
Ar 100 gadu garantiju 

Rūpnīcas Darba spars ražotās emaljētās ielu nosaukumu plāksnītes rotā ne tikai Rīgas 

vēsturisko centru, bet izraudzītas arī olimpiskajiem Sočiem   

Tas steidzami jāaizsūta Karlo uz Čehiju! - uzņēmuma vadītājs piektdienas 

pēcpusdienā eksporta menedžeres datorā ielādē tikko rūpnīcas cehā ar iPhone 

nofilmētu video. Lai pārbaudītu, vai viss kārtībā, viņa failu atver. Elegantās, baltā 

kostīmā ģērbtās sievietes acis seko, kā moderna iekārta montē termosus ar nerūsējoša 

tērauda kolbām. «Vai redzi - No welding!*» direktors Valērijs Vasiļevskis vērš 

uzmanību paziņojumam, kas parādās uzfilmētās mašīnas elektroniskajā ekrānā. 

«Lūdzu, ieliec to YouTube! Karlo pirmdien būs Latvijā, bet mums vajag, lai viņš 

problēmu noskaidro jau pirms atbraukšanas.»  

Šī epizode labi raksturo Darba sparu - uzņēmumu ar kolorītu pagātni un dinamisku 

tagadni. Virtuves piederumu fabrika padomju laikos ražoja ikoniskos emaljētos 

metāla traukus - no tējkannām un katliņiem ar rožu, ķiršu, vīnogu apdruku līdz 

pannām un mutesbļodām. Tagad šīs zināšanas veiksmīgi tiek ieguldītas četru izmēru 

pannu, liellitrāžas pārtikas termosu, emaljētu informācijas plākšņu, modernu 

atkritumu tvertņu un pat velosipēdu statīvu izgatavošanā.  

Velsai un Sāmsalai  
Darba spara eksporta vadītājai Eiropas valstīs Natālijai Parškovai nav kabineta 

tradicionālajā izpratnē. Lielā telpa zem rūpnīcas veikaliņa Rīgā, Slokas ielā, ko viņa 

dala ar vēl divām kolēģēm, tikpat labi varētu būt prezentāciju zāle. Siena iepretim 

viņas galdam noklāta ar norāžu plāksnītēm - ielu un objektu nosaukumiem, māju 

numuriem. Pamanu pat lielformāta Latvijas Republikas ģerboņus, kas paredzēti mūsu 

valsts vēstniecību fasādēm.  

«Uz Olimpiādi, uz Sočiem!» Natālijas kolēģis Valērijs Vasiļevskis ar patosu piemin 

angliskā uzraksta «Krasnaya Street» adresātu. Darba spars kopā ar čehu un krievu 

kolēģiem pašlaik piedalās konkursā par olimpiskās pilsētas norāžu izgatavošanu. 

Noteikumi bijuši interesanti - vispirms Latvijas uzņēmumam jāsagādā plāksnītes 200 

Soču centra mājām, tad, izvērtējot cenu un kvalitāti, šīs pilsētas varasvīri izlems, 

kuram no trim konkurējošajiem ražotājiem tiks lielāks pasūtījums. Toties Sāmsalas 

centru Kuresāri Igaunijā Darba spars ar norādēm nodrošinājis viens pats.  

«John Deere Hall» - plāksnīte ar slavenā lauksaimniecības tehnikas ražotāja vārdu, 

produkciju turpina izrādīt Natālija Parškova. «Welsh RaRebits. Hotels of Distinction» 

- šie uzraksti tapuši viesnīcu tīklam Velsā. Darba spars izgatavot varot jebko. Kāds 

pasūta plāksnīti ar sava mīļākā suņa portretu, cits - tradicionālo «Nikns suns», kāds 

cits grib paironizēt un izvēlas uz mājas žoga rakstīt «Nikns saimnieks». Vēl kāds zem 

suņa attēla vēlējies norādi «Atskrienu līdz vārtiem divās sekundēs».  

Kad 90.gados Latvijā sāka ieplūst lētais ķīniešu virtuves aprīkojums, Darba spars, 

līdzīgi citiem aizgājušo laiku flagmaņiem, kam slēgtajā tirgū bija garantēta šaura niša, 

nepacēla balto karogu. Tieši otrādi, politekonomiskajās turbulencēs uzņēmuma vadība 

prata saskatīt jaunas iespējas. Ieejas biļete brīvajā pasaulē pat nebija daudzu kārotais 

uzraksts «Privātīpašums. Iebraukt aizliegts», ko lielos daudzumos sāka izgatavot 



rūpnīca. Par valsts valodu kļūstot latviešu valodai, bija jānomaina ielu nosaukumi. 

Tiesības «aprakstīt» Rīgas vēsturisko centru konkursa kārtībā ieguva tieši Darba 

spars. «1994.gadā mēnesi strādājām 18 stundas diennaktī, lai izgatavotu plāksnītes 

Vecrīgai,» atceras Valērijs Vasiļevskis, kurš pirms 20 gadiem taisnā ceļā no Rīgas 

Tehniskās universitātes sola kļuva par meistaru Darba sparā,  bet tagad ir viens no 

četriem uzņēmuma līdzīpašniekiem.  

Urnas pret vandaļiem  
Atgriežoties pie Sočiem: ielu norāžu konkursā startējošais Krievijas uzņēmums tās 

gatavo no metāla, čehi kombinē metālu un plastmasu, bet Darba spars piedāvā savu 

kroņa numuru - dažādām klimata zonām piemērotas un glītas emaljētas plāksnītes, 

kādas fabrika ražo vienīgā Baltijā. Ideja, kas pēc Rīgas centra «aprakstīšanas» tiek 

piedāvāta arī citiem, Latvijā jau reiz tikusi realizēta. Otrā pasaules kara laikā nacistu 

lielvara, acīmredzot, cerībā uz ilgu kontroli šajā reģionā, Rīgas galveno ielu marķēja 

augsta līmeņa perfekcijā - ar emalju klātām metāla nosaukumu plāksnītēm. Liekot 

lietā ilgo trauku emaljēšanas pieredzi, Darba sparam izdevās panākt tikpat labu, 

varbūt pat labāku kvalitāti.  

