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Šie Biznesa piemēri ir sagatavoti kā pielikums Starptautiskai Mentoringa programmai, kura tiek 

organizēta un īstenota projekta LLIV-325 "Educate for business" ietvaros.  

Mentoringa programmas īstenošanas laiks: no 2013.gada marta līdz 2014.gada aprīlim. 

 

Šajā dokumentā ir apskatīti 21 dažāds biznesa uzsācēju piemērs par biznesa uzsācējiem gan Latvijā, 

gan pasaulē - īpaši izvēlēti cerībā, ka tie sniegs iedvesmu vai iedrošinās tos audzēkņus, kuri sapņo par 

sava biznesa uzsākšanu nākotnē. 

 

1.  

Nosaukums: Zelta zaptes 

Biznesa idejas 
apraksts: 

Zelta zaptes sortimentā ir aptuveni 40 ievārījumu – „Sākām kā 

mājražotāji, bet sapratām, ka jāattīstās, un izveidojām ražotni, lai varētu 

sadarboties ar veikaliem”. 

Idejas autors/i: Ilze Saltā 

Valsts Latvija 

Finansējuma avoti:  

Biznesa uzsākšana: Prasības ar ko jārēķinās, ražojot pārtikas produktus, prasa regulārus 
naudas ieguldījumus, piemēram, ūdens un produktu analīzes, t.s. 
sanitārais minimums. Visi šie izdevumi ietekmē produkta pašizmaksu. 

Kā reklamē savu 
biznesu: 

Mūsu produktu bieži izvēlas dāvināšanai, un tad izvēlas vai nu pēc 

nosaukuma, vai sastāva:  Draiskule ar pīlādžiem un brūklenēm, vaniļu un 

kardamonu, Melnā pantera ar upenēm, kazenēm, mellenēm un vaniļu. 

Uzņēmums piedalās tirdziņos, bet izvēlas tikai dažus vairāk apmeklētos 

un vietās, kur vēl nav būts, lai iepazīstinātu ar produkciju arvien jaunus 

potenciālos pircējus.  

Mums ir labs sadarbības partneris – pārstāvis Rāmkalni serviss, kas 

nodrošina produkcijas atrašanos lielākajos Rīgas lielveikalos, piemēram, 

Stockmann, jo mēs esam pārāk mazs piegādātājs, lai sadarbotos tieši. 

Avots:  Dienas bizness http://www.db.lv/ 
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 2.  

Nosaukums: Ātrās ēdināšanas restorāns CityWoks  

Biznesa idejas 
apraksts: 

„…Mēģinājām atrast tādu biznesa nišu, kurā varētu potenciāli īsā laikā 
sākt darbību un rēķināties ar naudas plūsmu, jo, atstājot savas 
pamatdarba vietas, bija svarīgi ienākumi, ko uzņēmums spēj ģenerēt,” 
stāsta K. Mitriķis. Ēdināšanas bizness atbildis visiem šiem kritērijiem. 

Idejas autors/i: Jānis Straubergs,  Kaspars Mitriķis, Gatis Mitriķis 

Valsts: Latvija 

Finansējuma avoti: Bankas līdzfinansējums 

Biznesa uzsākšana: „Ar 50 tūkstošiem eiro šāda ātrās ēdināšanas restorāna atvēršanā 
jārēķinās. Izmaksās neiekļaujam laiku un darbu. Lielākais izaicinājums 
bija periods, kamēr viss iekustējās. Nebija ienākumu, tādēļ bija jābūt 
naudas rezervei, lai šo laiku izdzīvotu,” stāsta J. Straubergs.  
Uzņēmuma īpašnieki ietaupījuši celtniecībai atvēlēto naudu, pašiem 
iesaistoties remonta darbu uzraudzīšanā. 
Problēmas bijušas arī ar darbinieku atrašanu. Kvalificēti pavāri prasījuši 
lielu algu, tādēļ pieņēmuši potenciāli spējīgus cilvēkus, kuri wok ēdienu 
pagatavošanu apgūst no nulles. 

