciā-
listi. Aiz muguras jau piketi un pamatīgas 
gānīšanās sociālajos tīklos. Runā par to, 
ka šīs nozares paies pagrīdē. Un nav jau 
tālu no patiesības, jo ne reizi vien sociā-
lajos kontos lasāms, ka kāds bijis pie fri-
ziera un viņa mājvietu. Pat politiķi ik pa 
laikam samānās, ka paši taisa manikīru 
vai atjauno matu griezumu. Bet var jau 
būt, ka tā?!

2021. GADA JANVĀRA BEIGAS
Grāmatniekiem pacietība beigusies. 

Apgāds “Zvaigzne ABC” sagatavo sū-
dzību Satversmes tiesai, lūdzot izvērtēt 
valdības pieņemtos lēmumus attiecībā uz 
nozari. 

2021.GADA FEBRUĀRIS
Ekonomikas ministrija ar LTRK at-

balstu uzstāda rekordu Eiropas Savienī-
bā – 49 m2 tirdzniecības zālē drīkst uztu-
rēties tikai viens pircējs.

Februāra pirmā nedēļa nāk ar vēl kādu 
patīkamu pārsteigumu – daļa pircēju 
beidzot var nopirkt sev nepieciešamās 
nepārtikas preces, ja tās bija pieejamas 

pārtikas veikalu plauktos, atļāva beidzot 
pārdot arī grāmatas. 

Un vēl atcerējāmies, kā bija padom-
ju laikos stāvēt rindās pēc desām. Šoreiz 
gan tās nebija desas, bet atļauts iegādāties 
preces, piemēram, apģērbu pārtikas preču 
lielveikalos. Laukā sals, bet cilvēku rin-
das stiepjas vairāku desmitu metru garu-
mā. Nu gan laiki pienākuši! Lieki piebilst, 
ka mazie veikaliņi vēl joprojām ir slēgti. 
Tiem nav ļauts vēl strādāt. 

2021. GADA MARTS
Februāra nogale nāk ar ziņām, ka  

Ministru kabinets konceptuāli atbalstījis 
Ekonomikas ministrijas (EM) priekšli-
kumu atļaut strādāt tirdzniecības vietām 
ar platību līdz 300 kvadrātmetriem. Plā-
nots, ka tirdzniecības vietās ar individu-
ālu ieeju līdz 300 kvadrātmetriem visas 
preču grupas varētu tirgot no pirmdienas, 
1.marta. 

Taču vēl pat 8. marta tulpju svētkus 
aizēno stīvēšanās par to, kad nepārtikas 
mazumtirdzniecības veikali drīkstēs at-
sākt strādāt. Stīvēšanās turpinās. 

2021. GADA APRĪLIS
Ar 7.aprīli Latvijā notiks virkne pār-

maiņu. Šī diena ir nozīmīga vēsturē, 
daudz sakarību ar izmaiņām tirdzniecībā 
valstī. Prieks par tiem, kam ļauts atkal būs 
strādāt – visiem veikaliem, izņemot tos, 
kuri ir lielajos tirdzniecības centros (virs 
7000 m2) un kuri nav pārtikas, kosmēti-
kas, dzīvnieku, optikas, grāmatu, preses 
vai ziedu veikali vai aptiekas. Protams, 
papildus jāpaskaidro, ka lielie veikali virs 
7000 m2, kuros nav vairāk par 4 nomnie-
kiem, un nomnieki tajos strādās. Piemē-
ram, “IKEA”, “Cenu klubs”. “Senukai”, 
“JYSK” un citi lielie veikali. Vispār cil-
vēks no malas var galvu nolauzt šajos re-
gulējuma līkločos.

Varēsim sakopt arī frizūras un nagus. 
Noteikumu daudz, bet iespēja tiek dota. 

MONTA RUBENE,
t/c “Valleta” vadītāja 

“ Izsakoties par situāciju, kas izveidoju-
sies, pamatojoties uz Covid-19, vienmēr 
uzsveru, ka cilvēka veselība un dzīvība 
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KO NU? Grāmatas nevar nopirkt, arī zeķubikses un daudz ko citu. Nāksies visiem paciesties. 
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ir primāra. Katram sevi fi ziski un garīgi 
jāaizsargā, par sevi jāparūpējas. Kam ne-
pieciešama palīdzība, tam jābūt iespējai 
to saņemt. Neskatoties uz to, nemainīgi 
uzskatu, ka tirdzniecības nozares dalīb-
niekiem, kas atrodas tirdzniecības cen-
tros, klātienes darbības ierobežojumi, 
precīzāk, aizliegums, bija nepamatots, 
nesamērīgs, neloģisks un, protams, acīm-
redzami negodīgs. 

Pērnā gada pavasaris apliecināja jau 
iepriekš zināmo – cilvēki, kas iepērkas 
tirdzniecības centros, ir saprātīgi un at-
bildīgi, mērķtiecīgi izdara pirkumus, jo 
brīvo laiku pavada nevis veikalos, bet sa-
vos hobijos un atpūtā dabā. To parādīja arī 
dati – pirkumu skaits samazinājās, vidējā 
pirkuma vērtība pieauga. Tirdzniecības 
centru veikali sabiedrību nodrošina ar ik-
dienā nepieciešamajām precēm, taču tās 
nav pirmā nepieciešamība, kas nozīmē, 
ka šajos veikalos vienlaicīgi nekad nebūs 
tāda plūsma, kā pārtikas segmentā. Ne-
nogurstoši varu atkārtot, ka tirdzniecības 
centros apmeklētājiem ir lielāka iespēja 
izkliedēties. 

Taču, pirmais, uzņēmumu darbība šeit 

tika apturēta, radot apjomīgus zaudēju-
mus. Piemēram, apģērbu, apavu segmen-
ta piedāvājums ir pakārtots sezonalitātei, 
kolekcijām. Ir uzņēmumi, kuriem rudens/
ziemas kolekcijas prece šobrīd vienkārši 
ir jānoraksta, taču norēķini ar piegādātāju 
ir jāveic. Otrs, arī sabiedrībai bez liekām 
problēmām un papildu tēriņiem tika lieg-
ta iespēja drošā vidē iegādāties nepiecie-
šamo. Saslimstības rādītāji nemazinājās, 
gluži pretēji, un tas parāda, ka turpmāk 
nozarei aizliegt klātienes darbību nav pa-
mata.

Līdzcilvēki ne reti komentējuši, ka ne-
loģiski ir ielaist cilvēku pārtikas veikalā 
un neļaut iegādāties visu, kas tur pieej-
ams – jo  viņš taču tāpat tur atrodas. Man, 
savukārt, tas likās vissaprotamākais iero-
bežojums, jo beidzot pret visiem tirdznie-
cības nozares dalībniekiem bija puslīdz 
godīga attieksme – ja nevar neviens, tad 
nevar neviens. Sabiedrības paradumi un 
vajadzības šobrīd ir mainījušās, un ma-
zumtirgotājiem jāplāno un jāsaprot, kā 
tām pielāgoties. Subjektīvi uzskatu, ka ne 
visiem tas būs pa spēkam un, protams, arī 
rentabli.

2021. GADA MAIJS 
Beidzot elpu var ievilkt ēdinātāji, 

uzfrišinot savas terases un domājot par 
vasaras sezonu. Cilvēki steidz baudīt 
sauli un kopīgas maltītes ārpus mājām. 
Tiesa gan, šis lēmums nemaz nenāk tik 
viegli, jo epidemiologiem savs skatījums, 
kur un kā drīkst ēst. Cik cilvēki kopā 
un galvenais, lai alkohols nav, kas va-
rētu vedināt uz ilgāku tusēšanos pie 
galdiņiem. 

Maija vidus nāk ar ziņām, ka valdība 
apstiprināja tirgotāju priekšlikumu, un 
drīkstēs strādāt arī veikali, kas ir tirdz-
niecības centru ēku sastāvdaļa, taču ir ar 
atsevišķu ieeju un nav saistīti ar tirdznie-
cības centru koptelpām. 

Maija nogale nāk kā svētki – veikali 
teju, teju tiks atvērti pilnībā un nebūs jā-
tirgojas ne uz ielas, ne stāvlaukumos. 

2021. GADA JŪNIJS
Vēsturiskais lēmums – tirdzniecības 

ierobežojumi beigušies. Vēsturisks lē-
mums – ko drīkstēs un ko nedrīkstēs darīt 
vakcinētie un nevakcinētie cilvēki. 

Vai šis murgs kādreiz beigsies? y
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IEGUVĒJI. Izrādījās, ka vienu brīdi ieguvēji bija tie veikali, kuriem tirdzniecības centros bija atsevišķa ieeja. 
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UZŅĒMĒJU STILS

Liene Lote Čemme

PADOMI SIEVIETĒM 
Stiliste stāsta, ka sevišķi sievietēm va-

saras lietišķā garderobe varētu būt izaici-
nājums, jo jautājumi var rasties gan par 
piedurkņu garumu, gan zeķubikšu valkā-
šanu, gan gaišo apģērbu, kas vizuāli to-
mēr cilvēku padara lielāku. 

“Varētu jau sacīt, ka vasarā nedaudz 
pieveram acis uz striktu un ļoti klasisku 
apģērbu, taču noteikti nevajag iet galējī-
bās un uzņēmējai lietišķajās sarunās ne-
piestāvēs mini svārki vai pārlieku atkaili-
nāta dekoltē daļa. Taču gan vīriešiem, gan 
sievietēm vasaras garderobē iesaku pāriet 
uz gaišā toņa apģērbu un dabīgākiem ma-
teriāliem. Šobrīd ražo arī daudzus mo-
dernus materiālus, jo, kā zinām, lins ļoti 
burzās. Un, ja uzņēmējs izskatās ļoti sa-
burzīts, tas arī nebūs estētiski. Tādēļ vien-

mēr jāpadomā, kāda materiāla apģērbu 
velkam un vai izkāpjot no auto, apģērbs 
nebūs ļoti izteikti saburzījies,” stāsta 
I. Zariņa, atklājot, ka lielisks vasaras va-
riants varētu būt maigi krītoša trikotāža, 
kas ražota no Tencel Modal šķiedrām. Tās 
tiek iegūtas no atbildīgi apsaimniekotām 
dižskabāržu audzēm. “Tas ir ļoti mūsdie-
nīgs materiāls, kas izskatās kā lins, bet ir 
viegls, dabisks, atvēsinošs un tik ļoti ne-
burzās,” paskaidro stiliste. 

Runājot par vasaras sieviešu lietišķo 
garderobi, I. Zariņa norāda, ka būtiski 
pievērst uzmanību kleitu, topiņu, blūžu 
piedurkņu garumam. “Diemžēl padušu 
vieta estētiski neizskatās un vienmēr jā-
padomā, lai būtu blūzei, kleitai nolaideni 
pleci, nelielas piedurknītes, ja dodamies 
uz lietišķajām pārrunām. Noteikti biznesa 

pusdienās neiederēsies lencīšu kleitas vai 
pludmales kleitas, kuras atkailinātas līdz 
krūšu daļai,” komentē stiliste. 

Vieglas, minimāla stila kleitas būtu 
piemērotākās. Garums šādām kleitām vai 
svārkiem varētu būt ap celīti. Krāsas – 
gaiši pelēcīgas, linu tonis, tumši zilas vai 
haki krāsas. 

Runājot par zeķubikšu valkāšanu, sti-
liste uzsver, ka diemžēl, lai arī vasarā ir 
karsti, tomēr lietišķā etiķete, īpaši svarī-
gos un autoritatīvos pasākumos, pieprasa 
valkāt sievietēm zeķubikses, taču tās va-
rētu būt ļoti plānas – pieci, astoņi  DEN, 
bet ne vairāk par 15 DEN. Tās būtu mie-
sas krāsā un faktiski nepamanāmas. 

“Ja runājam par biroja darbu, tad sie-
viete varētu arī nevilkt zeķubikses, taču 
situācijā, ja kājas ir glītas, nosauļotas un 
viņa to var atļauties estētisku apsvērumu 
dēļ. Tāpat nedaudz vēsākām vasaras die-
nām jāparedz kāda klasiski lietišķa virsd-
rēbe. Vai nu kāds trencītis vai žakete. No 
pašreizējām modes aktualitātēm es sievie-
tēm pat ieteiktu klasiskus šortus, ko var 
apvienot lieliskā komplektā ar vasarīgu 
žaketi. Izskatīsies ļoti moderni,” norāda 
I. Zariņa, atklājot, ka šīs vasaras modes 
aktualitāte ir arī žaketes bez rokām, ku-
ras lieliski izskatās. Zem tām apakšā var 
vilkt kādu zīda auduma topu vai T-krek-
lu. Tāpat šovasar modē ir platas, auduma 
bikses, kas lieliski kopā izskatīsies ar lo-
ferem (apavi – aut).  

VASARAS 
GARDEROBES AKCENTI 
Lai parunātu par uzņēmēju vasaras garderobi un aktualitātēm, uz sarunu aicināju stilisti INETU ZARIŅU, kura 

jau pašā sarunas sākumā norādīja, ka vasaras garderobe ir daudzu cilvēku klupšanas akmens. Kādēļ? Jo ir daudz 

grūtāk karstā laikā izskatīties pietiekami autoritatīvi, bet justies brīvi un ērti. 

Tāpat vīriešiem jāatceras, ka lietišķā 
garderobe arī vasarā pieprasa garās 
bikses. Nekādā gadījumā tie nebūs šorti. 
Tie noteikti var būt gaišie toņi, no plāna 
auduma, bet noteikti garās bikses.

“
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KĀ ĢĒRBTIES VĪRIEŠIEM – 
UZŅĒMĒJIEM

Runājot par vīriešu lietišķo garderobi 
vasarā, I. Zariņa norāda, ka no noteikti 
nedrīkst vilkt uz biznesa pusdienām vai 
citiem pasākumiem kreklus ar īsajām pie-
durknēm. 

“Tikai krekli ar garajām piedurknēm. 
Ja ir ļoti karsts, piedurknes drīkst atlocīt, 
cik nepieciešams. Ja kreklu vīrietis vēlās 
valkāt virs biksēm, tad tas ir jānogriež 
attiecīgā garumā, lai nav sajūta, ka vī-
rietis atnācis rīta kleitā,” uzsver stiliste, 
norādot, ka nav jābaidās aiziet līdz šu-
vējam, lai krekla garumu noīsinātu pēc 
konkrētā vīrieša auguma un garuma apri-
sēm. 

Tomēr, ja vīrietim šķiet, ka vasarā 
krekli ar garām piedurknēm nav domāti 
viņam, tad alternatīva varētu būt gaumīgi 
un labas kvalitātes polo krekli. Tie šobrīd 
ir modē, turklāt nopērkami dažādās krā-

sās. Stiliste vasarai iesaka par gaiši zilus, 
eleganti rozā toņa kreklus. 

“Noteikti vajag un var izpausties arī 
krāsās, bet to jāprot smalki un gaumīgi 
izdarīt. Tāpat vīriešiem jāatceras, ka lie-
tišķā garderobe arī vasarā pieprasa garās 
bikses. Nekādā gadījumā tie nebūs šorti. 
Tie noteikti var būt gaišie toņi, no plā-
na auduma, bet noteikti garās bikses,” 
norāda I. Zariņa.   

Runājot par apaviem, stiliste bilst, ka 
tās noteikti nebūs sandales, bet klasiski 
apavi. Vislabākie būs mokasīni vai lofera 
veida apavi, piemēram, no zamša mate-
riāla. 

“Tās var arī būt klasiskas baltas ke-
das. Tikai bez liekām detaļām, ko var 
valkāt pat pie uzvalka. Ja nepieciešamas 
ļoti klasiskas vasaras kurpes, tad iesa-
ku karameļu vai riekstu krāsas apavus, 
kuras patiesībā varēs valkāt arī rudens 
sezonā. Vienmēr der atcerēties, ka ar 

šņorēm apavi būs vienkāršāki, ikdienišķā-
ki nekā bez,” norāda I. Zariņa.

Runājot par uzņēmēja tēlu kopumā, 
stiliste saka vienkārši: “Koptēlu veido ne 
tikai apģērbs, arī sakopta bārda, izmaz-
gāti mati, glītas rokas, kas nozīmē, ka 
arī vīrietis var aiziet pie manikīra sakopt 
savas rokas. Protams, jāpadomā, lai nav 
redzams apmatojums kakla vi plecu zonā. 
Gan sievietei, gan vīrietim jārada sakopta 
cilvēka priekštats. Tas jau ir pats galve-
nais,” tā I. Zariņa. 

Viņa arī norāda, ja uzvelkam piemē-
rotu, jaunu un glītu apģērbu, vienmēr 
ieejam citā, daudz pozitīvākā, enerģijas 
laukā. Tādēļ ir svarīgi glīti un pārdomāti 
ģērbties. Meklēt savam augumam at-
bilstošas krāsas, stilu un akcentus. Tāpat 
lietišķajā etiķetē nav jāaizraujas ar akse-
suāriem. Arī saulesbrilles sarunas laikā 
nebūs piemērotas. “Labs rokas pulkstenis, 
un tas arī viss,” piebilst stiliste. y
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SASKATĪT 
IESPĒJAS 
UN TĀS 
REALIZĒT
Jūnijā teju pēc septiņu mēnešu dīkstāves beidzot 

ļāva strādāt tirdzniecības centriem visā Latvijā. 