Kā reklamē savu 
biznesu: 

Uzņēmums aktīvi izmanto interneta vietni facebook – piesaista tos 
sekotājus, kuriem interesē wok ēdieni. 
Vasaras sezonā tiks piesaistīti ārvalstu tūristi.  Efektīvākais veids, kā to 
izdarīt, esot informācijas ievietošana tūrisma ceļvežos. 

Avots:  Dienas bizness http://www.db.lv/ 

3.  

Nosaukums: Tigo.lv  

Biznesa idejas 
apraksts: 

Lietotu preču uzpirkšanas portāls tigo.lv ļauj atbrīvoties no 

nevajadzīgām mantām, pretī par to saņemot naudu. Kad tigo.lv ir 

iegādājies konkrētās preces, tās tālāk tiek pārdotas uzņēmumam, kura 

specializācija ir lietotu preču uzpirkšana, un tas šīs mantas realizē Latvijā 

un ārzemēs. Tāpat Uzņēmums sadarbojas ar kompāniju, kuras 

specializācija ir dažādu elektropreču utilizācija. 

Idejas autors/i: Solvita Abarone 

Valsts: Latvija 

Finansējuma avoti:  

Biznesa uzsākšana:  

Kā reklamē savu 
biznesu: 

Uzņēmums aktīvi lieto sociālos tīklus, skaidrojot pakalpojuma būtību, 

dodot padomus utt. Tāpat informācija par tigo.lv tiek nodota citiem no 

pirmajiem klientiem. 

Avots:  Dienas bizness http://www.db.lv/ 
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4. 

Nosaukums: SIA Kichi  

Biznesa idejas 
apraksts: 

Pašlaik uzņēmuma pamatprodukts ir izstrādājumi vannas istabai no 

kaņepju auduma, bet, lai papildinātu sortimentu, uzņēmums piedāvā 

galdautus, galda sedziņas un celiņus no lina. «Mēs izvēlējāmies kaņepju 

šķiedru, jo tā ir atšķirīga no citām. Kaņepju tekstils ir dabisks materiāls. 

Esmu ievērojusi, ka ekoloģisku preču ražotāji dizainam pievērš maz 

uzmanības,» stāsta dizainere Zane Verika, SIA Kichi līdzīpašniece. 

Idejas autors/i: Zane Verika, Ieva Lapiņa 

Valsts Latvija 

Finansējuma avoti: Rīgas domes un Swedbank grantu konkurss Atspēriens, Rīgas reģiona 
radošo industriju biznesa inkubators Creative Andrejsala.  

Biznesa uzsākšana:  

Kā reklamē savu 
biznesu: 

Uzņēmums ir noslēdzis līgumu arī ar LIAA, lai piedalītos ārzemju izstādēs 

ar ES līdzfinansējumu, kā arī sācis sarunas ar LIAA pārstāvniecībām 

ārzemēs, lai konsultētos par konkrētu valstu tirgus īpatnībām. Lielais 

sapnis ir eksports uz Honkongu vai Japānu, bet tas neizslēdz sadarbību ar 

tuvākiem partneriem. 

Avots:  Dienas bizness http://www.db.lv/ 

5. 

Nosaukums: Sēņotava 

Biznesa idejas 
apraksts: 

Sēņotava ir neliels komplekts, no kura mājās var izaudzēt austersēnes. 

Šis komplekts ir sagatavots tā, lai ar vieglu apstrādi pēc desmit dienām 

cilvēks varētu likt sēnes uz pannas. Produkts paredzēts divām sēņu 

audzēšanas reizēm. Var novākt arī trīs sēņu ražas, bet ar katru reizi 

strauji samazinās tās apjoms. 

Idejas autors/i: Gints Lūkins 

Valsts Latvija 

Finansējuma avoti:  

Biznesa uzsākšana: Tā kā produkts ir specifisks, grūti gājis arī ar dažādu atļauju iegūšanu. «Tā 

nav sēne, tas ir pusfabrikāts – to audzēju nevis es, bet katrs pats mājās,» 

viņš saka. Tāpēc uzņēmējam nācās konsultēties ar dažādām valsts 

institūcijām, lai viņa darbība būtu legāla. 