Šo dienu pacietīgi gaidīja tik daudzi nozares 

pārstāvji. 

Lielajā intervijā šoreiz tirdzniecības centra 

“Akropole” vadītāja,  mārketinga, stratēģiju 

izstrādes un biznesa analītikas eksperte, ZANE 

KAKTIŅA. Ar viņu runājām gan par tirdzniecības 

centra “Akropole” aizvadīto gadu, gan nākotnes 

iecerēm. Arī par to, kas mainīsies nozarē pēc 

pandēmijā gūtās pieredzes un pircēju jaunajiem 

iepirkšanās ieradumiem. 
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SASKATĪT IESPĒJAS. Tirdzniecības centra vadītāja Zane Kaktiņa norāda, ka viņas darbā ir būtiski ne tikai saskatīt iespējas, bet 
saredzēt nākamos soļus. 
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Iepazīstini nedaudz ar sevi. 
Mana profesionālā darbība iepriekš 18 

gadus bija saistīta ar tirdzniecības nozari 
uzņēmumā “Maxima” Latvijā, Igaunijā 
un Bulgārijā, kur darbojos mārketinga, 
stratēģiju izstrādes un biznesa analītikas 
jomās. Man ir Latvijas Universitātes So-
ciālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā, 
bet varu sacīt, ka ļoti daudz zināšanu 
esmu ieguvusi tieši ikdienas darba pie-
redzē. Runājot par manu darbības stilu, 
teiktu, ka pret citiem dzīvē, arī profesio-
nālajā darbā, attiecos tā, kā vēlētos, lai 
izturas pret mani. Godīgums pret sevi un 
citiem ir mana vizītkarte. Domājot par 
manu profesionālo darbību, jāteic, ka ir 
lieliski, ja jaunam darbiniekam paveicas 
ar uzņēmumu, kurš pats ir attīstības stadi-
jā. Līdz ar to arī darbiniekiem ir iespējas 
augt līdzi, radoši strādāt un pilnveidoties 
pašam. Man šāda iespēja bija.

Kā nonāci līdz “Akropoles” vadīša-
nai?

2019. gadā sakritības pēc man tika 
piedāvāts pievienoties “Akropole” ko-
mandai kā vadītājai. Dzīvē man patīk iz-
aicinājumi un jaunu lietu izmēģināšana, 
līdz ar to labprāt šo amatu pieņēmu. Taču 
jāteic, ka man pašai ar “Akropoli” emo-
cionāli ir senākas saites. Atceros, kad vēl 
strādāju uzņēmumā “Maxima Latvija”, 
iekšēji tika runāts, ka būs tāds tirdzniecī-
bas centrs. Šķiet, tas bija kāds 2005. gads. 
Ar nepacietību pati gaidīju, kāda tad būs 
tā “Akropole”. 

Kādi bija tavi lielākie izaicinājumi, 
stājoties šajā amatā? 

Jā, jauni izaicinājumi bija pilnīgi no-
teikti, bet no tiem dzīvē nevajag baidīties. 
Citādi jau nav interesanti. Protams, stājo-
ties jaunā amatā ir šis iekšējais drebulis, 

bet tas nav iemesls, lai atteiktos. “Akro-
pole” Latvijā ir no 2019. gada 4. aprīļa, 
mani kā tirdzniecības centra vadītāju 
uzrunāja tā paša gada rudenī. Pamazām 
sāku apjaust centra darbību un pavisam 
ātri man jau bija savas vīzijas, ieceres, ko 
vēlētos realizēt, bet pienāca 2020. gada 
marts, Covid-19 pandēmija, un viss ar 
vienu vēzienu tika apstādināts. 

Par pandēmiju vēl parunāsim. Taču 
saki, ko nozīmē būt tirdzniecības cen-
tra vadītājai? Kas ir tavi ikdienas pie-
nākumi?

Protams, tas, pirmkārt, ir darbs ar savu 
komandu. Tālāk tā ir sadarbība ar mūsu 
centra nomniekiem. Un jau pašā sākumā 
sapratu, ka “Akropole” jāveido tāda kā 
kopiena, kur mums visiem ir vienādi mēr-
ķi, vērtības, lai savstarpējā sinerģija būtu 
pozitīva. Un tā ir ikdienas komunikācija 

Liene Lote Čemme
Foto – publicitātes

SPORTS UN ATBALSTS. Dalība Latvijas 3x3 basketbola līgas “Top Gun” vasaras sezonas fi nālturnīrā. 
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ar šiem cilvēkiem, darbību saskaņošana, 
sekošana līdzi nomnieku ikdienas dar-
bam, klientu vajadzību izvērtēšana un tā 
tālāk. Protams, ir arī daudzas citas rūpes 
un pienākumi.

Kā vērtē tirdzniecības centru ienāk-
šanu Latvijā kopumā? Kā izskatāmies 
uz Eiropas fona? 

Tirdzniecības centru ienākšana un at-
tīstība vienmēr būs saistīta ar konkrētās 
valsts iedzīvotāju blīvumu un ekonomis-
kajiem rādītājiem. Mums nekad nebūs 
tādi centri kā lielajās Eiropas galvaspilsē-
tās. Tāpat redzam, ka bija jāpaiet gadiem, 
kamēr Baltijā ienāca vairāki līdz tam ne-
bijuši zīmoli. Runājot arī par “Akropoli”, 
varam teikt, ka mums ir daudzi unikāli 
veikali, kas nav citur Latvijā. Esam ie-
aicinājuši ienākšanai Latvijā, piemēram, 
“Van Graaf” veikalu, kas ir viens no va-
došajiem multizīmolu modes mazumtir-
gotājiem. Un tas nav viegli, ieinteresēt 
ar Latvijas tirgu lielos zīmolus. Ne velti 
visbiežāk to ienākšana notiek, aptverot 
uzreiz visas trīs Baltijas valstis. 

Pēc visa tā, kas piedzīvots pēdējā 
gada laikā saistībā ar pandēmiju, kā-
das ir tavas pārdomas, sajūtas, izejot 
cauri tirdzniecības centram?

Vislielākais prieks ir par apmeklētā-
jiem. Kad redzu apmeklētāju rosību, tad 
ir laba sajūta. Ir prieks redzēt, ka cilvēki 
ir sailgojušies pēc fi ziskas komunikācijas 
un iepirkšanās. Ļoti priecājos par nomnie-
kiem, kuriem ir dota iespēja atsākt darbu. 
Viņiem tas ir pirmais elpas vilciens pēc 
tik ilga laika.  

Atgriežamies domās pagājušā gada 
martā, kad Latvijā apstiprināja pir-
mos Covid-19 saslimšanas gadījumus, 
kad sākās pirmās ziņas par ierobežoju-
miem. 

Prāts līdz galam negribēja ticēt tam, 
kas notiek. Tajā brīdī likās, ka tie vairs 
nav nekādi joki, bet toreiz neviens neapzi-
nājās, kas sekos un uz cik ilgu laiku pan-
dēmija pie mums ir atnākusi. Jāteic gan, 
ka arī šobrīd īsti neapzināmies, kā vēl viss 
tālāk var attīstīties. Pirmajā pandēmijas 
vilnī bija doma, kā šo te “īso” aizliegumu 

termiņu pārdzīvot. Kā sagatavoties un kā 
tālāk strādāt, kad šis “īsais” termiņš būs 
beidzies. Toreiz īsti nevarējām iztēloties, 
ka turpmākā gada vai divu laikā dzīvo-
sim tik ļoti viļņveidīgā un neprognozēja-
mā situācijā. Mūsu galvās tas bija tiešām 
īss brīdis, kas jāpārvar. Pašlaik jau esam 
pieraduši, ka visu laiku mums ir jābūt ga-
taviem pielāgoties. Vienu dienu ir viens 
plāns, bet nākamajā saprotam, ka jārīko-
jas būs pavisam citādi. 

Kā aizritēja pagājušā gada vasara 
tirdzniecībā? Strādāt visai mierīgi tika 
ļauts līdz rudenim.

Jā, pavasarī bija jāievēro distancēša-
nās, pieradām pie masku valkāšanas, tur-
klāt bija posms, kad tirdzniecības centri 
strādāja tikai darba dienās. Nedēļas no-
galēs bijām slēgti, lai neveicinātu cilvēku 
pulcēšanos. Jāsaka, ka arī sabiedrība bija 
ļoti piesardzīga. Daudz bailīgāk uztvē-
ra notiekošo. Salīdzinot pircēju plūsmu, 
kas nāca uz tirdzniecības centru pagājušā 
gada aprīlī un pašreiz, redzam, ka cilvēki 
kļuvuši daudz drošāki. Tālāk jau pagāju-
šā gada maijā tirdzniecības centri atsāka 
darbu ar pilnu elpu un tā nostrādājām visu 
vasaru un rudens sākumu. Saslimstības 
rādītāji valstī bija zemi, cilvēki bija no-
mierinājušies. Ja salīdzina apmeklētāju 

pieplūdumu pagājušā gada vasarā pēc pir-
mā pandēmijas viļņa un vēl gadu iepriekš, 
kad  Covid-19 vēl sapņos nerādījās, dati 
pērn bija ļoti labi. 

Un tad pienāca pagājušā gada ok-
tobris, kad sāka atkal izziņot dažādus 
ierobežojumus ēdinātājiem un tirgotā-
jiem.

Jā, ierobežojumi pirmos skāra tieši 
ēdinātājus, sporta klubus, kino un bērnu 
izklaides laukumus. Tālāk jau nāca 18. 
decembris, kad tirdzniecības veikali tik 
slēgti darbībai pavisam. Cilvēki vēl stei-
dza iepirkt pēdējās Ziemassvētku dāvana, 
bet noteikti vēlos sacīt, ka cilvēku apmek-
lējumi nebija haotiski. Apmeklētāji ievē-
roja noteiktās prasības. 

Un tad nāca līdz šim lielākais trie-
ciens nozarei, paziņojot, ka tirdzniecī-
bas centri, veikali tiek slēgti, izņemot 
pārtikas veikalus un vēl atsevišķus tir-
gotājus. 

Un atkal jāsaka – negribējās toreiz ti-
cēt, ka tas būs ilgi. Noteikti nedomājām, 
ka līdz pilnīgai tirdzniecības centru atvēr-
šanai būs jāgaida teju pilni septiņi mēneši. 
Protams, atcerējāmies 2020. gada pavasa-
ri, kad pusotru mēnesi tirdzniecības centri 

“
Ja iepriekš daudz laika pavadīju dažādos 
mediju portālos, tad tagad esmu jau 
sens un regulārs dalībnieks Ministru 
Kabineta sēdēs, attālināti klausoties par 
visu, ko spriež, kā attīstās situācija un 
kas sagaidāms. Un vissmagākā ir tieši šī 
gaidīšanas sajūta, kad gaidi uz ko labāku, 
bet nesaproti, cik ilgi.
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bija daļēji slēgti, bet negribējās ticēt, ka 
tas būs tik ilgs periods. Kas attiecas uz 
mani pašu kā vadītāju, ja iepriekš daudz 
laika pavadīju dažādos mediju portālos, 
tad tagad esmu jau sens un regulārs dalīb-
nieks Ministru Kabineta sēdēs, attālināti 
klausoties par visu, ko spriež, kā attīstās 
situācija un kas sagaidāms. Un vissmagā-
kā ir tieši šī gaidīšanas sajūta, kad gaidi uz 
ko labāku, bet nesaproti, cik ilgi. 

Patiešām bija jāiemācās būt pacie-
tīgiem un pielāgoties situācijai. Un tad 
nāca šī gada pavasaris ar ziņām, ka ie-
spējama ir āra tirdzniecība. Tālāk jau 
bija ļauts strādāt tiem veikaliem, ku-
riem ir atsevišķas ieejas. Kā ar šo tikāt 
galā? 

Teikšu godīgi, nevienā brīdī neatļāvos 
domāt, ka pieņemtie lēmumi ir slikti un 
ka tālāk neizdzīvosim. Drīzāk visus jau-
nos ierobežojumus vai valdības lēmumus 
uzreiz skaidri centos tālāk nodot “Akro-
pole” nomniekiem. Man bija svarīgi, lai 
viņi jūt, ka visi esam vienādā situācijā. 
Protams, bija jāizstrādā dažādi regulējumi 
un sistēma, kā tirdzniecības centrs strā-
dās. Paldies mūsu apsardzes kompānijai 
SIA “Eurocash1” par sadarbību un paš-
aizliedzīgo darbu. Jo būtiski bija izstrādāt 
ne tikai dažādus regulējumus, bet saprast, 
kā to tālāk kontrolēsim. Jo šī kontroles 

funkcija tika prasīta no mums kā no tirdz-
niecības centriem. Turklāt, ja varu teikt, 
ka skaidrojošais darbs ar nomniekiem ne-
bija sarežģīts, tad skaidrojošais darbs ar 
apmeklētājiem ir pavisam kaut kas cits. Ir 
skaidrs, ka cilvēki bija  apmulsuši, nereti 
dusmīgi un bieži vien pār mūsu galvām 
bira pārmetumu jūra. 

Runājot par vēl neseniem notiku-
miem, kad tika atļauts strādāt veikaliem 
ar atsevišķajām ieejām, mums izdevās 
atvērt 12 no 170 dažādām tirdzniecības 
un pakalpojuma vietām. Kvadrātmetros 
tie bija apmēram 30 procenti, no kopē-
jā skaita, kas bija diezgan efektīvi mūsu 
gadījumā. Bet šis periods nebija ilgs, kad 
jau tika paziņots, ka visi veikali varēs at-
vērties. 

Šobrīd varam sacīt, ka mainījušies 
arī cilvēku iepirkšanās paradumi. Esam 
iemācījušies lietot un neaizmirst mājās 
sejas aizsargmaskas, ievērot distanci, arī 
nodezinfi cēt rokas nepieciešamības gadī-
jumā. 

Jā, noteikti. Turklāt man ir labs pie-
mērs. Jau pašā sākumā, kad tika noteikts, 
ka sejas maskas ir obligātas valkāšanai 
tirdzniecības centrā, tās bez maksas da-
lījām visiem apmeklētājiem, kuriem tās 
kādu iemeslu dēļ nebija līdzi. Protams, šo 
skaitu kontrolējām un varu sacīt, ka sāku-
mā bija lielāks apjoms ar šīm izdalītajām 

maskām nekā tagad. Tagad tie ir reti gadī-
jumi, kad mums sejas maskas jāizsniedz 
un arī biežāk tādēļ, ka tā atrodas nevis ka-
batā, bet aizmirsusies automašīnā. 

Vēl, protams, iepriekš cilvēki nereti 
nāca uz tirdzniecības centriem pavadīt 
brīvo laiku un vienai ģimenei tas varēja 
sasniegt pat divas vai trīs stundas. Šobrīd 
vairs par to nav runa. Cilvēks nāk pēc 
konkrēta pirkuma un lieki vairs tirdznie-
cības centrā neuzturas. No tirgotāja per-
spektīvas šī klienta apziņa ļauj efektīvāk 
strādāt, jo katrs atnākušais atnes ieņē-
mumus. Jo patiešām cilvēks ir atnācis ar 
mērķi iegādāties konkrētas preces, nevis 
pastaigāties, paskatīties vai vienkārši at-
pūsties.

Kā tad šī izklaides puse tirdzniecī-
bas centros attīstīsies nākotnē? Iespē-
jams, patiešām patērētāju interesēs 
būs tikai konkrētās preces iegāde pēc 
iespējas īsākā laikā, nevis maltītes ietu-
rēšana, izklaide vai citas tirdzniecības 
centru piedāvātās iespējas?

Domāju, ka tirdzniecības centri no-
teikti mainīsies, bet, iespējams, pavisam 
citādāk. Šobrīd mūsu gadījumā ir pavisam 
loģiski, ka “Akropolē” atrodas arī Bizne-
sa centrs, kas ir atsevišķā ēkas daļā, kurā 
birojus nomā dažādi uzņēmumi. Iespē-
jams, kādreiz tirdzniecības centri būs cie-
ši saistīti ar dzīvojamo platību. Pieļauju, 
ka kādreiz cilvēki pat dzīvos tirdzniecības 
centru ēkās, kas būs ātrs un ērts veids, lai 
viss būtu vienuviet. Jo skaidrs, ka mums 
arvien vairāk trūks laiks. 

Un tad pienāca šī gada jūnijs, kad 
tika atļauts atvērties visiem tirdznie-
cības centriem. Tā bija patiešām ilgi 
gaidīta diena gan tirgotājiem, gan pir-
cējiem. 