Kā reklamē savu 
biznesu: 

Pirmo pieredzi tirdzniecībā Sēņotava guva kolektīvās iepirkšanās portālā 

perkamkopa.lv. Ir mājas lapa www.senotava.lv, kur var veikt pasūtījumu. 

Avots:  Dienas bizness http://www.db.lv/ 

http://www.senotava.lv/
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6. 

Nosaukums: Muzikālā darbnīca 

Biznesa idejas 
apraksts: 

Mūzikas skolā pieaugušajiem Muzikālā darbnīca iespējams apgūt dažādu 
mūzikas instrumentu spēli. 
Patlaban skola strādā divos virzienos – pa dienu šeit nāk mācīties bērni, 
bet vakaros – pieaugušie. 

Idejas autors/i: Ilze Rusova 

Valsts: Latvija 

Finansējuma avoti:  Programmas „Brigāde” finansējums  

Biznesa uzsākšana:  

Kā reklamē savu 
biznesu: 

Skolu atvēra 1. septembrī – „Šajā dienā ziņu portāli un televīzija meklēja 
kaut ko jaunu un nebijušu, par ko varētu pastāstīt. Mēs bijām jaunums – 
mūzikas skola pieaugušajiem. Sarīkojām koncertu, kas pulcēja daudz 
interesentu.” 

Avots:  Dienas bizness http://www.db.lv/ 

7. 

Nosaukums: Muca 

Biznesa idejas 
apraksts: 

No lietotām alus un citu dzērienu muciņām Mārtiņš Eiduks izgatavo 

traukus un interjera priekšmetus; jaunākais produkts ir Adventes 

svečturis Ziemassvētku laikam. 

Zīmola Muca izstrādāto dizaina priekšmetu galvenais izejmateriāls ir 

lietotas mucas, kas savu laiku nokalpojušas, piemēram, vīna, alus, viskija.  

Idejas autors/i: Mārtiņš Eiduks 

Valsts Latvija 

Finansējuma avoti: Uzņēmums ieguva atbalstu no Valsts kultūrkapitāla fonda 
mērķprogrammas Radošo industriju pilotprojektu konkurss. 

Biznesa uzsākšana: Sākumā trauki nonākuši pie draugiem, pēc tam tirdzniecība Kalnciema 

ielas tirdziņā.  

Kā reklamē savu 
biznesu: 

Mucas trauki nopērkami dažādos Latvijas preču veikalos, kur bieži vien 

iegriežas tūristi. Muca piedalījās arī Mazā biznesa dienā.  

Jaunie uzņēmēji visbiežāk par pirmo saziņas platformu ar klientiem 

izvēlas profilu sociālajos tīklos, piemēram, draugiem.lv vai Facebook. 

Tāpat – arī Muca, bet  uzņēmuma īpašnieki uzskata, ka vajag arī 

«parasto» mājaslapu. Daudzi šodien uzskata – ja tev nav mājaslapas, 

tevis nav vispār. «Ja ir mājaslapa, tad uzreiz uz tevi skatās citādi – neesi 

nekāds kaktu kantoris». 

Avots:  Dienas bizness http://www.db.lv/ 
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8. 

Nosaukums: Suņu Spa un kleitu bizness  

Biznesa idejas 
apraksts: 

Veikals, frizētava un spa suņiem, kurā tirgo Latvijā pirmo un patlaban 

vienīgo suņu modes līniju – mētelīšus, zābaciņus un somas suņu 

pārnēsāšanai. Prece tiek piedāvāta dažādās cenu grupās. Pirmā un 

plašākā ir izstrādāta ekonomiskās, standartklases apģērbu līnija, kur 

galvenais uzsvars ir likts uz funkcionalitāti. Tiem, kas vēlas vairāk 

greznības, ir dārgākas, augstās modes preces.  Suņu un saimnieku ērtībai 

izveidota arī suņu frizētava un Spa centrs. 

Idejas autors/i: Natalia Karaim, Ella Aleksejeva 

Valsts: Latvija 

Finansējuma avoti:  

Biznesa uzsākšana:  

Kā reklamē savu 
biznesu: 

Veikalā tiek rīkotas suņu modes skates, Jaungada kostīmu balle–

karnevāls – tika rīkots tirdzniecības centrā Spice Home.  