Jā, pienāca …. Tajā brīdī satrauku-
mam nebija ne laika, ne vietas. Tas bija 
neaprakstāms prieks. Bija vēlme uzreiz 
visu izplānot, ko un kā darīsim. Jo tirdz-
niecības centrs kā ēka bija nedaudz iegā-
jusi pusguļošā režīmā ar dažādām sistē-
mām, apkalpojošo specifi kāciju, nemaz 
nerunājot par nomniekiem. Līdz ar to tas 
patiešām bija prieks un vēlme ķerties klāt 
pie darbiem, lai apmeklētājiem atvērtos 

Iepriekš cilvēki nereti nāca uz 
tirdzniecības centriem pavadīt brīvo laiku 
un vienai ģimenei tas varēja sasniegt pat 
divas vai trīs stundas. Šobrīd vairs par 
to nav runa. Cilvēks nāk pēc konkrēta 
pirkuma un lieki vairs tirdzniecības centrā 
neuzturas. No tirgotāja perspektīvas šī 
klienta apziņa ļauj efektīvāk strādāt, jo 
katrs atnākušais atnes ieņēmumus. 

“
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pilnā spožumā. Prieks arī par nomnie-
kiem, kuri ievēro spēkā esošās epidemio-
loģiskās prasības. Katrs uzskaita pircēju 
skaitu, turklāt dažādos kreatīvos veidos 
– kāds dod speciālas iepirkuma kartes, 
citi dāvanu maisiņus, bet apavu veikali 
katram ienākošajam dod apavu pielaiko-
šanas lāpstiņas. Nomnieki novērtē iespēju 
strādāt un katrs cenšas darīt to pēc labākās 
sirdsapziņas. 

Kā attīstīsies e-tirdzniecība? Vai tai 
saskati nākotni? 

Domāju, ka noteikti attīstīsies. Šis 
laiks mācīja iepirkties interneta vidē. Pro-
tams, ne vienmēr iegādātā prece atbilda 
izmēram un to nācās sūtīt atpakaļ. Taču 
patiešām  domāju, ka e-tirdzniecība ies 
roku rokā ar fi zisku iepirkšanos. Jo šīs 
abas lietas viena bez otras neiztiks, drīzāk 
jautājums, kā tās harmoniski attīstīsies 
kopā. 

Vai šajā grūtajā laikā, tavuprāt, 
nozare tika sadzirdēta? Vai bija pietie-
kams atbalsts no valsts? 

Nozari uzklausīja, bet, protams, vien-
mēr varam gribēt vairāk. Es domāju, ka 
šis bija laiks, kad bija nepieciešama skaid-
ra informācija. Valstij un tālāk arī mums 
bija jāiegulda liels skaidrojošais darbs, lai 
mazinātu cilvēku neizpratni, bailes, ne-
drošību un citas emocijas, ar kurām šajā 
laikā saskārāmies. Turklāt teikšu godīgi, 
esmu bijusi ļoti saprotoša šajā jautājumā 
un domājusi daudz par to, kā izdarīt la-
bāk, vairāk un atbilstoši noteiktajam. Šis 
laiks manā dzīvē nav bijis baiļu vai dus-
mu pilns. Pilnīgi noteikti tas tā nav. 

Kā raugies uz rudens, ziemas sezo-
nu? Kādiem jauniem izaicinājumiem 
esat gatavi? 

Es domāju, ka mums ir jāpielāgojas 
un jābūt gataviem jaunajiem spēles notei-
kumiem. Par prioritāti nākamajos gados 
kļūs droša iepirkšanās, kam patiesībā jau 
esam gatavi. Jau 2020. gada vidū bijām 
izstrādājuši savu “Drošas iepirkšanās 
konceptu”, kurš bija vēl plašāk papil-
dināts, nekā valdības prasības. Mums 
eskalatori tirdzniecības centrā ir aprīkoti 
ar UVS  staru automātisko apstrādi, kas 

nozīmē, ka pie rokturiem var turēties dro-
ši. Tāpat šobrīd runāja par gaisa kvalitātes 
mērījumiem tirdzniecības centros, bet šī 
sistēma jau iestrādāta mums ir kopš ēkas 
celšanas brīža un regulāri vienmēr esam 
veikuši gaisa mērījumu kvalitāti, kas pat 
ir ļoti labs. Šobrīd arī telpu, visu virsmu 
uzkopšana kopš aprīļa notiek ar speciālu 
līdzekli “SAO”, kas ir ne tikai drošs kā 
dezinfektors, bet arī novērš jebkādas aler-
ģiskas izpausmes, nerunājot par baciļiem 
vai vīrusiem. Padomā ir arī energoefekti-
vitātes jautājumi, tā kā noteikti turpināsim 
darboties šajā virzienā. 

Esat arī viens no tiem tirdzniecības 
centriem valstī, kuros var veikt vakci-
nāciju pret Covid-19. Kā nāca šis lē-
mums?

Tas bija pašsaprotami. Uzskatu, ka 
vakcinēties vai nē ir katra paša cilvēka 
ziņā, bet mēs noteikti saviem apmeklē-
tājiem esam gatavi šādu iespēju uz vietas 
sniegt. Šo procesu organizē Nacionālais 
veselības dienests kopā ar “Veselības 
centrs 4”, bet mēs viennozīmīgi to esam 
gatavi atbalstīt. 

Kādu saskati no-
zares un tirdzniecības 
centru nākotni Latvi-
jā?

Domāju, ka tirdz-
niecības centri nākotnē 
apvienos arvien vairāk 
un dažādas tirgotāju 
nozares. Tas nebūs ti-
kai apģērbs, būvmate-
riāli vai sadzīves pre-
ces atsevišķos centros, 
bet visdrīzāk tas viss 
būs vienuviet.  Attīstī-
sies e-tirdzniecība un 
domāju, ka tas arī no-
drošinās šo daudzpa-
kalpojumu pieejamību 
klientam. Iespējams, 
tirdzniecības centros 
bez kino un sporta pie-
dāvājuma ienāks arī 
kultūras nozare. Nā-
kotnē tas varētu attīs-
tīties. Uzskatu, ka arī 

manā darbā bez radošuma neiztikt. Tas ir 
arī veids, kā saskatīt jaunas iespējas. Tad 
to visu realizēt, kas nenoliedzami vaina-
gojas ar milzīgu gandarījumu. 

Tev ir milzīga pieredze mārketingā. 
Kāds ir pareizākais ceļš līdz klientam 
šodien?

Nenoliedzami viss attīstās un virzās 
digitalizācijas jomā. Sociālie mediji ar 
katru gadu paliek arvien spēcīgāki. Mār-
ketinga valodas tonis un veids pavisam 
noteikti mainās un mainīsies, jo sociālo 
mediju vidē ir pavisam citi patērētāji. Arī 
publika, ko uzrunājam ir cita. Vairs nedar-
bojas tas, ko darījām un kā uzrunājām pir-
cējus Latvijā pirms desmit gadiem, kaut 
vai atceroties televīzijas reklāmu laiku. 

Ko novēli nozarei atsākot darbību? 
Iespējas. Spēju tās saskatīt un realizē-

ties. Nebaidīties mainīties, ja tas nepiecie-
šams. Lai arī caur grūtībām tās saskatām 
un saprotam, kā tās realizēt. Un tas ir 
veiksmes faktors. y
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Kā esam jau rakstījuši SIA “Depo-
zīta Iepakojuma Operators” 
(DIO) izsludinātajā konkursā kā 

piegādātājs ar saimnieciski izdevīgāko 
automatizēto depozīta iepakojuma pie-
ņemšanas pakalpojumu piedāvājumu ir 
izraudzīts skandināvu uzņēmums “Tomra 
Systems ASA”. Taču paliek aktuāls jau-
tājums par pašmāju uzņēmumu “Wingo 
Deposit”, kuru varētu atbalstīt arī Latvijas 
tautsaimniecības vārdā, ļaujot tam nodro-
šināt vajadzīgos taromātus. 

Vienlaikus jāuzsver, ka DIO darbojas 
autonomi un nepārskatāmi. Un nepārpro-
tami neinformējot nozari kopumā un uz-
spiežot ražotājiem izdevīgus noteikumus, 
bet tirgotājiem piespiežot parakstīt neiz-
devīgus līgumus.

Pats DIO norobežojas no jautājumu ri-
sināšanas, kas saistīti ar depozītu sistēmu, 
tai skaitā aktuālo sanitāro noteikumu ie-
vērošanu un depozīta maksas reģistrācija 
EKA.

SIA “Depozīta Iepakojuma Opera-
tors” valdes priekšsēdētājs Miks Stū-
rītis par konkursa rezultātiem un “Wingo 
Deposit” saka: “DIO ieskatā Wingo De-

posit ir sekojošas iespējas panākt, lai tā 
ražotie taromāti varētu tikt lietoti depozīta 
sistēmā Latvijā. Proti, jebkuram taromātu 
piegādātājam vai ražotājam ir tiesības un 
iespējas piedāvāt iepakojuma pieņemša-
nas vietu īpašniekiem savus taromātus un 
pakalpojumus. Visiem Latvijā izmanto-
jamiem taromātiem ir jāatbilst DIO ten-
dera nolikumā defi nētajām tehniskajām 
prasībām, lai nodrošinātu depozīta sistē-
mas netraucētu un efektīvu darbību. Šīs 
prasības Wingo Deposit ir zināmas, ņe-
mot vērā, ka tas piedalījās DIO rīkotajā 
konkursā.  

Gadījumā, ja pieņemšanas vietas 
īpašnieks izvēlas Wingo Deposit vai cita 
taromātu ražotāja, piegādātāja piedāvā-
jumu, tas slēdz līgumu ar DIO, kurā ga-
rantē izvēlēto taromātu atbilstību DIO 
prasībām un uzņemas pilnu atbildību par 
taromātu darbības nodrošināšanu. Jopro-
jām, kā arī iepriekš pausts masu saziņas 
līdzekļos, DIO iespēju robežās ir gatavs 
atbalstīt SIA “Wingo Deposit”, realizējot 
tā ražoto taromātu pilotprojektu Latvijā, 
līdzko Latvijā sāks darboties depozīta 
sistēma. Šāda pilotprojekta ietvaros būtu 
nepieciešams, lai konkrētas pieņemšanas 
vietas īpašnieks piekrīt šāda projekta rea-
lizēšanai un taromāts tiktu uzstādīts pilota 
režīmā, dodot iespēju “Wingo Deposit” 
pārbaudīt iekārtu reālos depozīta sistēmas 
nodrošināšanas apstākļos. Par šāda pilot-
projekta norises laiku, nosacījumiem un 
ieviešanu ir jāvienojas atsevišķi.

Komentāru speciāli žurnālam “Lat-
vijas Tirgotājs” sniedzis arī ekonomikas 
ministrs Jānis Vitenbergs, norādot, ka  
Depozītu sistēmas izveide Latvijā ir vēl 

viens pozitīvs solis, lai mēs virzītos uz 
klimatneitrālu ekonomiku. 

“Sistēmas iedarbināšana tika uzticēta 
Valsts vides dienestam, kura pienākums 
bija konkursa kārtībā izvēlēties un nos-
lēgt līgumu ar depozīta sistēmas opera-
toru, kas nodrošinās  depozīta sistēmas 
darbību Latvijā. Arī attiecībā uz iekārtu 
piegādi tika rīkots konkurss. Vērtējot pie-
gādātāja izvēles procesu no depozīta sis-
tēmas ieviešanas viedokļa, sabiedrības in-
teresēs ir ieviest saimnieciski izdevīgāko, 
saprotamu un modernu depozīta sistēmu, 
kas nodrošina tās dalībniekiem zemas uz-
turēšanas izmaksas, no vienas puses, un 
iedzīvotajiem ērtu un pieejamu depozīta 
iepakojuma nodošanas infrastruktūru, no 
otras puses. Protams, es kā ekonomikas 
ministrs atbalstu, ka Latvijas komersanti 
aktīvi piedalītos šādos un līdzīgos iepir-
kumu konkursos un spētu izteikt ekono-
miski izdevīgākos piedāvājumus, vienlai-
kus nodrošinot visas tehniskajās specifi -
kācijās izvirzītās prasības un standartus,  
lai tādējādi tiktu veicināta vietējo komer-
santu ekonomiskā aktivitāte un nauda 
paliktu Latvijas ekonomikā,” komentēja 
ekonomikas ministrs J. Vitenbergs.

Atgādinām arī tirgotājiem, ka  jūni-
ja vidū Saeimā tika pieņemti grozījumi 
Iepakojuma likumā, kas atļauj tirgotājiem 
veidot kopīgas depozīta pieņemšanas 
vietas izveidei līdz 500 m attālumā no 
tirdzniecības vietas savstarpēji vieno-
joties. Iespējams vienoties vietās, kur 
attālums pārsniedz 500m vienas admi-
nistratīvās teritorijas robežās, ja saņemta 
Valsts Vides dienesta un pašvaldības 
piekrišana. y

TAROMĀTI TUVOJAS
Arvien aktuālāki kļūst jautājumi par Depozīta sistēmas automātiem un 

pieņemšanas vietām. Diena, kad Latvijā nodosim tukšo taru tirdzniecības 

vietās, tuvojas. Tas, protams, prasa papildus sagatavošanos tirgotājiem. 

Tāpat par aktuālu jautājumu jeb “karsto kartupeli” kļuvis taromātu 

jautājums. Arī mums (red.) „DIO” nesniedz informāciju plašākai auditorijai. 

Tas rada pamatotas aizdomas par ražotāju izmaksu pārcelšanu uz 

patērētājiem, tirgotājiem un maziem ražotājiem.

Liene Lote Čemme
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“Zaļā josta” un AS “BAO” vērš 
sabiedrības uzmanību pareizai rīcī-
bai ar nolietotām elektroiekārtām 

un citiem videi kaitīgiem atkritumiem – 
ikviena iedzīvotāja pienākums ir tās 
nodot utilizācijai, rūpējoties par vides un 
cilvēka veselības drošību, kā arī sekmē-
jot vērtīgu resursu atgūšanu un otrreizējo 
izejvielu pārstrādes valsts plāna izpildi. 

Iedzīvotājiem tiek nodrošināts pastā-
vīgs ērti sasniedzams videi kaitīgo preču 
pieņemšanas punktu klāsts, kur ikviens 
iedzīvotājs var nodot izlietotās baterijas 
un nolietotās elektroiekārtas bez maksas, 
esot pilnīgi pārliecinātiem, ka visas nodo-
tās videi kaitīgās preces tiks pārstrādātas 
otrreizējās izejvielās.

Lai vērstu sabiedrības uzmanību ikdie-
nišķām situācijām, kurās vērojamas atkri-
tumu kaudzes dabā, “Zaļā josta” uzsāk in-
formatīvu kampaņu “Tas nav smieklīgi”. 
Kampaņas ietvaros būtiska loma atvēlēta 
pareizai rīcībai ar nolietotām elektroie-
kārtām, kuras, lai arī cik tas varētu šķist 
pārsteidzoši, joprojām tiek manītas Latvi-
jas mežos un ceļmalās. “Vecais, smagais 
televizors, kuru kāds mērķtiecīgi ir vedis 
izmešanai uz mežu, tad nesis no mašīnas 
dziļāk krūmos – tas nav smieklīgi,” uz-
sver “Zaļā josta” pārstāve Laima Kubliņa. 
“Iztērētā degviela, risks saņemt sodu par 
vides piesārņošanu un sabiedrības noso-
dījums noteikti neatsvērs iespēju, šo pašu 
televizoru nogādāt specializētā videi kai-
tīgo preču pieņemšanas punktā tuvu savai 
dzīvesvietai, kur to pieņems bez maksas, 
turklāt nepieciešamības gadījumā pat pa-
līdzēs izcelt no auto,” skaidro L. Kubliņa. 

Ar informatīvās kampaņas “Tas nav 
smieklīgi” palīdzību “Zaļā josta” sadarbī-
bas ar AS “BAO” uzsver, ka valstī ir plaši 
izveidots videi kaitīgo preču pieņemšanas 
punktu tīkls, kurā iedzīvotājiem ikdienā ir 
iespēja utilizēt nolietotās elektroiekārtas 
un izlietotās baterijas. Šajos elektronikas 

nodošanas punktos bezmaksas un bez ie-
priekšēja pieraksta var nodot elektroniku 
neierobežotā daudzumā ikviens iedzīvo-
tājs (fi ziska persona). Darba laiks ir pie-
lāgots tā, lai ikviens iedzīvotājs varētu 
nodot elektroniku sev ērtā laikā un vietā.

Elektriskie un elektroniskie atkritu-
mi, iekārtas, kas darbojas ar baterijām jeb 
elektrību – nolietots televizors, dators, le-
dusskapis, radioaparāts, elektriskās bērnu 
rotaļlietas, fotofi lmiņas, baterijas, kom-
paktdisku atskaņotāji un daudz citu līdzī-
gu ierīču, kas satur virkni bīstamu vielu: 
svinu, kadmiju, dzīvsudrabu u.c. Izmetot 
šos priekšmetus kopā ar sadzīves atkritu-
miem vai izmetot tos, kur pagadās, dažā-
du ārējo vides faktoru iedarbības rezultātā 
metālu savienojumi var sākt sadalīties un 
kaitīgās vielas var nonākt augsnē, grunts-
ūdeņos un vēlāk – cilvēka organismā. 

Elektroiekārtu pārstrāde ļauj atgūt 
virkni vērtīgu otrreizējo izejvielu, tajā 

skaitā cēlmetālus. Elektroiekārtu atkritu-
mu pārstrādes īpatsvara palielināšana ir 
viena no valsts atkritumu apsaimnieko-
šanas plāna un Eiropas zaļā kursa pamat-
nostādnēm. 