Avots:  Dienas bizness http://www.db.lv/ 

 

9. 

Nosaukums: Latvju lietas  

Biznesa idejas 
apraksts: 

Lelles interesē ne vien kolekcionārus, bet arī tūristus kā suvenīrs un 

vietējos kā rotaļlieta. Uzņēmuma piedāvājumā ir vairākas lelles dažādās 

cenu kategorijās – linu suvenīrlelles Liene un Līga, rotaļu lelle Ieviņa. Ir arī 

Baiba, kas ir visdārgākā, jo tai ir villaine, ozolkoka pamatne, sudraba 

sakta u.c. niansētas detaļas. 

Idejas autors: Ieva Nikoleta Dāboliņa 

Valsts Latvija 

Finansējuma avoti: Latvju lietas biznesu sāka Hipotēku bankas programmas Lec biznesā! 
ietvaros, kura devusi iespēju pusgada garumā strādāt kopā ar mentoru 
no biedrības Līdere puses.  

Biznesa uzsākšana:  

Kā reklamē savu 
biznesu: 

Lielākoties lelles uzņēmums realizē savā darbnīcā Vecrīgā un dažādos 

salonos, piemēram, Senā klēts, Riija, Upe, Dore, Christmas Popup Store 

u.c.  Uzņēmums cenšas sevi pierādīt arī internetā. Tam ir sava mājaslapa 

latvjulietas.lv. Tāpat uzņēmums darbojas etsy.com, ebay.com, 

meistardarbs.lv, originali.lv, kā arī sociālajos tīklos.  

Avots:  Dienas bizness http://www.db.lv/ 
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10. 

Nosaukums: Valenky 

Biznesa idejas 
apraksts: 

Ideja par siltu, bet arī gaumīgu un glītu zābaku ražošanu zīmola Valenky 

īpašniecei Tatjanai Pļaviņai radās pagājušajā ziemā, kad pati lūkojās pēc 

jauna apavu pāra. Secinājusi, ka siltums neiet rokrokā ar kārdinošu 

dizainu. Sevi pieķērusi pie domas, ka vēlētos t.s. velteņus, taču tādus, kas 

būtu mūsdienīgi un skaisti. 

Idejas autors: Tatjana Pļaviņa 

Valsts Latvija 

Finansējuma avoti: Personīgais finansējums - 100 tūkst. eiro, ko iecerēts atpelnīt tuvākos 
divos līdz trīs gados. 

Biznesa uzsākšana: Pusotra mēneša laikā kopš uzsākšanas, pārdots aptuveni 100 pāru - 
dienā vidēji divi līdz trīs. Visvairāk tie nonākuši Latvijas iedzīvotāju 
īpašumā, bet pa kādam zābaku pārim aizceļojuši arī uz Lietuvu, Somiju un 
Krieviju.  

Kā reklamē savu 
biznesu: 

Informācija par apaviem ir sociālajos tīklos - Valenky reklāma izvietota 

facebook. Apavi atrodami arī veikalos. 

Avots:  Dienas bizness http://www.db.lv/ 

11. 

Nosaukums: Excursion.lv 

Biznesa idejas 
apraksts: 

Šobrīd uzņēmums piedāvā vairāk nekā 40 ekskursiju maršrutus pa Latviju, 

Lietuvu un Igauniju. Daļa Excursion.lv piedāvāto maršrutu saistīta ar 

mācību programmu – pasaules karu vēsture, militārā Rīga, Vecrīga un 

citas tēmas, tām ir izglītojoši pedagoģisks raksturs. 

Idejas autors: Roberts Ķipurs un Toms Gulbis 

Valsts Latvija 

Finansējuma avoti:  

Biznesa uzsākšana: Nepārtraukti jāseko līdzi jaunākajām tendencēm un situācijai tūrismā. 
Mainās dažādu vietu un objektu popularitāte, rodas jauni apskates 
objekti, muzeji vai aktivitāšu centri, viesu mājas pārtrauc darbību, zaudē 
kvalitāti, vai arī tiek izveidotas jaunas un citur, tāpēc nepietiek ar 
internetā pieejamo informāciju – kvalitatīva pakalpojuma nodrošināšanai 
vēlams pašam ar savām maņām pārliecināties par objektu stāvokli. 

Kā reklamē savu 
biznesu: 

 

Avots:  Dienas bizness http://www.db.lv/ 
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12. 

Nosaukums: KD paper 

Biznesa idejas 
apraksts: 

KD paper izvirzījuši sev augstu latiņu – ne tikai gatavot neparastu papīru 

no salmiem, zāles, kaņepēm, lina, bet padarīt to arī pilnīgi praktiski 

lietojamu. 

Idejas autors: Māris Tilibs un Ivars Lācis 

Valsts Latvija 

Finansējuma avoti: Cēsu biznesa inkubators Magnus, kura paspārnē jau gadu darbojas arī RD 
Paper. Realitātē - cik pašiem naudas ir, tik gulda, tik arī bizness lēnāk vai 
ātrāk pavirzās. 

Biznesa uzsākšana: Daudz laika aizņēmuši īstās tehnoloģijas meklējumi.  

Kā reklamē savu 
biznesu: 

Patlaban gan galvenais pircējs ir vietējais mākslinieciski tendētais 

latvietis. Uzņēmuma segments - dekoratīvais papīrs. Liela daļa tiek 

izlietota prezentreklāmām. Ir pat speciāli, specifiski pasūtījumi. Teorētiski 

puiši varot pagatavot papīru gandrīz no jebkā. 

Avots:  Dienas bizness http://www.db.lv/ 

 

13. 

Nosaukums: SIA Donats LV  

Biznesa idejas 
apraksts: 

SIA Donats LV pirms gada pirmo tirdzniecības vietu atvēra Ziepniekkalnā. 

Virtuļi jeb no angļu valodas donati pircējiem iegaršojās, un tas deva 

stimulu un pārliecību par vēl vienas tirdzniecības vietas atvēršanu – 

Pļavnieku dzīvojamā rajonā. Nākotnes ambīcijas uzņēmums saista ar 

tirdzniecības ķēdes izveidošanu, kā arī iespēju savu produkciju pārdot arī 

pilsētas centrā. 

Idejas autors: Evita Ūdre 

Valsts Latvija 

Finansējuma avoti:  

Biznesa uzsākšana: Ideja radās jau pirms vairākiem gadiem, jo mana biznesa partnera 
mamma dzīvo ASV, kur tieši iepretim mājvietai atrodas viena no donatu 
tirdzniecības ķēdēm. Ambīcijas uzņēmumam ir lielas - tas plāno veidot 
savu tirdzniecības ķēdi.  

Kā reklamē savu 
biznesu: 

Ir tirdzniecības vietas. 

Avots:  Dienas bizness http://www.db.lv/ 

 



Biznesa uzsācēju pieredzes piemēri  

 

|9 

14. 

Nosaukums: SIA Velo machine 

Biznesa idejas 
apraksts: 

Bērnu trīsritenis Spārīte ir 100% pašmāju produkts, kas radies no senāk 

ražota tāda paša nosaukuma trīsriteņa. 

Idejas autors: Edmunds Liepiņš 

Valsts Latvija 

Finansējuma avoti: Ražošana mums pagaidām ir bez kredīta - cik pašiem bija, ar tik arī 
sākām.  

Biznesa uzsākšana: Ceļš pie jaunā modeļa vedis caur veco Spārīšu skrupulozu izpēti. Darbu 
sagatavošanas un tehnisko zīmējumu izstrādes procesā izjaukti vairāki 
modeļi, pielāgotas un pilnveidotas dažas detaļas un elementi. 

Kā reklamē savu 
biznesu: 

Interesi par uzņēmuma ražojumu Velo machine sajuta pēc dalības izstādē 

Ražots Baltijā 2012. «Nekur citur par naudu neesam reklamējušies, 

pārsvarā mūs paši atrod,» neslēpj Edmunds. Zīmola saglabāšana 

izrādījusies veiksmīga - visbiežāk internetā tiek meklēts vecais modelis un 

atrasts jaunais.  Šobrīd novārtā atstāts marketings un reklāma - 

informācija par produktu ceļo no mutes mutē. Uzņēmuma mērķis ir 

eksporta attīstīšana, bet tad papildus nāk klāt izdevumi - dalības maksa 

tirdzniecības kamerā, izstādēs, loģistikas nodrošināšana u.tml. 