“Nereti viens no iemesliem, kādēļ 
iedzīvotāji gadiem mājās glabā un uz-
krāj nolietotas elektroiekārtas, ir datu 
drošība,” norāda L. Kubliņa un turpina: 
“Valda mīti, ka datorā vai telefonā eso-
šā konfi denciālā informācija vai privātie 
faili varētu nonākt trešo personu rīcībā. 
Šāds risks nepastāv, ja datu nesējus nodod 
utilizācijai apsargātos videi kaitīgo preču 
nodošanas laukumos, kādus nodrošina AS 
“BAO”. To darbinieks raugās, lai nodotās 
elektroniskās iekārtas nenonāktu nepie-
derošu personu rokās. Protams, vienmēr 
pirms datu nesēju nodošanas utilizācijai 
ir ieteicams pilnībā veikt visa to satura 
izdzēšanu jeb rūpnīcas uzstādījumu atjau-
nošanu.” y

TAS NAV SMIEKLĪGI: 
NEPIEMĒROTI IZMESTAS ELEKTROIEKĀRTAS 
KAITĒ VIDEI UN APDRAUD CILVĒKU VESELĪBU
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Prezentācijas sākumā VID ģenerāl-
direktore Ieva Jaunzeme norā-
dīja, lai arī 2020. gads nebūt nebija 

viegls asociācijas biedriem un nozarei 

kopumā, tomēr uzsvēra, ka valsts uzņē-
mējiem izmaksājusi iespaidīgus fi nanšu 
līdzekļus dažādos pieejamajos Covid-19 
krīzes atbalstos. Jaunzeme norādīja, ka 
nozare kopumā saņēmusi 129 miljonus 
eiro, tā arī sniedzot atbalstu 24 tūkstošiem 
darba ņēmēju. 

ASOCIĀCIJAS BIEDRI 
NOTURĒJUŠIES VIRS ŪDENS

Izvērtējot LTA 2020. gada iesniegto 
informāciju, Valsts ieņēmumu dienesta 
Nodokļu administrēšanas risku vadī-
bas daļas vadītāja Natālija Fiļipoviča 
bilda, ka LTA biedru sastāvs nav krasi 
mainījies. 

“Vēl joprojām asociācijā dominējo-
šie ir uzņēmumi, kas nodarbojas ar ma-

zumtirdzniecību un vairumtirdzniecību, 
kā ir arī pietiekami liela daļa ēdināšanas 
uzņēmumu. Tāpat ir tūrisma pakalpoju-
ma uzņēmumi, grāmatu izdevniecības un 
citi pakalpojuma sniedzēji. Viņa bilda, ka 
pagaidām vēl nav apkopoti dati par bied-

VID 
UZSLAVĒ 
ASOCIĀCIJAS 
BIEDRUS 

Valsts Ieņēmumu dienests (VID) prezentēja ikgadējo pārskatu par Latvijas Tirgotāju asociācijas (LTA) biedru kopējo 

situāciju. 

Liene Lote Čemme
Foto – publicitātes.
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ru uzņēmumu gada pārskata rādītājiem 
2020. gadā, taču pieļāva, ka kritums no-
teikti būs, salīdzinot ar 2019. gada datiem. 

“Pagājušais gads nav bijis viegls, jo 
Covid-19 pandēmija ietekmēja vairāku 
nozaru pārstāvjus negatīvi. Sarukuši arī 
nodokļu ieņēmumi. Ja vērtējam LTA bied-
ru VID administrēto kopbudžeta maksā-
jumu parādus, tad jāsaka, ka situācija ir 
smagāka nekā vidēji valstī. Var redzēt, 
ka kopējais parāds LTA biedriem šī gada 
sākumā bija pieaudzis sešas reizes un lie-
lākoties termiņu pagarinājumu dēļ. Un arī 
šis viss ir pandēmijas seku rezultāts, jo ne-
skaitāmie sarežģījumi un aizliegumi neļā-
va uzņēmējiem brīvi strādāt. Ja skatāmies 
darba ņēmēju dinamiku, gan  valstī, gan 
asociācijas biedru starpā, tad jāsaka, ka si-
tuācija nav tik bēdīga, kā varēja sagaidīt. Jo 
LTA biedri pārstāv nozares, kurām bija 
ierobežojumi pat ļoti jūtami, lai neteiktu 
vairāk. Faktiski 2020. gadā LTA biedru 
uzņēmumi ir pazaudējuši vien 4% darba 
vietu, bet valstī  kopumā šis rādītājs ir  
2%. Savukārt darba samaksa, neskatoties 
uz ekonomisko krīzi, turpināja  pieaugt arī 
2020. gadā. Tuvojas arvien vairāk valstī 
vidējai samaksai, bet vēl sasnieguši to gan 
neesat. Redzam, ka jums bruto darbinie-
ku alga ir 700 – 1400 eiro,” situāciju ko-
mentēja VID pārstāve. 

Vērtējot sniegto atbalstu uzņēmējiem 
pagājušā gadā, N. Fiļipoviča norādīja, ka, 
tā sauktajā, pirmajā vilnī tas bija tikai dīk-
stāves pabalsts, bet otrajā vilnī bija jau trīs 
veidi – dīkstāves un subsīdijas atbalsts, kā 
arī granti apgrozāmo līdzekļu plūsmas 

nodrošināšanai. “Otrajā vilnī izmaksāto 
atbalstu summa ir pietiekami liela – teju 
6 miljoni eiro, ko saņēma LTA biedri,” 
bilda pārstāve.

VID IETEIKUMI DARĪJUMA 
PARTNERA UN DARĪJUMA RISKA 
NOVĒRTĒŠANAI

VID nodokļu nomaksas pārvaldes 
direktore Santa Garanča bilst, ka VID 
sagatavotie ieteikumi paredzēti, lai pēc 
iespējas vieglāk ikviens no uzņēmējiem 
varētu izvērtēt savu darījuma partneri un 
viņa darba kultūru, tādēļ arvien aicina 
LTA biedrus ar šo informāciju iepazīties. 

S. Garanča bilst, ka ikviens uzņēmējs 
vispirms var sākt ar VID mājas lapā eso-
šo informāciju, jo VID tīmekļa vietnē ir 
atrodama pamatinformācijas par darīju-
ma partneru un darījumu apstākļu izvēr-
tēšanu. Skaidrojot jau sīkāk, par darīju-
ma partnera izvērtēšanu, VID pārstāve 
norāda, ka jāpārbauda informācija, vai 
darījuma partneris ir PVN maksātājs? 
Vai darījuma partnerim ir/nav bijusi ap-
turēta saimnieciskā darbība? Der iedziļi-
nāties informācijā par darījuma partnera 
struktūrvienībām, par  darījuma partnera 
VID administrēto nodokļu parādiem un 
par darījuma partnera taksācijas gadā sa-
maksāto VID administrēto nodokļu kop-
summu. 

“Pazīmes, kas var norādīt uz iespē-
jamo darījuma partnera neuzticamību 

var būt vairākas. Piemēram,  par darīju-
mu partneri publiskajā telpā nevar atrast 
informāciju. Piemēram, par tā veicamo 
darbību, piegādāto preču vai sniegto pa-
kalpojumu kvalitāti. Tam nav izveidota 
tīmekļa vietne. Darījuma partnera tīmekļa 
vietnē nav norādīti visi uzņēmuma rekvi-
zīti, tīmekļa vietnē esošā informācija ir 
pieticīga, vispārīga un rada priekšstatu, 
ka tā ir tikai uzņēmuma “vizītkarte”.  Vai 
situācija, kad tiek piedāvātas tirgū plaši 
pieejamas preces vai pakalpojumi, taču 
publiski šādi darījuma partnera piedāvā-
jumi nav atrodami, piemēram, precei vai 
pakalpojumam nav reklāmas vai piedāvā-
jumu internetā, darījuma partnerim nav 
tirdzniecības vietas,” skaidro S. Garanča. 
Tāpat jāņem vērā pazīmes, kas var norādīt 
uz iespējamo darījuma partnera neuztica-
mību pēc darījuma partnera salīdzinošo 
rādītāju analīzes. Piemēram, peļņas/zau-
dējuma rādītāji. Informācija, vai iemaksā-
ti ir tikai algas nodokļi, vai arī darījuma 
partneris veic PVN iemaksas valsts bu-
džetā – reģistrēts neliels pamatkapitāls.

“Tāpat ir svarīgi izvērt darījuma aps-
tākļu izvērtēšanu un te būtiska informā-
cija, ko par plānotā darījuma organizēša-
nu var iegūt tieši no darījuma partnera. 
Piemēram, vai darījuma partneris pats 
nodrošina preču piegādi un pakalpojumu 
sniegšanu? Vai darījuma partneris ir tikai 
starpnieks un tālāk darījuma veikšanu 
uztic citām personām? Tāpat jāizvērtē ie-
spējamie darījuma riski. Piemēram, part-
nera pārstāvji ir apšaubāmi vai dīvaina ir 
darījuma noslēgšanas vieta.  

Darījuma apjomi ir lieli un ar augstu 
vērtību vai ir pārāk labi darījuma nosa-
cījumi un preču cena, kas liecina par no-
dokļu nemaksāšanu. Tikpat labi tie var 
būt nepilnīgi darījuma dokumenti vai 
norēķinu kārtība neatbilst nodokļu mak-
sātāja parastajai komercpraksei,” skaidro 
S. Garanča, uzsverot, ka VID iesaka 
rūpīgi izvērtēt sadarbību ar darījuma 
partneri. 

Ja nodokļu maksātājs izvēlas turpināt 
vai uzsākt sadarbību ar jaunu darījuma 
partneri, par kuru pieejamā informācija 
liecina, ka tas ir potenciāli aizdomīgs, no-
dokļu maksātājam pašam jāuzņemas risks 
par valsts budžetā pilnā apmērā neiemak-
sāto PVN. y

“Pagājušais gads 
nav bijis viegls, jo 
Covid-19 pandēmija 
ietekmēja vairāku 
nozaru pārstāvjus 
negatīvi.
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Einārs Stavro, bankas BlueOrange 
E-komercijas pārvaldes vadītājs 

Izvēloties un attīstot e-komercijas risi-
nājumus gan klātienes iepirkšanās 
punktos, gan izbraukuma tirdznie-

cībā, tirgotājiem būtiski jau tagad ņemt 
vērā pircēju paradumu maiņu, kas vērsta 
uz iespēju samazināt pavadīto laiku iepēr-
koties, mazāku kontaktu ar veikala perso-
nālu, kā arī dažādu pašapkalpošanās risi-
nājumu un mobilo ierīču vadītu norēķinu 
ieviešanu. 

Pandēmijas laikā attālinātā iepirkšanās 
devusi būtisku artavu bezskaidras naudas 
norēķiniem, taču maksājuma karšu norē-
ķinu popularitāti nosaka arī citi faktori, 
tostarp ēnu ekonomikas mazināšanās un 
gluži vienkārši – ērtība pircējiem. Pērn 
interneta vidē iepirkās 62,8% iedzīvotāju, 
kas ir par 9% vairāk nekā gadu iepriekš. 
Arī pircēja vecums vairs nav šķērslis, lai 
veiktu iepirkumus i-veikalā, jo arvien pla-
šāks cilvēku loks apgūst jaunās tehnolo-
ģijas.

Ņemot vērā tendences un pircēju para-
dumu maiņu, par e-komercijas risinājumu 
ieviešanu būtiski runāt divos galvenajos 
virzienos: pircēju paradumiem atbilstošu 
norēķinu iespēja klātienes un izbraukuma 
tirdzniecībā, kā arī mūsdienīgu attālinātās 
iepirkšanās risinājumu ieviešana interneta 
vidē. 

Tirdzniecības modelim un bizne-
sam atbilstošākā POS termināļa izvēle

Lai klients pie tirgotāja varētu norē-
ķināties ar maksājumu karti, tirgotājam 
ir vajadzīgs POS terminālis. Pieprasī-
jums pēc POS termināļu nomas ir stabi-
li augošs, taču īpaši palielinās pavasaros 
un vasarās saistībā ar dažādu brīvdabas 
pasākumu norisi. Kaut gan daudzu mazo 
tirgotāju vidū joprojām valda mīts, ka 
POS termināļu izmantošana nav fi nansiāli 
izdevīga, šobrīd to nomas nosacījumi ir 
elastīgi un izdevīgi jebkuram tirgotājam, 
arī gadījumos, kad tie nepieciešami tikai 
uz noteiktu laiku. POS termināļus tir-
gotājs var iegādāties savā īpašumā, taču 
regulāri nepieciešami programmatūras 
atjaunojumi, straujā tehnoloģiskā attīstība 
un drošības prasības par fi nansiāli izde-
vīgāku un drošāku risinājumu padara to 
noma specializētās fi nanšu iestādēs, kas 
par šiem jautājumiem parūpējas tirgotāja 
vietā.  

Atbilstošākā POS termināļa izvēle ir 
cieši saistīta ar uzņēmuma darbības speci-
fi ku. Izvēlei pieejami gan klasiskiem vei-
kaliem un tirdzniecības vietām piemērotie 
stacionārie POS termināļi, gan izbrauku-
ma tirdzniecībai un terasēm ērtie mobilie 
POS termināļi. Izvēloties atbilstošāko 
risinājumu, jāņem vērā, ka klienti arvien 
biežāk norēķinos izmanto ne tikai mak-
sājumu kartes, bet arī mobilās ierīces, un 
tādējādi aktuāls jautājums ir arī par bez-
kontakta  funkciju pieejamību, kas svarīgi 
arī epidemioloģisko prasību ievērošanas 
kontekstā. Lai piemērotos pašapkalpo-
šanās modeļa popularitātes pieaugumam 
pircēju vidū, banka saviem klientiem ar-
vien biežāk piedāvā arī dažādus individu-
alizētus iebūvējamo POS termināļu risi-
nājumus, kas var darboties bez pārdevēja 
klātbūtnes. 

Attālinātā iepirkšanās ir šeit uz pa-
likšanu 

Pandēmijas apstākļos par virtuālo e-
veikalu attīstīšanu bija spiesti domāt pat 
lielākie skeptiķi, un, saasinoties konku-
rencei virtuālās e-komercijas vidē, noticis 

milzu grūdiens pircēju ērtībai draudzīgu 
interneta platformu attīstīšanā. Nevar 
noliegt, ka ir lietas, ko pircēji vienmēr 
labprātāk iegādāsies klātienē. Vienlaikus 
liela daļa pircēju, apjautuši attālinātās ie-
pirkšanās priekšrocības, diezin vai vairs 
veikalus apmeklēs tik pat bieži, cik pirms 
pandēmijas. Konkurējot ar internetu, par 
digitālu pakalpojumu un mūsdienīgu no-
rēķinu iespēju ieviešanu jādomā arī fi zis-
kām tirdzniecības vietām. Šobrīd daudzas 
lielveikalu ķēdes visā pasaulē ar interesi 
seko ASV tehnoloģiju “Amazon” ievies-
tajiem risinājumiem, tostarp pašapkal-
pošanās veikaliem un biometrisko datu 
izmantošanai maksājumu veikšanā, tādē-
jādi atbrīvojot pircēju no vajadzības līdzi 
nesāt maku vai norēķinu karti. 

Jau šobrīd lielai daļai tirgotāju ir darba 
spēka trūkums, kur kā palīgs var būt paš-
apkalpošanās stendi/aplikācijas. Ja sāku-
mā investīcijas ir lielas, tad lielākā laika 
termiņā tās noteikti atpelnīsies.  Izpaliek 
arī jautājums par personāla atlasi un ap-
mācību. Sekojot globālajām tendencēm, 
šādas pārmaiņas nākotnē gaidāmas arī 
Latvijā, un jau tagad lielākās lielveikalu 
ķēdes domā, kā pircēju plūsmu veikalos 
padarīt iespējami raitāku un kā automati-
zēt daudzus procesus, kuros līdz šim bija 
nepieciešama veikala darbinieka dalība. 

Pircēju paradumu maiņas un tehno-
loģiskās attīstības rezultātā e-komercijas 
nostiprināšanās bija neizbēgama, taču 
šobrīd tā sasniegusi līmeni, kādu citādi 
sasniegtu tikai tuvāko 4–6 gadu laikā. 
Prognozes rāda, ka arī 2021. gadā e-ko-
mercijas pieaugums sasniegts +20–30% 
pret 2020. gadu. Straujo pārmaiņu proce-
sam turpinoties, par nākotnes risinājumu 
ieviešanu tirdzniecībā būtiski domāt jau 
tagad. Šajā ziņā BlueOrange banka var 
lepoties ar pieejamo bankas IT un e-ko-
mercijas speciālistu atbalstu, inovatīvu un  
tirgotāja specifi kai atbilstošu e-komerci-
jas risinājumu ieviešanu un izstrādē.  Pie-
sakieties konsultācijai, lai kopīgi atrastu 
labāko risinājumu: einars.stavro@blueo-
rangebank.com. y

MŪSDIENĪGU E-KOMERCIJAS RISINĀJUMU IEVIEŠANĀ
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Ir svarīgi reaģēt uz mainīgajām patē-
rētāju vajadzībām. Holistiskā patē-
riņa pieaugošā popularitāte palielina 

pieprasījumu pēc dzērieniem, kas pozi-
tīvi ietekmē labsajūtu, kalpo kā enerģijas 
avots un mazina stresu. Pirmām kārtām 
liela nozīme ir saiknei starp garīgo un 
fi zisko labsajūtu. Tātad bez tīra baudī-
juma izšķiroša loma ir arī dzērienu funk-
cionalitātei. Piemēram, Tastewise ziņo, ka 
pandēmijas laikā ievērojami pieaudzis to 
patērētāju skaits, kuri pievērš uzmanību 
veselības produktu ieguvumiem, piemē-
ram, labsajūtai (+ 74%) un stresa samazi-
nāšanai (+ 14%). Tāpēc dzērienu ražotāji 
šobrīd saskaras ar izaicinājumu veiksmīgi 
saskaņot acīmredzamos prieka un vese-
lības pretstatus. Tie, kuri apgalvo, ka 
veselīgi ieradumi nenozīmē atteikšanos 

no labas gaumes, iegūs arvien prasīgāko 
klientu grupu uzmanību.