Avots:  Dienas bizness http://www.db.lv/ 

 

15. 

Nosaukums: Āris Vanags - Suvenīru un dāvanu izgatavošana. 

Biznesa idejas 
apraksts: 

Ražotnē tiek darinātas neliela izmēra dāvanas, rotaļlietas suvenīri no 

koka, saplākšņa, finiera, metāla. "Mūsu ražotnē ir speciāls darba galds, 

kura galvenais darba rīks ir lāzeris, varam gravēt arī uz pudelēm un 

glāzēm. Materiālus lāzeris apstrādā ar precizitāti līdz vienai milimetra 

simtdaļai," stāsta Āris Vanags. 

Idejas autors: Āris un Normunds Vanagi 

Valsts  

Finansējuma avoti: Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra rīkotais jauniešu 
uzņēmējdarbības konkurss "Laukiem būt" 

Biznesa uzsākšana:  

Kā reklamē savu 
biznesu: 

 

Avots:  http://www.delfi.lv/novados/kraslavas-novads/kraslava/zinas/video-divi-
brali-kraslava-atverusi-inovativu-
galdniecibu.d?id=44008836#ixzz2ywJcrtSA 

http://www.delfi.lv/novados/kraslavas-novads/kraslava/zinas/video-divi-brali-kraslava-atverusi-inovativu-galdniecibu.d?id=44008836#ixzz2ywJcrtSA
http://www.delfi.lv/novados/kraslavas-novads/kraslava/zinas/video-divi-brali-kraslava-atverusi-inovativu-galdniecibu.d?id=44008836#ixzz2ywJcrtSA
http://www.delfi.lv/novados/kraslavas-novads/kraslava/zinas/video-divi-brali-kraslava-atverusi-inovativu-galdniecibu.d?id=44008836#ixzz2ywJcrtSA
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16. 

Nosaukums: AuthenticHavenBrand Natural Brew 

Biznesa idejas 
apraksts: 

Dažādu dzīvnieku – govju, zirgu dabīgā mēslojuma pārstrādāti produkti, 

iesaiņoti nelielos iepakojumos.  

Idejas autors: Annie Haven 

Valsts Kanāda 

Finansējuma avoti: Pašfinansējums, izaugsme 30% gadā, no 2005. gada (Inc Magazine). 

Biznesa uzsākšana: Kompānija ar dabīgo mēslu ražošanu nodarbojas jau kopš 1924. gada. 
Sakarā ar to, ka apkaimē parādījās aizvien jauni mazdārziņu īpašnieki, 
radās jauns produkts. 

Kā reklamē savu 
biznesu: 

Caur mājas lapu  Authentic Haven Brand Natural Brew 
http://www.ahavenbrand.com . 
Panākuma avoti – produktu sauc par „mēslojuma tēju” nevis mēsliem, ir 
glīti iesaiņots un nosūtāms pa pastu. Uzņēmums izmanto sociālos 
mēdijus, lai komunicētu ar klientiem – gan vairumtirgotājiem, gan 
mazumtirgotājiem.  

Avots:  http://anniesgoathill.com/2012/10/22/the-creative-entrepreneur-
annie-haven-authentic-haven-brand-natural-brew/ 

 

17. 

Nosaukums: CurbsideCupcakes.com 

Biznesa idejas 

apraksts: 

http://www.curbsidecupcakes.com mobilais kūciņu tirgotājs, kurš tirgo 
kūciņas no automašīnas Vašingtonā. 

Idejas autors: Kristi and Sam Whitfield 

Valsts ASV 

Finansējuma avoti: Pašfinsnējums 

Biznesa uzsākšana: Vīra un sievas izlolots bizness, kura uzsākšanai viņi pameta savu darbu. 