UZPLAUKUMS 
BEZALKOHOLISKO DZĒRIENU 
TIRGŪ

Lai gan bezalkoholisko dzērienu seg-
mentā iepriekš galvenā uzmanība tika 
pievērsta stipro alkoholisko dzērienu 
modifi kācijai, šobrīd inovatīvas vīna al-
ternatīvas kļūst arvien populārākas. Skats 
nākotnē rāda, cik vērts ir šis segments: 
saskaņā ar Fact.MR prognozēm globālā 
bezalkoholiskā vīna tirgus vērtība līdz 
2027. gadam būs 10 miljardi USD.

Šīs kategorijas pionieris ir britu zī-
mols Juke Cordialities, kas piedāvā 
daudzveidīgus, no vīna iedvesmotus sī-
rupa dzērienus. Atlasītie augļi, zaļumi un 

organiskais ābolu sidra etiķis tiek izman-
toti, lai izveidotu neparastas kompozīci-
jas, kas atspoguļo sarkanā, baltā un sārtā 
vīna sausumu un dziļumu. Vīna degustē-
tājs un rakstnieks Metjū Jukess ir atbil-
dīgs par novatoriskajiem darinājumiem: 
“Šie aromāti un aromāti ir līdzīgi vīnam, 
un šie dzērieni ir izstrādāti, lai saglabātu 
jūsu fi zisko formu un veselību, vienlaikus 
aizraujot garšas kārpiņas”.

Tomen arī pārveido dzērienu nozari ar 
savām funkcionālajām receptēm. Ame-
rikāņu etiķete balstās uz augu ekstraktu 
spēku, lai ražotu bezalkoholiskas tinktū-
ras ar vīna garšu. Adaptogēnu sastāvdaļu, 
piemēram, rozmarīna, plūškoka un baltās 
salvijas, izmantošana ietekmē tradicionā-
lās ķīniešu medicīnas ietekmi. Botāniskās 
formulas ir paredzētas ķermeņa un prāta 

DZĒRIENI: 
NO BEZALKOHOLISKĀ LĪDZ EKOLOĢISKI 
IESAIŅOTAJAM

Dabiskas sastāvdaļas, ilgtspējīgi dzērieni un baudīšana ar pievienoto vērtību – izmantojot Covid-19, ir izveidojusies 

jauna jutība pret veselību un sava ķermeņa apziņa. Jautājums „Kas man ir labs?” pēdējās nedēļās un mēnešos ir kļuvis 

par sinonīmu pastiprinātai pašapkalpošanās izpausmei. No klientu viedokļa dzērienu ražotāji jau sen ir vairāk nekā tikai 

ražotāji, un viņiem ar saviem produktiem būtu jāveicina holistisks dzīvesveids.
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līdzsvarošanai un koncentrēšanās, detok-
sikācijas un gremošanas atbalstam.

JAUNA GARŠAS ŠĶIRNE AR 
HARD SELTZER

Modē ir pārsteidzoši un novatoriski 
aromāti. Tāpēc zīmoli paļaujas uz nepa-
rastām sastāvdaļām. Piemēram, 2016. 
gadā ASV izstrādātajā “Hard Seltzer” 
produktu segmentā ražotāji piedāvā tā-
das neparastas šķirnes kā Lemon Ginger 
un Cucumber Lime. Populārajam augļu 
aromatizētajam sodas ūdenim ir zems al-
kohola saturs no 4,5% līdz 6%, un tas ir 
oriģināla alternatīva tradicionālajiem alus 
un vīna dzērieniem. “Zema alkohola satu-
roši dzērieni” ir īpaši pievilcīgi veselīgu 
un aktīvu pircēju grupai, jo tajos ir tikai 
maz cukura un kaloriju.

MAZĀK IR VAIRĀK: ILGTSPĒJA 
KĀ MEGATRENDS

Izvēloties dzērienu, nav svarīgi ti-
kai tas, kas tajā atrodas. Svarīgs ir arī 

iepakojums, tāpēc arvien vairāk ražo-
tāju veicina ilgtspējību, izstrādājot vi-
dei draudzīgus iepakojuma risināju-
mus. Ar visā pasaulē unikālo “Frugal 
Bottle britu” iepakošanas uzņēmums 
Frugalpac veic pionieru darbu materiālu 
inovāciju jomā. Vīna un dzērienu pudeles 
ir izgatavotas no 94% pārstrādāta kartona 
un ir īsts viegls. Viņi sver piecas reizes 
mazāk nekā viņu plastmasas kolēģi, un 
tiek apgalvots, ka tie efektīvi samazina 
bioloģisko pēdu.

Bezalkoholiskais zīmols Seedlip arī ir 
apņēmies pievērsties ekoloģiskām prob-
lēmām, piešķirot iepakojumam “otro 
dzīvi”. Piemēram, dāvanu kastīte Spice 94 
sastāv no biomasas un micēlija, sēņu sak-
ņu struktūras. Tā kā iepakojums ir viegls, 
to var viegli kompostēt mājās. Turklāt 
katrai kastītei ir dāvanu etiķete, kas izga-
tavota no timiāna sēklām, kas iepakojumu 
pārveido par zāļu podu palodzei mājās.

Jaunās tehnoloģijas tiek izmantotas 
arī stipro alkoholisko dzērienu nozarē, lai 

ražošanas procesu padarītu ilgtspējīgā-
ku un efektīvāku. Labs piemērs tam ir 
Bespoken Spirits. Tā līdzdibinātājs Martins
Janouseks izstrādāja procesu, kas jebku-
ru bāzes garšu pārveido par īpaši pasūtītu 
premium produktu. Bespoken patentētā 
ACTivation tehnoloģija ļauj iegūt gal-
venos mucas glabāšanas elementus, kas 
uzlabo aromātu, krāsu un garšu (ACT), 
taču ar precizitāti, kontroli un ātrumu. 
Ilgtspēja ir šī procesa pamatā, jo Bespoken 
Spirits spēj samazināt ar nogatavināšanu 
un destilēšanu saistīto ietekmi uz vidi un 
atkritumus. Ar 17 miljardiem potenciālo 
kombināciju uzņēmums cer palīdzēt ma-
zākiem un lielākiem uzņēmumiem ātrāk 
eksperimentēt, izstrādājot jaunus produk-
tus vai radot blakusproduktus.

Šīs un citas norises liecina, ka dzērienu 
nozari veido dažādas ilgtspējīgas idejas. 
„Pozitīva dzeršana”, ilgtspējīgi jēdzieni 
un daudzveidīgas garšas norāda ceļu un 
pārliecina mūsdienu patērētāju. y

Neatkarīgais žurnālistikas tīkls 
ProPublica atklāja datus no 
bagātāko amerikāņu nodokļu 

deklarācijām. Tas, ka pelnītāji maksā 
salīdzinoši maz nodokļu, ir plaši zināms, 
taču tas, cik lielā mērā viņi izvairās no 
nodokļu maksāšanas ASV, daudziem bija 
pārsteigums. 

Žurnālisti salīdzināja 25 bagātāko 
amerikāņu ienākumu nodokļa maksāju-
mus ar faktisko bagātības pieaugumu lai-
ka posmā no 2014. līdz 2018. gadam. Iz-
rādījās, ka vidējā nodokļu likme bija tikai 
3,4 procenti. Tā piemēram, Džefa Bezosa 
(Amazon) atbilstošā nodokļu kvota bija 
tikai 1,3 procenti, bet Tesla boss Elons 
Musks 2018. gadā pat nemaksāja ienāku-
ma nodokli vispār. 

Zemos nodokļus padara iespējamas 

nepilnības ASV nodokļu sistēmā, kas ļauj 
superbagātajiem kompensēt ienākuma 
nodokli ar zaudējumiem, kas ir nesamē-
rīgi ar viņu milzīgo bagātību. Lielākajai 
daļai amerikāņu tā šķiet tīra ņirgāšanās. 
Bet nav sagaidāms plašs sašutums par to 
valstī, kas joprojām lielā mērā paļaujas uz 
neierobežotu virzības iespēju. Tomēr uz 

pieaugošās nevienlīdzības fona, tieši lie-
lie tehnoloģiju uzņēmumi un to dibinātāji, 
piemēram, Bezoss un Musks, parādīja, ka 
tas ir malds. 

Arī Latvijas nodokļu sistēma šobrīd 
balstās uz grūti panesamu, pieaugošu un 
relatīvi neproporcionāli lielu nodokļu slo-
gu trūcīgākajiem. y

ĪSUMĀ PAR NODOKĻIEM 
PASAULĒ
ProPublica
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EIROPAS DIREKTĪVA PAR 
MINIMĀLO ALGU
Lai cīnītos ar nevienlīdzību un strādājošo nabadzību, Eiropas Parlamenta deputāti aicinājuši noteikt 

minimālo algu, nodrošināt vienlīdzīgus darba apstākļus tiešsaistes platformās strādājošajiem, kā arī 

labāku darba un privātās dzīves līdzsvaru.

Liene Lote Čemme

Latvijas Tirgotāju asociācijas (LTA) 
prezidents Henriks Danusēvičs uz 
nelielu interviju aicināja Eiropas 

Parlamenta deputātu NILU UŠAKOVU 
izteikt savu viedokli šajā jautājumā. 

Apgalvojums “darbs ir vislabākais 
līdzeklis pret nabadzību” mūsdienās ne 
vienmēr ir patiess nozarēs, kur ir zemas 
algas, vai nestabiliem un nestandarta dar-
ba nosacījumi. Tāpēc EP deputāti prasa 
Komisijai un dalībvalstīm iekļaut nodar-
binātu personu nabadzības novēršanu ko-
pējā ES nabadzības izskaušanas mērķī.

EP deputāti atzinīgi vērtē Komisijas 
ierosināto ES direktīvu par adekvātu mi-
nimālo algu, un norāda, ka tā ir svarīgs 
solis, lai nodrošinātu, ka ikviens var no-

pelnīt ar savu darbu un piedalīties sabied-
rības dzīvē. Viņi uzsver, ka ar direktīvu 
būtu jāgarantē, ka tiesību aktos noteiktās 
minimālās algas vienmēr tiek noteiktas 
virs nabadzības sliekšņa.

EP deputāti arī uzsver, ka ir jāveic pa-
sākumi, lai nodrošinātu, ka darba devēji  
no minimālās algas neatskaita izmaksas, 
kas jāsedz, lai veiktu darbu, piemēram, 
izmaksas, kas saistītas ar uzturēšanos, ne-
pieciešamo apģērbu, instrumentiem, indi-
viduālo aizsardzību vai citu aprīkojumu.

Tāpat tiek domāts par vienlīdzīgiem 
darba apstākļiem dažādu “platformu dar-
ba” veicējiem. Tiek pausts viedoklis, ka 
tiesību akti par  minimālajiem darba no-
sacījumiem  ir jāīsteno attiecībā uz visiem 

darba ņēmējiem. Tas jo īpaši attiecas uz 
nestandarta darba ņēmējiem “gadījumdar-
bu digitālajā ekonomikā”, jeb tiešsaistes 
platformu darbiniekiem, kas bieži strādā 
neregulētos apstākļos. Arī uz šādiem dar-
ba ņēmējiem jāattiecina spēkā esošie dar-
ba tiesību akti un sociālā nodrošinājuma 
noteikumi, un  jānodrošina, ka platformās 
nodarbinātie spēj veidot darba ņēmēju 
pārstāvības un apvienoties, lai noslēgtu 
koplīgumus.

Ņemot vērā, ka sievietes ir neaizsar-
gātākas pret nabadzības riskiem nekā 
vīrieši, ir jānovērš darba algas atšķirības 
starp dzimumiem un jānodrošina piekļuve 
cenas ziņā pieejamai un kvalitatīvai bērnu 
aprūpei.

Šādu rezolūciju Parlaments pieņēma 
ar 365 balsīm par, 118 pret un 208 attu-
roties.

Latvijas Tirgotāju asociācija (LTA) 
aicināja izteikt viedokli par šo tematu 
Eiropa Parlamenta deputātam Nilam 
Ušakovam, kurš arī iestājas par minimā-
lās algas noteikšanu. 

“Es teiktu, ka šis ir ļoti būtiski, jo no-
teikti nāks par labu Latvijas ekonomikai 
un uzņēmējiem kopumā. Šobrīd tīri mate-
mātiski varam sacīt, ka minimālajai algai 
vajadzētu būt 50 procentiem no vidējās 
algas valstī. Un patiesībā tam būtu jābūt 
noteiktam konkrētam matemātiskam ap-
rēķinam, lai to ikviens uzņēmējs vai darba 

“Šobrīd tīri matemātiski varam sacīt, ka 
minimālajai algai vajadzētu būt 50 procentiem 
no vidējās algas valstī. Un patiesībā tam būtu 
jābūt noteiktam konkrētam matemātiskam 
aprēķinam, lai to ikviens uzņēmējs vai darba 
ņēmējs zinātu.
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ņēmējs zinātu. Un vēl svarīgāk, lai mini-
mālā alga arī tiktu noteikta pēc konkrēta 
aprēķina, nevis dažādiem politiskajiem 
solījumiem. 

Domāju, ka ikviens piekritīs, ka 
prognozējamība biznesā ir svarīga. Tā-
pat uzskatu, ka diezgan jau ilgā pārska-
tāmā periodā redzam, ka Latvijas eko-
nomiku negatīvi skar vietējo izceļoša uz 
dažādām Eiropas valstīm, tā sagādājot 
arvien lielākas galvassāpes vietējiem 
uzņēmējiem. Trūkst darba roku. Līdz ar 
to arī šajā gadījumā noteikta minimālā 
alga, kā arī tās prognozējamība jau tālā-
kajos gados būtu tikai Latvijas uzņēmē-
ju un ekonomikas labā,” viedokli pauž 
N. Ušakovs un vērtējot izmaiņas vai vie-
notus nosacījumos nodokļu jautājumā 
bilst: “Jā, nodokļu politika ES dalībvalstīs 
ir atšķirīga un nedomāju, ka šis jautājums 
tik viegli varētu tikt regulēts. Ir ļoti grūti 
iejaukties katras konkrētās valsts jautāju-

mā, norādot, ko tad valdība drīkst iekasēt 
no saviem iedzīvotājiem.”

Tāpat ar N. Ušakovu runājam par to, 
ka pirktspējas līmenis krasi atšķiras ne ti-
kai kopumā ES valstīs, bet arī ja paskatā-
mies Baltijas reģiona mērogā. Kā izrādās, 
Latvijā pirktspējas līmenis ir ievērojami 
zemāks nekā Igaunijā vai Lietuvā. 

“Tā tas ir, bet to nosaka attiecība starp 
minimālo algu un vietējām cenām pārti-
kai, komunālajiem maksājumiem utt.  Un 
patiesībā zinām taču, ka, piemēram, Rīga 
ir viena no dārgākajām valstīm Eiropas 
Savienībā, taču algas nebūt nav augstā-
kās,” bilst N. Ušakovs. 

Saistībā ar šo direktīvu publiski 
savu viedokli izteikusi arī EP deputāte 
Ozlema Demirela, bilstot: “ES ir viens no 
bagātākajiem reģioniem pasaulē, tomēr 
95 miljoni eiropiešu dzīvo ar nabadzības 
draudiem. Tikai šī iemesla dēļ mums ir 
nepieciešama steidzama rīcība, lai visiem 

nodrošinātu dzīvi bez nabadzības. Visā 
Eiropā mums ir nepieciešami minimā-
lie sociālie standarti un spēcīgas sociālā 
nodrošinājuma sistēmas. Mums ir vaja-
dzīgas algas un ienākumi, kas ļauj pienā-
cīgi iztikt. Mums nevajadzētu pieļaut, ka 
ekonomisku interešu vārdā tiek ignorēta 
sociālā aizsardzība.” 