Kā reklamē savu 

biznesu: 

Uzņēmuma panākumu pamatā ir sociālo mēdiju izmantošana – viņi 
izmanto Facebook un Twitter, lai informētu klientus, kurā Vašingtonas 
daļā atrodas busiņi ar kūciņām un kas ir piedāvājumā.  

Avots:  http://www.insidebusiness360.com/index.php/small-businesses-5-

small-business-social-media-success-stories-11452/ 

 

http://www.ahavenbrand.com/
http://www.curbsidecupcakes.com/
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18. 

Nosaukums: BibARoo 

Biznesa idejas 

apraksts: 

Produkti bērniem, pašu izstrādāti dizaini - BibARoo™, BurpeeCloth, 
BurpeeBouquet, HoodieBathTowel, SweetDreamspillowcase, 
LoveMyCozy, andKidzApronAll 

Idejas autors: Jeanne Roth, Leslie Smith 

Valsts ASV 

Finansējuma avoti:  

Biznesa uzsākšana: Sākumā tika šūts pašu bērniem, kad sveši cilvēki nāca klāt un jautāja, kur 

var iegādāties šādu produktu, kļuvis skaidrs, ka nepieciešams uzsākt šo 

produktu ražošanu. 

Grūtākais bija atrast ražotāju, kuri spētu izpildīt pasūtījumus 

nepieciešamajā kvalitātē un atrastos netālu.  

Kā reklamē savu 

biznesu: 

Vietējie veikali 

Avots:  http://www.womenhomebusiness.com/success-stories/lil-darlins-

mother-daughter-team-creating-unique-baby-accessories.htm 

 

19. 

Nosaukums: GiftBasketGallery.com 

Biznesa idejas 

apraksts: 

Dāvanu grozi kļūst arvien populārāki dažādos svētkos, tādēļ tā ir laba 
iespēja tiem, kas vēlas veidot savu biznesu mājās.  

Idejas autors: Wanda Urie 

Valsts ASV 

Finansējuma avoti:  

Biznesa uzsākšana: Dāvanu grozu biznesu ir ļoti viegli uzsākt mājas apstākļos.  

Kā reklamē savu 

biznesu: 

GiftBasketGallery.com 

Avots:  http://www.giftbasketgallery.com/about.html 
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20. 

Nosaukums: LongcroftLuxuryCatHotel 

Biznesa idejas 

apraksts: 

 
Luksusa kaķu viesnīca. 
 

Idejas autors: Abi Purser 

Valsts Lielbritānija 

Finansējuma avoti: Pašfinansējums  £40,000, aizdevums no mātes un pašas ietaupījumi. 

Biznesa uzsākšana: Jau 6. nedēļā pēc biznesa uzsākšanas kļuva skaidrs, ka šis bizness ir 

pieprasīts un nevar apmierināt pieprasījumu. Tā kā naudas jaunas 

viesnīcas atvēršanai citā vietā nebija, tika nolemts izveidot frančīzi. 

Šobrīd pēc šīs frančīzes darbojas vairākas kaķu viesnīcas Londonā un 

dienvid-austrumu Lielbritānijā. 

Kā reklamē savu 

biznesu: 

Mājas lapa, sociālie mēdiji. 

http://www.longcroftcathotel.co.uk/ 

Avots:  http://www.smallbusiness.co.uk/ 

21. 

Nosaukums: Wiggly Wigglers 

Biznesa idejas 

apraksts: 

Wiggly Wigglers bija pirmais uzņēmums Lielbritānijā, kas ražo tārpus 
kompostēšanai. Pēc 20 darbības gadiem uzņēmums saņēma Dell Small 
Business Excellence Award.  

Idejas autors: Heather Gorringe 

Valsts Lielbritānija 

Finansējuma avoti: £15,000, ieķīlājot māju 

Biznesa uzsākšana: Biznesa ideja radās, strādājot savā fermā un cenšoties samazināt 
atkritumus. 

Kā reklamē savu 

biznesu: 

Sociālie mēdiji – blogi, facebook, youtube video, kurā dalās ar 
darzkopības padomiem, notikumiem un idejām. 

Avots:  http://www.smallbusiness.co.uk/ 

 

 