LTA prezidents Henriks Danusēvičs, 
komentējot direktīvu par minimālo algu, 
saka: “Šī direktīva dod tikai tik daudz, ka 
uzņēmējs, kas maksā minimālās algas, 
var savlaicīgi plānot, kādas būs mini-
mālās algas izmaiņas nākotnē. Uzņēmē-
jam nav vairs jāuztraucas par valdības 
lēmumiem. Savukārt tas, ko šī direktīva 
diemžēl nerisina ir tas, ka minimālajām 
algām vajadzētu būt atbrīvotām no darba-
spēka nodokļa sloga. Un tas ir pats svarī-
gākais, bet diemžēl ne valsts to brīvprātīgi 
dara, ne Eiropas Savienība var to uzdot 
darīt.” 
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2020. gadā lielākajai daļai Eiropas Sa-
vienības (ES) dalībvalstu ir noteikta liku-
mā noteiktā minimālā alga (21 no 27), bet 
sešām citām algu līmenis ir noteikts kop-
līgumos. Izsakot eiro, mēneša minimālās 
algas visā ES ievērojami atšķiras, sākot 
no 312 eiro Bulgārijā līdz 2 142 eiro Luk-
semburgā. Eiro izteiktā augstākā mini-
mālā alga ir gandrīz septiņas reizes (6,9) 
lielāka nekā viszemākā. Minimālās algas 
zemākas par 500 eiro mēnesī ir Bulgārijā, 
Latvijā, Ungārijā un Rumānijā.

Minimālās algas ES dalībvalstīs, 
2020. gada jūlijs (euro mēnesī)

Minimālo algu atšķirības dalībvalstīs 
ir ievērojami mazākas, kad tiek novērstas 
cenu līmeņa atšķirības, mājsaimniecī-
bu galapatēriņa izdevumiem piemērojot 
pirktspējas paritātes (PPP). Izsakoties 
pirktspējas standartā, minimālā alga svār-
stās no PPS 547 Latvijā līdz PPS 1 634 
Luksemburgā. PPS augstākā minimālā 
alga ES bija trīs reizes lielāka nekā vis-
zemākā.

Jautājums par mi-
nimālās algas noteik-
šanu ir viena no vis-
vairāk analizētajām 
un apspriestākajām 
tēmām ekonomikā. 
Pēdējo gadu laikā un 
ekonomiskās un soci-
ālās krīzes apstākļos, 
ko izraisīja Covid-19 
uzliesmojums, Eiropas 
minimālās algas izvei-
došana arvien vairāk 

tiek uzskatīta par noderīgu instrumentu 
taisnīgas algas un sociālās iekļaušanas 
nodrošināšanai.

Minimālās algas ES dalībvalstīs, 
2020. gada jūlijs (PPS mēnesī) 

2017. gada novembrī ES iestādes ko-
pīgi izsludināja Eiropas sociālo tiesību pī-
lāru, nosakot Eiropas Savienības apņem-
šanos nodrošināt taisnīgu darba ņēmēju 
atalgojumu. Kopš tā laika Eiropas Komi-
sija ir izrādījusi vēlmi risināt šo jautāju-
mu. Šādas minimālās algas būtu jānosaka 
saskaņā ar nacionālajām tradīcijām, iz-
mantojot koplīgumus vai tiesību normas.

2020. gada 14. janvārī Komisija uz-
sāka pirmo konsultāciju posmu ar sociā-
lajiem partneriem par taisnīgu minimālo 
algu darba ņēmējiem ES. Pamatojoties 
uz saņemtajām atbildēm, Komisija seci-
nāja, ka ir nepieciešama ES rīcība. Eiro-
pas Arodbiedrību konfederācija atzinīgi 
novērtēja Eiropas Komisijas iniciatīvu un 
aicināja Komisiju ierosināt direktīvu. Sa-
vukārt darba devēju organizācijas uzska-

ta, ka algu noteikšana būtu jāatstāj sociālo 
partneru ziņā valsts līmenī. 

Vairākās ES dalībvalstīs ir sena prak-
se garantēt valsts minimālo algu saviem 
vismazāk atalgotajiem darba ņēmējiem. 
Turpretī citas dalībvalstis, tostarp Vācija, 
Īrija un daudzas no valstīm, kas pievieno-
jās Eiropas Savienībai 2004. gadā vai vē-
lāk, tikai nesen ir ieviesušas tiesību aktus 
par minimālo algu.

Zema alga joprojām ir raksturīga no-
darbinātībai Eiropas Savienībā. Tiek lēsts, 
ka apmēram katrs sestais darbinieks ir 
zemu algu saņēmējs (17,2% 2014. gadā, 
Eurostat). Starp dalībvalstīm pastāv būtis-
kas atšķirības (sk. 1. tabulu).

1. tabula. Minimālo algu esamība un 
raksturojums ES dalībvalstīs 

Pēdējos gados zemās algas daudzās 
dalībvalstīs nav sekojušas citām algām, 
kā rezultātā palielinās algu nevienlīdzība. 
Nabadzības riskam pakļauto nodarbināto 
cilvēku īpatsvars ir pieaudzis no 8,3% 
2010. gadā līdz 9,3% 2018. gadā. 

Krīze smagi skāra daudzus zemu at-
algotus darba ņēmējus, jo īpaši jauniešus, 
mazkvalifi cētus un nestabilus nodarbinā-
tības veidus.  2020.gada Eurofound tieš-
saistes aptauja atklāja, ka gandrīz 40% 
cilvēku ES ziņoja, ka viņu fi nansiālais 
stāvoklis ir sliktāks nekā pirms pandē-
mijas, un gandrīz puse norādīja, ka viņu 
mājsaimniecības nevar iztikt (2020. gada 
aprīlī 47%). y

AKTUĀLI
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Enerģijas dzērienu segments 
2020. gadā pieauga par 6%, 
neskatoties uz kopējo dzērienu 

pārdošanas kritumu. Mājās aizvērušies, 
mēs arī tiecāmies pēc enerģijas, kad pie 
rokas nebija kafi jas no biroja kafi jas auto-
māta. Pateicoties tam, popularitāti iegūst 
arī ledus kafi ja, kas pieauga par 135% 
2020. gadā

Ūdens uzņemšana ir svarīga sabalan-
sēta uztura sastāvdaļa. Lai pareizi darbo-
tos, ķermenim katru dienu nepieciešami 
vismaz 1,5 litra šķidruma. Vasara ir da-
bisks laiks dzert slāpes remdinošus dzē-
rienus. 

Veidojot receptes, veselībai labvēlīgai 
tendencei ir būtiska ietekme uz pārtikas 
tirgu. Pēc Nielsen datiem, vairāk nekā 
puse pircēju uzmanīgi lasa produktu eti-
ķetes, kuru īsais un dabīgais sastāvs ir 
neapšaubāma priekšrocība prasīgākiem 
patērētājiem.

Divas galvenās šīs vasaras tenden-
ces. Pirmā ir tā sauktie aromatizētie ūdeņi, 
kas nesatur cukuru, nav kaloriju, un tiem 
ir īss dabisko sastāvdaļu saraksts: pie-
mēram produkti ar laimu un piparmētru, 
pasifl oru, gurķi, rozā greipfrūtu. Otrā ir li-
monāde, kuru mēs mīlam jau kopš bērnī-
bas: garšīga atgriešanās bērnībā un spēles 
vecmāmiņas un vectēva dārzā. Droši vien 
katrs no mums atceras gardo rabarberu 
kompotu vai tieši no koka noplūktas plū-
mes garšu. Šai idillei pievieno modernas 
kombinācijas: tā lieliski apvienota  atsvai-
dzinošā apelsīna garšu ar sauso rozmarī-
nu. Jaunumu priekšrocība ir tikai dabis-
ki sastopamu augļu ekstraktu klātbūtne 
produktā, nepievienojot balto cukuru un 
ar zemu kaloriju saturu. Mums ir arvien 
vairāk apzinīgu patērētāju, kuri nesnie-
dzas pēc produktiem ar cukuru un māks-
līgām sastāvdaļām, un, no otras puses, 
nevēlas dzert minerālūdeni, jo viņiem tas 

vienkārši nepatīk. Šī kategorija joprojām 
ir niša, kuras portfelī noteikti dominēs 
enerģijas dzērieni, gāzētie dzērieni un le-
dus kafi ja.

Arvien vairāk videi draudzīgi patērē-
tāji dod priekšroku atteikties no dzērie-
niem PET pudelēs un izvēlēties alumīnija 
iepakojumu, kuru var apstrādāt bezgalīgi 
atšķirībā no PET. Šobrīd alumīnija iepa-
kojuma pārstrādes līmenis ir 74,5%; ten-
dence arvien mazākās un mazākās bun-
džās, galvenokārt 250 ml. Dzīvojam ātri, 
maza formāta veikalu pieejamība „katrā 
stūrī” nozīmē, ka patērētājs jebkurā laikā 
var iegādāties atdzesētu dzērienu mazā 
formātā. Slēgtie restorāni, kafejnīcas un 
ātrās ēdināšanas vietas lika patērētājiem 
pāriet uz konservētiem dzērieniem, tos 
pērkot atlaižu un maza formāta veikalos, 
tostarp degvielas uzpildes stacijās. Šī ten-
dence ir strauji sākusies ASV un ienāks 
arī Latvijā. y

DZĒRIENU 
TENDENCES 
2021. 
GADA 
VASARĀ

Aromatizētie ūdeņi un limonādes bez cukura, enerģijas, 

ledus kafi jas – galvenokārt mazākās pudelēs vai 

bundžās – šīs ir tendences 2021. gada vasaras sezonā.

Pauline Aldare
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Vēl pirms dažiem gadiem neviens 
nebija dzirdējis par virtuālajiem 
restorāniem (tumšās virtuves, 

spoku virtuves, mākoņu virtuves). Mūs-
dienās tas ir viens no karstākajiem gastro-
nomijas hitiem. Kāds ir tā iemesls?

Nauda ir panākumu atslēga virtuālajās 

virtuvēs. Tas ir viens no ekonomiski izde-
vīgākajiem jēdzieniem gastronomijā. Tas 
ļauj jums piegādāt maltītes ar dažādiem 
zīmoliem no vienas virtuves, neprasa iz-
devumus par apkalpošanas un patēriņa 
telpas vadīšanu viesiem, šāda veida resto-
rānu darbinieki faktiski ir tikai šefpavāri.

Protams, virtuālo restorānu panāku-
mi nebūtu bijuši iespējami bez piegā-
des uzplaukuma, restorānu maltīšu pie-
gādes pieauga pat par 42%, salīdzinot 
2020. gadu ar 2019. gadu. Saskaņā ar pie-
sardzīgām prognozēm līdz 2025. gadam 
tas pieaugs vēl par 10–15%. Tomēr, vē-

NOZARE

VIRTUĀLIE RESTORĀNI: 
ANALĪZE UN PERSPEKTĪVAS 

Uz kādiem biznesa modeļiem attiecas termins „tumšā virtuve”? Kāpēc šis segments aug tik dinamiski? Kas 

no tā var gūt labumu un no kurienes rodas iedvesma? Mēs runājam par virtuālo restorānu fenomenu.

Anna Vārna
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rojot valdības blokāžu politiku, šo līmeni 
var sasniegsim vēl ātrāk.

Piegādes uzplaukums liek patērētā-
jiem arvien vairāk izmantot zīmolus, ku-
rus viņi zina tikai no piegādes brīža. Vi-
ņiem ir svarīgs komforts un garša. Viņiem 
nav jāapmeklē fi zisks restorāns, lai būtu 
tā lojāls klients. Šajā segmentā dažādu 
zīmolu, tostarp labi zināmu. Investīcijas 
pierāda, ka tirgū joprojām ir daudz vietas, 
taču virziens ir pareizs – virtuālie restorā-
ni klientus iegūs.

Slēgšana un aizliegums apkalpot vie-
sus telpās manāmi ietekmēja nozari. Blo-
ķēšanas laikā tiešsaistes maksājumi bija 
pirmais izplatītākais veids, kā apmaksāt 
pārtikas piegādi. Tikai 22% patērētāju no-
lēma maksāt skaidrā naudā pēc piegādes, 
savukārt 53% patērētāju maksāja tiešsais-
tē. Ir mainījušies arī laiki, kad viņi pasūta 
ēdienu. Analizējot visu 2020. gadu, var 
pamanīt, ka ikdienas pasūtījumu mak-
simums ievērojami pieauga – sākās ap 
pusdienlaiku un ilga līdz pulksten 20. Tas 
galvenokārt saistīts ar faktu, ka bloķēša-
nas periodos mums bija mazāka iespēja 
pārvietoties starp biroju un mājās (parasti 
pulksten 16 – 18), un biežāk nekā iepriek-
šējos gados šajā laikā pasūtījām maltītes 
ar piegādi. Tomēr nedēļas nogales jopro-
jām ir pīķa periods nedēļas laikā, kad runa 
ir par piegādēm. Savukārt diena, kurā viņi 
visbiežāk pasūta pārtiku ar piegādi, ir 
svētdiena.

Virtuālo restorānu gadījumā tā bija arī 
lieliska iespēja straujai izaugsmei. Šāda 
veida koncepcijām neradās problēmas ar 
ideju apkalpot telpas, kuras pa nakti bija 
bez darba, vai ar telpu īri, kas varētu uz-
ņemt vairākus desmitus viesu.

Mēs varam sadalīt šo tirgus segmentu 
vairākās apakškategorijās: atsevišķi vir-
tuālie zīmoli, kas savus ēdienus pasniedz 
tikai pēc piegādes, bez klientu apkalpoša-
nas telpās, un multi-virtuves, kurās tiek 
pasniegti dažādu zīmolu ēdieni no vienas 
vietas. Ir arī hibrīds modelis, t.i., apvieno-
jot multi-virtuvi ar viesu fi zisku apkalpo-
šanu, un piegādes virtuves, kuras atvēruši 
tradicionālie restorāni, lai palielinātu viņu 
pakalpojumu klāstu. Lielbritānijā ievēro-
jama tendence ir tumšās multi-virtuves: 
šajā koncepcijā ir liels potenciāls. Labi 

izvietota un labi aprīkota virtuve var ap-
strādāt vismaz dažus virtuālos zīmolus un 
diezgan ātri izveidot ievērojamu daudzu-
mu piegāžu.

Šī tendence dod labumu visiem resto-
rāniem: restorāniem, kuri ar savu virtuvi 
piedāvās papildu zīmolus, plaši pazīsta-
mām lielām ķēdēm, kas varēs piedāvāt 
plašāku piegāžu klāstu, pārtikas piegā-
des piegādātājiem. Restauratoriem tā ir 
iespēja paplašināt savu portfeli, sasniegt 
klientus, kuri līdz šim nav apmeklējuši 
noteiktu restorānu, un veidot nišu augošā 
tirgū. Tas dos labumu gan mazām, neat-
karīgām telpām, gan lielākām ķēdēm, kas 
paplašinās viņu portfeli. Lieli spēlētāji 
var arī ieguldīt daudzveidīgajās virtuvēs, 
kas vienlaikus apkalpos vairākus kon-

krētas grupas zīmolus. Tomēr neatkarīgi 
virtuves spēlētāji var gūt panākumus arī 
vairāku virtuvju segmentā. Rietumos ir 
populāri uzņēmumi, kas izveido atbilsto-
šu virtuves infrastruktūru un pēc tam īrē 
savu vietu dažādiem maziem zīmoliem. 
Piemēram, no pulksten 9 līdz 12 virtuā-
lais pankūku zīmols izmanto virtuvi, bet 
pēc tam līdz vakaram tajā pašā virtuvē 
tiek pasniegti pilnīgi cita uzņēmuma bur-
geri.

Šobrīd visvairāk notiek Lielbritānijā, 
kur dažādos biznesa modeļos tiek veido-
tas dažādas virtuālo virtuvju un restorānu 
koncepcijas. Tieši šī ēdināšanas segmenta 
infrastruktūra ir visattīstītākā un tiks pār-
ņemta arī cituviet Eiropā.  y
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INTERESANTI

Bet kas īsti ir omnikanālu mazum-
tirdzniecība? Kā tas atšķiras no 
daudzkanālu? Un kādi ir iegu-

vumi mazumtirgotājiem un piegā dātā-
jiem? Uzziniet šajā ātrajā ceļvedī. Kāda 
ir atšķirība starp daudzkanāliem un viska-
nāliem?

Daudzkanāli – pircējam ir pieejami 
visi kanāli, taču tie nav obligāti integ-
rēti. Mazumtirgotājiem ne vienmēr ir 
holistisks skats uz pircēju visos viņu ka-
nālos un saskares punktos, īpaši ārpus 
veikala.

Viskanāls – pircējam ir pieejami visi 
kanāli, un tie ir savienoti. Tas nozīmē, ka 
pircēji saņem vienmērīgu un konsekventu 
piedāvājumu. Viņi var nopirkt jebkurā lai-
kā, jebkurā vietā un veidā, ko vēlas.

Dažādi reģioni un mazumtirgotāji 
universālkanālam lieto dažādus termi-
nus. Sākot no vienotas komercijas līdz 
Alibaba New Retail un JD.com mazum-
tirdzniecībai bez robežas. Lai gan termi-
noloģija var atšķirties, tās nozīme paliek 
nemainīga.

KĀPĒC VISKANĀLS IR 
SVARĪGS?

Pirmkārt – un neapšaubāmi vissva-
rīgākais – tāpēc, ka pircēji to vēlas. Viņi 
redz un bauda daudzkanālu risinājumu 
priekšrocības citur, bieži vien ārpus pār-
tikas preču nozares. Rezultātā viņi to 
sagaida no visiem mazumtirgotājiem, ar 
kuriem viņi mijiedarbojas. Tātad, ja jūs to 
nenodrošināt, tas ilgtermiņā apdraud jūsu 
biznesu.

IZPRATNE PAR 
OMNIKANĀLU 
MAZUMTIRDZNIECĪBU: 
CEĻVEDIS
Pandēmija ir paātrinājusi pārmaiņu tempus mazumtirdzniecībā, ko nodrošina tehnoloģija, kuras ieviešana 

ir izdevīgāka. Omnikanālu mazumtirdzniecība ir uz palikšanu. Kādā brīdī tas ietekmēs jūsu darbības tirgus, 

ja tas vēl nav izdarīts. Tā ir tendence, kuru nevar ignorēt.

Jons Raits

DAUDZKANĀLU MAZUMTIRDZNIECĪBA VISKANĀLU MAZUMTIRDZNIECĪBA

Piegāde Online Mobilie Sociālie

Online

Sociālie

Mobilie
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Otrkārt, starpkanālu pircēji ir visvērtī-
gākie klienti. Viņi tērē vidēji vairāk nekā 
tie, kas iepērkas tikai vienā no mazumtir-
gotāja kanāliem. Aplēses liecina, ka viņi 
tērē divas līdz trīs reizes vairāk nekā vie-
na kanāla pircējs.

Turklāt daudzkanālu iespēju attīstīša-
na var radīt labākas lietas jūsu uzņēmu-
mam:

• Jūs varat labāk apmierināt savu pir-

cēju vajadzības un palielināt lojalitāti zī-
molam, izmantojot stingrāku, holistiskā-
ku skatījumu uz pircējiem.

• Iegūtie dati palīdzēs jums uzlabot 
darbību un mērķtiecīgāk atlasīt piedāvā-
jumu šajos vairākos saskares punktos.

• Tas ir pirmais solis ekosistēmas at-
tīstīšanā, kas nodrošina virkni mazum-
tirdzniecības pakalpojumu un pievienotās 
vērtības risinājumu. y

OMNIKANĀLA MAZUMTIRDZNIECĪBA: IESAISTĪTS DAUDZKĀRTĒJS SASKARES PUNKTS

Diapazons

Produkta 

informācija

Kategorija

Piegāde
Maksājums

Cena

Atgriešana Akcijas

Digitāls

Mārketings

Klientu serviss

KĀ IZCELTIES VISKANĀLU 
PASAULĒ

• Defi nējiet viskanālu mazumtirdznie-
cību.

• Apsveriet labākos mazumtirgotājus 
savā klasē Ķīnā un ASV, tostarp Walmart
un Amazon.

• Pārbaudiet, kā piegādātāji attīstās, 
lai uzvarētu, izmantojot Hershey, Kraft
Heinz, Mondelez un Unilever piemērus.

• Ievērojiet viskanālu pārdošanas ie-
tekmi uz piegādes ķēdēm.
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Atteikties no kaut kā, neiztiekot 
bez tā, kas pats par sevi šķiet 
pretruna, miljoniem cilvēku 

patiešām ir realitāte. Agrāk veģetārie-
tim vai vegānam „dzīvošana bez gaļas” 
nozīmēja iztikt ar burkāniem, nevis kot-
letēm. Šodien alternatīvu produktu tirgus 
pieaug: pieejamo produktu izvēle svār-
stās no veģetārā šķiņķa līdz vegānu bur-
geru pīrādziņiem. Arvien vairāk pārtikas 
ražotāju un franšīzes ķēžu atzīst šo attīs-
tību un paplašina savu piedāvājumu bez 
gaļas. Saskaņā ar Eiropas pārtikas tirgus 
ekspertu datiem, veģetārās un vegānās 
pārtikas divu gadu laikā pieaudzis par 
70%. Visātrāk tas aug Vācijā, kur pirm-
izrādi svin aptuveni 15% no visiem nesen 
ieviestajiem vegānu produktiem.

VEĢETĀRISMS UN 
VEGĀNISMS: TENDENCES 
IZSEKOŠANA
IEMESLI DIĒTAS BEZ GAĻAS 
IEVĒROŠANAI

Kas motivē miljonus cilvēku apņem-
ties ievērot veģetāro vai vegāno diētu? 
Galvenā uzmanība tiek veltīta trim aspek-
tiem: papildus acīmredzamiem dzīvnieku 
labturības iemesliem cilvēki vēlas dot 
savu ieguldījumu vides sistēmu saglabā-
šanā, un viņi savas veselības apsvērumu 
dēļ arī iztikt bez gaļas. Lūkass Višen-
harts no Vegini izceļ cilvēku motivāci-
ju šajā laikmetā ievērot diētu bez gaļas: 
“Arvien vairāk patērētāju domā par pār-

tikas produktu, kurus viņi ēd, izcelsmi, 
sastāvdaļām un iepakojuma ilgtspējību. 
Produktiem jābūt reģionāliem, bez aler-
ģijas, ilgtspējīgi iepakotiem un, ja iespē-
jams, arī bez piedevām.”

STARP VĒRTĪBĀM UN 
IZMAIŅĀM

Tātad gaļas aizstājēju patērētāji ir arī 
kritiskākie pircēji? Tirdzniecības zīmo-
lu monitors to uzsver: 86% veģetāriešu 
un vegānu atzinīgi vērtētu neatkarīgu 
zīmogu, kas garantē, ka produkti patie-
šām ir veģetāriešu vai vegāni. Tādējādi 
tikai 64% aptaujāto personu uzticas pre-
ču zīmju marķējumam “veģetārisks” vai 
“vegāns”. Veģetāriešos, bet galvenokārt 

BEZ GAĻAS NĀKOTNĒ?

Pāreja no grilētas vistas cienītāja kļūt par apstiprinātu veģetārieti šodien ir vieglāka nekā jebkad agrāk: 

patērētāju pieaugošā pieprasījuma pēc alternatīviem gaļas un zivju piedāvājumiem dēļ jau ir izveidojies 

regulārs veģetāro un vegāno produktu tirgus.
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vegānu aprindās, tiešsaistes forumos vai 
sociālo mediju kanālos par to bieži notiek 
ļoti pretrunīgas diskusijas. Ražotāji ar 
takta trūkumu drīz var izraisīt sabiedrības 
neapmierinātību.

Pārtikas nozares uzņēmumiem tā ir 
pietiekama motivācija, lai turpinātu mek-
lēt jaunas metodes un veidus, kā apmieri-
nāt klientu kritiskās prasības. 

Piemēram, Somijas jaunuzņēmums 
Solar Foods cenšas ar baktērijas palīdzī-
bu ražot olbaltumvielu, kas sastāv no CO2, 
ūdeņraža un barības vielām, un paskaidro, 
ka pareizos priekšnosacījumos ražošanas 
process būs piecas līdz desmit reizes kli-
matam draudzīgāks nekā augu audzēšana. 
Vai arī ASV uzņēmums Beyond Meat, 
kura gaļas bumbiņām ir jāatgādina gaļa, 
bet faktiski tās tiek ražotas no zirņu olbal-
tumvielām. 

UZMANIETIES, KĻŪDAINAS 
IDENTITĀTES RISKS!

Beyond Meat jau sen nav vienīgais 

uzņēmums, kas savu produktu vidū pa-
ļaujas uz gaļai līdzīgu garšu. Pieaugošais 
pieprasījums pēc gardām gaļas alternatī-
vām pārsvarā rada produktus, kas orien-
tēti uz viņu dzīvnieku paraugu garšu. 
Lūkass Višenharts: “Protams, šī saceltā 
ažiotāža mudina visus piegādātājus izstrā-
dāt vēl labākas gaļai līdzīgas alternatīvas, 
lai viņi galapatērētājiem varētu piedāvāt 
plašu piedāvājumu.” 

Īpaši ievērojams ir tas, „cik ļoti jau-
nākie izstrādājumi šajā sadaļā līdzinās 
gaļai, ne tikai atdarinot garšu un koduma 
sajūtu, bet dažos gadījumos piedāvājot 
labāku uzturvērtību nekā viņu dzīvnieku 
kolēģi. Pēdējos trīs gados ir panākts mil-
zīgs progress. Nākotnē visi pārējie ražo-
tāji sekos šim piemēram un strādās vēl 
vairāk, lai produktus padarītu pēc iespējas 
dabiskākus bez daudzām piedevām un 
aromatizētājiem. Interesanta attīstība, kas 
varētu pozitīvi ietekmēt veģetāriešu un 
vegānu skaitu.” Šie produkti ievērojami 
atvieglo sākotnējo soli ceļā uz diētu bez 
gaļas.

TENDENCE VAI IZMAIŅAS?
Pagaidām pieprasījumam pēc alterna-

tīviem produktiem nav gala. Korporatīvie 
konsultanti A.T. Kearney pat prognozē, ka 
apgrozījums ar gaļas aizstājējiem turpinās 
pieaugt līdz 2040. gadam un ka gaļas pro-
duktu apgrozījums nepārtraukti samazi-
nāsies. J.P. Morgana un Barklaja eksperti 
pieļauj, ka apgrozījuma samazināšanās 
līdz 2035. gadam gaļas rūpniecībai varētu 
nozīmēt aptuveni 10% zaudējumus. Kas 
attiecas uz Lūkasu Višenbārtu, šī tenden-
ce ne tikai turpināsies, bet arī ilgtermiņā 
mainīs pārtikas nozari: „Patērējot ma-
zāk gaļas un ēdot vairāk augu izcelsmes 
alternatīvu, pozitīva ietekme būs dažā-
dās jomās. Ja mazāk gaļa tiek patērēta, jo 
mazāk būs rūpnieciskās lauksaimniecības 
un visu ar to saistīto problēmu. Tā rezul-
tātā tiktu samazināts lopbarības imports 
no Dienvidamerikas un, savukārt, lietus 
mežu izciršana. Diēta bez gaļas un augu 
izcelsmes alternatīvas, šķiet, var radīt 
ilgtspējīgas izmaiņas. y
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POPULĀRĀKĀS ATZIŅAS
Pārtikas preču mazumtirgotāji ir mek-

lējuši tehnoloģijas, kas viņiem var palī-
dzēt pārspēt konkurentus. Bet jaunu risi-
nājumu atrašana un ieviešana var izraisīt 

arī lielas izmaksas un vilšanos kavēšanās 
dēļ un neelastīgām mantotajām tehnoloģi-
ju platformām.

Vakardienas digitālās stratēģijas, pie-
mēram, daudzgadu mērķi un atbilstošās 
ceļu kartes, vairs nav pietiekamas. Tieš-

saistes spēlētāji un inovatīvi operatori 
pastāvīgi mainās. Kad viņi pabeidz savu 
divu gadu ceļa karti, pasaule atkal izska-
tās citādi. Tagad pilnībā automatizēta pa-
pildināšanas programmatūra racionalizē 
piegādi un darbību, uzlabotai analītikai 
arvien vairāk optimizējot pārtikas preču 
piegādes ķēdi. Kas varēja paredzēt pār-
tikas preču iepirkšanās tiešsaistē strauju 
pieaugumu COVID-19 ierobežojumu dēļ?

Tā kā e-komercija tagad ir būtiska viņu 
biznesa sastāvdaļa, mazumtirgotāji mēģi-
na izveidot patiesi viskanālu piedāvājumu 
un atbilstošu tehnoloģiju platformu – kas 
nav viegls sasniegums. Tajā pašā laikā no 
komerciālās puses tirgotāji arvien vairāk 
strādā ar lielākoties automatizētiem rī-
kiem cenu veidošanas,  sortimenta, preču 
virzības un iepirkuma optimizēšanai.

Izveicīgi, digitāli lietpratīgi mazumtir-
gotāji, kas var gūt vislielāko labumu no 
jaunajām tehnoloģijām, paātrinās konku-
rentus un palielinās akcionāriem sniegto 

TEHNOLOĢIJAS DOD 
JAUNAS VĒRTĪBAS

Joeps Bēks, Štēfans Bouts un Markuss Keutels

Tā kā Eiropas pārtikas preču tirgotāji saprot, ka viņu stratēģijas pamatā ir jaunu tehnoloģiju ieviešana, 

veiksmīgas transformācijas atslēga ir elastība. Pēdējos gados strauji parādoties visdažādākajām 

tehnoloģijām - daudzas no tām var mainīt mazumtirdzniecības nozari - ir kļuvusi acīmredzama viena 

konsekventa tendence: mazumtirgotāji, kas spēj pieņemt un ieviest jaunas tehnoloģijas daudzās 

uzņēmējdarbības daļās – tirdzniecībā, piegādes ķēdē, veikala un klienta saskarē – parasti ir veiksmīgāki. 

Tās var dot jaunu vērtību pārtikas preču veikaliem.

1. attēls
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vērtību. Tehnoloģiju līderu mazumtirdz-
niecībā kopējā atdeve akcionāriem (TRS) 
no 2017. līdz 2020. gadam pieauga par 
14 procentiem, savukārt atpalikušo TRS 
samazinājās par 5 procentiem (1. attēls).

Lai kļūtu par tehnoloģiju līderi, kurš 
var pielāgoties mainīgajiem apstākļiem, 
pārtikas preču tirgotājiem jāievēro pieci 
galvenie principi:

1. Izveidojiet produktu vadītu organi-
zāciju.

2. Izveidojiet reālu tehnoloģiju darba-
spēku.

3. Veidot arhitektūras moduļus, kuru 
pamatā ir biznesa stratēģija.

4. Īsāks laiks līdz tirgum.
5. Izmantojiet datus kā pamatu visiem 

uzlabojumiem.

1. IZVEIDOJIET PRODUKTU VADĪ-
TU ORGANIZĀCIJU

Izveicīga un veiksmīga tehnoloģiju 
organizācija spēj īsā laikā pārvietot resur-
sus starp prioritātēm. Vadītājiem ir svarīgi 
veidot organizāciju ap produktiem, nevis 
koncentrēties tikai uz lietojumprogram-
mām vai aplikācijām. Vadošie pārtikas 
preču mazumtirgotāji to dara, nosakot 
biznesa domēnus un katram domēnam iz-
veidojot produktu komandas. Mazumtir-
gotājiem vienā biznesa domēnā varētu būt 

vairāki produkti. Katrs domēns ir jādefi nē 
tādā detalizētā līmenī, lai neliela inženie-
ru komanda varētu piedalīties izstrādē no 
sākuma līdz galam (2. attēls). Šī daudz-
funkcionālā komanda sastāv no biznesa 
un tehnoloģiju talantiem, un tā ir atbildīga 
par produkta veiktspējas uzlabošanu un 
visaptverošu redzējumu. Mainoties tirgus 
dinamikai, produktus un to komandas var 
paplašināt, samazināt vai pārveidot par 
jauniem produktiem un komandām, lai 
izmantotu jaunas iespējas. Šīs biznesa 
jomas produktu kartes palīdz organizāci-
jām izcelt stratēģiskās prioritātes, izvirzīt 
izmērāmus uzņēmējdarbības mērķus un 
ļauj veikt kompromisus, kad ir nepiecie-
šama prioritātes noteikšana.

Kaut arī lielākā daļa vadošo tirgus spē-
lētāju veido šādu produktu komandas, iz-
mantojot iekšējos tehnoloģiju talantus, tas 
pats attiecas uz tiem, kas izvēlas ārpakal-
pojumu vai partnera modeli. Piemēram, 
mazāki spēlētāji, iespējams, nespēs iz-
veidot pilnvērtīgu iekšējo komandu visās 
tehnoloģiju jomās. Tomēr tiks izmantota 
produktu organizācijas loģika: tehnolo-
ģiju partneriem jāatkārto mazumtirgotāja 
iekšējā produkta organizācija. Neatkarīgi 
no izvēlētā modeļa, veiksmei vienmēr būs 
nepieciešama zināma iekšējās tehniskās 
kvalitātes kontrole.

2. IZVEIDOJIET REĀLU TEHNO-
LOĢIJU DARBASPĒKU

Lai tiktu galā ar nenoteiktību un ap-
gūtu jaunās tehnoloģijas, progresīvākie 
pārtikas preču veikali rūpējas par to, lai 
viņiem būtu pareizie talanti, vienlaikus 
nodrošinot darbiniekiem pastāvīgas ap-
mācības un karjeras izaugsmes iespējas. 
Mūsdienās daudzi pārtikas preču ma-
zumtirgotāji lielā mērā paļaujas uz ārē-
jiem izstrādātājiem, kuriem, iespējams, 
ne vienmēr ir pareizās iespējas vai viņi 
spēj tos piegādāt savlaicīgi. Veiksmīgākās 
organizācijas attīsta iekšējo tehnoloģiju 
darbaspēku, kas papildināts ar ārējiem ta-
lantiem, kas bagātina vai paātrina produk-
tivitāti. Tomēr spēju veidošana nedrīkst 
apstāties operatīvā līmenī. Piemēram, uz-
ņēmuma resursu plānošanas kompetenču 
centra izveide varētu palīdzēt organizāci-
jām reaģēt uz neskaidrībām. Tā kā tehno-
loģija kļūst par svarīgu uzņēmējdarbības 
modeļa virzītājspēku, lēmumu pieņēmē-
jiem vajadzētu arī labāk izprast tehno-
loģiju darbību. Tajā pašā laikā ir svarīgi 
atzīt, ka pašreizējais darbaspēks ietver 
tūkstošiem digitāli lietpratīgu darbinieku, 
kuri strādā sarežģītos apstākļos veikalos 
un ātri pieņem jaunus sadarbības rīkus. 
Tehnoloģijas var atvieglot viņu darbu un 
uzdevumu pārvaldību, vienlaikus palīdzot 
saglabāt drošību un veselību.

2. attēls.
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3. VEIDOT ARHITEKTŪRAS MO-
DUĻUS, KURU PAMATĀ IR BIZNE-
SA STRATĒĢIJA

Veiksmīgākās jauno tehnoloģiju iz-
strādes pamatā ir moduļu pieeja, kas ir 
konsekventa un atkārtoti izmantojama 
visos kanālos. Tas prasa esošo ainavu sa-
griešanu mazākos pašpietiekamos pakal-
pojumos, kurus var uzlabot neatkarīgi no 
citām ainavas daļām. Tajā pašā laikā šiem 
pakalpojumiem vajadzētu būt iespējai 
sniegt datus jebkurai citai lietojumprog-
rammai, ja tas nav nepieciešams, neievie-
šot individuālus punkta-punkta savieno-
jumus. Tas ļauj paātrināt izstrādes ātrumu 
un nodrošina konsekventu klientu piere-
dzi vairākos ārējos pārdošanas galos, pie-
mēram, veikalā esošās tirdzniecības vie-
tās (POS), interneta veikalos un lietotnēs.

Piemēram, veiktviskanālu groza aprē-
ķinu, kas bieži ir sāpīgs uzdevums pārtikas 
preču tirgotājiem, lai tas ir pielāgojams un 
to var izmantot visos kanālos, tādējādi 
ļaujot vieglāk iekļaut jaunas funkcijas un 
iespējas, tai skaitā, kuponēšanu, persona-
lizētas akcijas un turpmāku lojalitāti.

Turklāt ainavas atjaunošanai ir vēl 
viens virzītājspēks: veikali arvien vairāk 
kļūst par mezgliem universālā kanāla eko-
sistēmā tādiem lietošanas gadījumiem kā 
klikšķināšana un kolekcionēšana, vietējās 
reklāmas un pēdējās jūdzes piegādes. Pa-
mattehnoloģijas arhitektūrai jāspēj darbo-
ties pietiekami elastīgi, lai integrētu trešās 
puses, piemēram, piegādes partnerus.

4. ĪSĀKS LAIKS LĪDZ TIRGUM
Īsāki izlaišanas cikli ļauj mazumtirgo-

tājiem labāk izprast un apmierināt klientu 
vēlmes, vienlaikus ļaujot arī ātri ekspe-
rimentēt. Lai ātrāk pielāgotu produktus 
klientu vajadzībām, lielu kodu izlaišanas 
vietā dažas reizes gadā vai mēnesī koman-
dām vajadzētu piegādāt kodus vairākas 
reizes dienā klientam paredzētās informa-
tīvās sistēmās un vairākas reizes mēnesī 
komunikācijas sistēmās, kurās ir reālas 
lietotāju atsauksmes. To var izdarīt tikai 
tad, ja ir ieviestas modernās tehnoloģijas, 
piemēram, automatizēta kodu izvietošana.

5. IZMANTOJIET DATUS KĀ PA-
MATU VISIEM UZLABOJUMIEM

Dati ir bagātīgāki, un tie plūst ātrāk 
un pārsniedz robežas nekā jebkad agrāk. 
Ar strukturētu darījumu un piegādes ķē-
des datu vākšanu vairs nepietiek. Tā vietā 
pārtikas preču tirgotājiem ir jāaptver mil-
joniem ikdienas notikumu un mijiedar-
bības, lai tos varētu analizēt, optimizētu 
pieredzi un produktivitāti. Jaunās tehno-
loģijas šajā telpā nodrošina lielāku elas-
tību – ātri apkopot, apstrādāt un analizēt 
šos datus – svarīgāk nekā jebkad agrāk.

Dati var paaugstināt uzlabojumu efek-
tivitāti, palīdzot uzņēmumiem uzturēt 
ciešu informāciju par mainīgajiem patē-
rētāju pieprasījumiem. Vairs nepietiek ar 
pieredzi, lai pieņemtu lēmumus. Kur vien 
iespējams, ar tiešu lietotāju atgriezenisko 
saiti var noteikt jomas, kuras uzlabot, un 
informēt lēmumus par turpmākajām prio-
ritātēm. Ieguldījumi piemērotos rīkos, 
piemēram, A / B testēšanā un veiktspējas 
uzraudzībā, ļauj uzņēmumiem labāk pie-
kļūt lietotāju atsauksmēm un izmantot tās.

LAI SĀKTU TEHNOLOĢIJU 
PĀRVEIDI, UZŅĒMUMI 
IZMANTO ŠĀDAS 
STRATĒĢIJAS

Padariet tehnoloģiju pārveidošanu 
par galveno stratēģisko prioritāti, ne-
vis vienkārši IT jaunināšanu. Organi-
zācijas pārveidošanas misijai, izmantojot 
tehnoloģijas, vajadzētu būt galvenajam 
izpilddirektora dienaskārtībā, nevis nākt 
no IT nodaļas. Korporatīvai domāšanai 
vajadzētu pāriet no tehnoloģiju tēriņu no-
teikšanas procentos no ieņēmumiem uz 
tehnoloģiju tēriņu noteikšanu, pamatojo-
ties uz produktivitāti un izaugsmi, ko tie 
dod ārpus IT.

Koncentrējieties uz tehnoloģiju ie-
spējām, kas nodrošina visaugstāko biz-
nesa vērtību. Lai gan pastāv nebeidzams 
skaits iespējamo uzlabojumu, apsveriet 
iespēju izveidot minimāli dzīvotspējīgus 
produktus, lai ātri iegūtu vērtību. Kon-
centrējieties uz dažu lietu izdarīšanu pa-
tiešām labi, lai radītu saķeri un (vismaz 
daļēji) pašfi nansējošu ceļa karti.

Saīsiniet tehnoloģiju plānošanas 
ciklus. Pāreja no gada plānošanas cikla 
uz elastīgu plānošanas modeli ar mēneša 
vai vismaz ceturkšņa laika grafi ku ļauj 
ātri noteikt preces prioritātēs un noteikt 
prioritātes, pamatojoties uz nepārtrauktu 
vērtības piegādi.

Apsveriet pārmaiņas kā uzņēmu-
ma mēroga transformāciju. Tā vietā, lai 
izmaiņas aprobežotos tikai ar noteiktām 
funkcijām, visa uzņēmuma pieeja mak-
simāli palielinās ietekmi un novērsīs pār-
maiņu radīšanu uzņēmumā ar dažādām 
darba kultūrām dažādos sektoros.

Padariet visu savu vadības koman-
du atbildīgu par tehnoloģiju izmaiņām 
viņu domēnos. Patiesi veiklai pārveido-
šanai ir nepieciešams, lai visa pārdošana 
izpildītu dažādās funkcijas un dažādos 
resursos.

Ir pienācis laiks mainīt un pēc iespējas 
labāk izmantot tehnoloģiju pārtikas  tirdz-
niecībā – nevis precīzi plānojot, kuras 
tehnoloģijas tiks izmantotas, bet gan no-
drošinot, ka uzņēmums veikli pārveido-
jas. Galvenais mērķis ir veidot elastību un 
muskuļus, lai apgūtu dažādas mūsdienu 
un rītdienas tehnoloģijas.. y

“Ir pienācis laiks mainīt un pēc iespējas labāk 

izmantot tehnoloģiju pārtikas  tirdzniecībā - 

nevis precīzi plānojot, kuras tehnoloģijas tiks 

izmantotas, bet gan nodrošinot, ka uzņēmums 

veikli pārveidojas. Galvenais mērķis ir veidot 

elastību un muskuļus, lai apgūtu dažādas 

mūsdienu un rītdienas tehnoloģijas.
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Pārtikas uzņēmumi kļūst arvien 
aktīvāki TikTok. Tas sākās ar dzē-
rieniem, un tagad pat mazumtirdz-

niecības ķēdes izmanto šī pakalpojuma 
potenciālu. Daži zīmoli no FMCG kate-
gorijas ir ļoti aktīvi TikTok, izmantojot 
dažādus klātbūtnes veidus – sākot ar akti-
vizēšanu ar infl uenceriem, ar savu profi lu 
vadīšanu un beidzot ar reklāmas formātu 
izmantošanu. 

Kas var TikTok?
Ārzemju spēlētāji jau ir tur. No 

Latvijai pazīstamiem TikTok jau ilgu 
laiku darbojas arī zīmols Tymbark. Vi-
ņam ir plaukstošs konts, un viņš aicina 
tiktok veidotājus rīkoties un izvirza izai-
cinājumus. Zīmols ir populārs jauniešu 
vidū, un tam jau ir vairāk nekā 87 000 
sekotāji.

Kā darboties ar TikTok? Tas nav reklā-
mas pakalpojums – jums jādara Tik Toki. 
Tāpēc īsiem reklāmas videoklipiem ne-
vajadzētu būt reklāmas materiāliem, kas 
tiek pārsūtīti no YouTube vai televīzijas. 
Pašlaik TikTok pamatprodukts ir Hashtag 
Challenge, kura pamatā ir lietotāju vēlme 
dalīties un radīt jaunu saturu. Zīmols iz-
veido pats savu mirkļbirku, kurai ir sava 
lapa, un tā papildus tiek popularizēta po-
pulāro mirkļbirku sarakstā.

Kas zina, kā dabūt tiktok kopienu? Tā 
ir, piemēram, Redbull  savās fi lmās papil-
dus DNS iekļautajam adrenalīna zīmolam 
cita starpā ietver vīrusu mūziku. Savukārt 
Pasibus pierāda, ka TikTokā ir vietas arī 
jautrām atsaucēm uz gastronomijas tēmu. 
Mazumtirdzniecības ķēdes, piemēram, 
“Kaufl and” sadarbojas ar ietekmētājiem, 
kuru uzdevums būs piesaistīt lietojum-
programmu lietotājus dažādiem izaicinā-
jumiem.

Ir vērts likt likmes uz TikTok. Pašlaik 
tieši TikTok nosaka tendences, un tādi gi-
ganti kā Instagram vai YouTube cenšas 
tam sekot līdzi, piedāvājot savus varian-
tus īsās video formās. Bez šiem kanāliem 
arī spēles ir vieta reklāmai.

Youtubers rada pieprasījumu pēc pār-
tikas produktiem. Koral līnija "Crew", 

kas izveidota ar YouTubers no tāda paša 
nosaukuma kanāla, kopš aprīļa labo popu-
laritātes rekordus. Pīķa brīdī "The Crew" 
veikalos praktiski nebija pieejama, un iz-
soles vietnēs fani izlika ... tukšas sorbeta 
paciņas (kuras, starp citu, bija par diezgan 
pieklājīgām cenām!). Crew saldējums, ko 
daži dēvē par Crew ice cream, pēc kāda 
laika vietnē YouTube ir pirmais šāds pie-
dāvājums, kas stimulēja visprasīgākās 
patērētāju grupas – bērnu un pusaudžu – 
iepirkumus.

Arvien vairāk pārtikas nozares uzņē-
mumu nolemj izveidot profi lu vietnē In-
stagram vai Tik Tok. Sociālie mediji šo-
brīd ir viens no svarīgākajiem patērētāju 
kanāliem. Tādus portālus kā Facebook, it 
īpaši Instagram un arvien populārāko Tik 
Tok, izmanto miljoniem cilvēku. Papildus 
izklaides nodrošināšanai tur publicētais 
saturs ir iedvesmas avots, kas biznesa 
kontekstā liek pieņemt īpašus pirkšanas 
lēmumus. Instagram vai Tik Toka priekš-
rocība ir pastāvīgs kontakts ar lietotāju un 
pozitīvu attiecību veidošana ar viņiem, 
kas, protams, rada arī attiecīgā uzņēmuma 
vai produkta pozitīvu tēlu. Tur publicētais 
saturs pagarina produkta kalpošanas lai-
ku, izraisa interesi par to un ļauj to parādīt 
citādi nekā tradicionālā reklāma. Sociālo 
mediju mārketinga aktivitāšu efektivitāte 
ir milzīga, un šī tendence pieaug. Tādējā-
di arvien vairāk uzņēmumu tur atver sa-
vus kontus.

Vienlaikus mums jāatceras Tik Tok 

lietotāju profi ls. Šo lietotni izmanto gal-
venokārt jaunieši – vairāk nekā 50% no 
viņiem ir vecumā no 9 līdz 15 gadiem. 
Tāpēc, ņemot vērā iespējamos uzņēmēj-
darbības ieguvumus, izveidotais saturs 
būtu jāpielāgo šai mērķa grupai. Tāpēc 
Tik Tok vispopulārākie ir FMCG nozares 
produkti, jo īpaši pārtikas produkti. Ar 
kulināriju saistīts saturs šajā vietnē šobrīd 
ir ļoti populārs, tai skaitā gatavojot vese-
līgas maltītes. Tomēr ir ārkārtīgi svarīgi 
radīt radošu saturu, kas pievērš uzmanību 
un tādējādi palielina videoklipā izmantotā 
produkta pārdošanu.

Ietekmētāju mārketings vai sociālo 
mediju izmantošana pārdošanas palieli-
nāšanai ir bijusi populāra vairākus gadus. 
Tagad šī parādība kļūst arvien spēcīgāka, 
un analītiķu prognozes, kā arī mūsu tirgus 
novērojumi apstiprina, ka uzņēmumi ar-
vien vairāk izmantos šādas darbības. Tur 
sniegtais saturs attiecas uz lietotāju intere-
sēm vai vaļaspriekiem. Ēdienu gatavoša-
na un tāpēc nepieciešamība lietot noteik-
tus pārtikas produktus noteikti ir viena no 
tām. Mūsdienās, lai ieinteresētu lietotāju, 
jāizceļas, jāatšķiras no konkurenta. Tik 
Tok vai Instagram ir ideāla vieta radoša 
satura, tostarp mārketinga, radīšanai. Ir 
vērts atzīmēt, ka Tik Tok pārbauda iespēju 
publicēt videoklipus, kuru ilgums ir līdz 
3 minūtēm (pašlaik maksimālais garums 
ir 60 sekundes). Tas vēl vairāk palielinās 
uzņēmumu iespējas satura radīšanas kon-
tekstā. y

TIK TOK
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APBALVO LABĀKOS 
NOZARĒ

LIELISKI DARBA AUGĻI. Esam patīkami pārsteigti un priecīgi, ka ir 
iegūts tik labs novērtējums – saka Evita Verveiko, Banknote korporatīvās 
komunikācijas vadītāja.

SVĒTKIEM BŪT. Mūziķis Marko Ojala ceremoni-
jā radīja īpašu noskaņojumu.

LAI IZDODAS TURPMĀK! Zemkopības Ministra 
biroja vadītājs Jānis Eglīts sveic konkursa laureātus, 
norādot, ka viņu ieguldītais darbs ir novērtēts un pa-
manīts. 

 Turpinājums no 9. lpp.

Foto – Oskars Ludvigs

PATIESS PRIEKS. Ventspils Piejūras kempinga pārvaldniece Maija 
Pētersone saņem konkursa „Latvijas Labākais tirgotājs” 2020 galveno 
balvu .



TEICA SIRSNĪGUS VĀRDUS. Arī pašam kon-
kursam “Latvijas Labākais tirgotājs” apaļa jubileja. 
Apsveikuma vārdus gan šī gada konkursa dalībnie-
kiem, gan sveicot LTA ar 25 gados paveikto, tei-
ca Latvijas Pašvaldību savienības ģenerālsekretāre 
Mudīte Priede. 

PRIEKS. SIA “A 9A” valdes locekle Ligitu Zvejniece – Mūrniece un  LTA  
valdes līdzpriekšsēdētājs Dainis Domiņš apbalvošanas ceremonijā.

JŪTAS PAGODINĀTA. SIA „Maxima Latvija” 
Komunikācijas vadītāja Liene Dupate-Ugule ar 
smaidu un pozitīvām domām saņēma apbalvojumu.

PAR PADARĪTO DARBU.Godināts tika arī SIA “Apotheka” valdes lo-
ceklis Jānis Kūliņš. Viņš sacīja: “Esam priecīgi par novērtējumu. Tas no-
teikti ir veltīts arī mūsu farmaceitiem, kam šis pēdējais laiks darbā bija 
sevišķi smags, saistībā ar Covid-19.

ŠIE VIENMĒR BIJUŠI ĪPAŠI SVĒTKI. Gadu gaitā konkursa fi nālā at-
zinību izpelnījušies aptuveni 1450 dažādi tirdzniecības nozares objekti, un 
148 vietas var lepoties kā „Latvijas Labākais tirgotājs” galvenās balvas 
saņēmēji. 
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