«Dodam 100 gadu garantiju,» industriālās kategorijās gatavs runāt Valērijs 

Vasiļevskis. Konkurenti, to dzirdēdami, 90.gados brīdinājuši: «Tas lai paliek uz jūsu 

sirdsapziņas!» Kurš patērētāju sabiedrībai vairs piedāvā tik ilgtspējīgus risinājumus! 

Tas pašam Darba sparam nākotnē liegšot nopelnīt. Taču uzņēmums produkcijas 

ilgtspējību pagaidām netaisās svītrot no savām prioritātēm, direktors pat mēdz 

lepoties ar kādu politiskas nokrāsas kuriozu. Kad nezināms ļaundaris uzlēja skābi 

svaigi pieliktajām plāksnītēm Džohara Dudajeva gatvē, tā sabojāja mājas sienu, bet 

emaljas pasargātais uzraksts palika neskarts.  

Citai Darba spara produktu līnijai - atkritumu tvertnēm - 10 gadu pretvandalisma 

garantiju pieprasot Skandināvijas pasūtītāji. Un atkal uzņēmums trāpījis laikmeta 

tendencei - samazinoties smēķētāju skaitam, klienti vecās miskastes aktīvi nomaina ar 

modeļiem bez pelnutrauka.  

Virtuves trauku lauciņā Darba sparu malā pabīdījusi Ķīna, taču atkritumu tvertņu 

biznesā viņi Skandināvijas klientiem izrādījušies atraktīvāki. Nerūsējošā tērauda urnas 

ir tik smagas, ka tās izdevīgāk transportēt tikai pāri Baltijas jūrai, nevis vest no Āzijas. 

Ar 10-100 litru ietilpību, liekamas uz zemes un piestiprināmas pie ēku sienām - krāsu 

tās iegūst pēc klienta vajadzībām. Oranžās izvēlējies kāds zoodārzs Igaunijā, zilās - 

lielveikalu tīkls Maxima. Arī pašmāju Mego, Statoil un Dammes centrs Imantā par 

labu atzinis Darba spara produkciju.  

Interesanti iznācis ar velosipēdu statīviem. Arī tos uzņēmums sācis ražot, orientējoties 

uz Skandināviju. Taču, palielinoties riteņu popularitātei, pieprasījums radies pašu 

mājās - Darba spars atkal jūtas uztaustījis laikmeta pulsu.  

Internets biznesam  
Lai redzētu, vai 100 gadu garantija ielu nosaukumu plāksnītēm patiešām darbojas, vēl 

kāds laiciņš jānodzīvo, bet pats uzņēmums šim laika nogrieznim ir ticis pāri. Par 

Darba spara pirmsākumiem tiek uzskatīts 1891.gads, kad Slokas ielā 84 darbu sāka 

fabrikanta Mertensa metālizstrādājumu darbnīca, kas ražoja spaiņus, trumuļus, 

tējkannas, pirms Otrā pasaules kara - arī alumīnija karotes, nažus un dakšiņas. Kopš 



1944.gada dēvēta par Darba sparu, rūpnīca saglabāja līdzīgu profilu. «Noteicām 

emaljēto trauku modi bijušajā Padomju Savienībā. Tādus traukus, kādus mēs taisījām, 

tagad taisa visa Krievija,» nostalģiska ir Darba spara NVS eksporta vadītāja Ņina 

Vasiļjeva. Lielo Čerepovecas, Magņitogorskas, Permas rūpnīcu pārstāvji ikgadējās 

izstādēs nākuši fotografēt, ko atkal ir izdomājuši baltieši. Nu jau pāris gadu kādreiz 

deficītie trauki nopērkami vairs tikai rūpnīcas veikaliņā, jo uzņēmuma vadība 

izlēmusi akcentu likt uz citiem ražojumiem.  

No uzņēmuma klasikas laika pārbaudi izturējuši vien pāris priekšmetu. Tā dēvētajā 

dziļās izvilkšanas tehnoloģijā, no plakanas plāksnes veidojot telpisku trauku, tiek 

gatavoti 20 litru alumīnija piena spaiņi un piena mērītāji - 10 litru trauki ar 100 

mililitru skalu. Uzņēmums Gomeļseļmaš šīs ierīces komplektē ar Baltkrievijā ražotu 

slaukšanas aparatūru.  

Tikai 10% Darba spara produkcijas paliek Latvijā. Vēsturiski izveidojusies sadarbība 

ar Austrumeiropas valstīm - Krieviju, Ukrainu, Baltkrieviju, strauji augošs eksports uz 

Norvēģiju, Zviedriju un Somiju, jauns  tirgus atrasts Rumānijā un Čehijā - tik 

kontrastaina ir pašreizējā situācija.  

«Internets - tas ir vislabākais biznesa instruments!» iesaucas Natālija Parškova, 

jautāta, kā uzņēmums pārdod savus ražojumus. Pirmā lieta, ko viņa, pēc izglītības 

juriste, izdarījusi, pirms diviem gadiem sākot šeit strādāt, - ierosinājusi radikāli 

pārveidot Darba spara mājaslapu. Google AdWords - reklamēšanās tiešsaistē - 

nepārtrauki atrodot jaunus klientus.  

Gada apgrozījums, kas pirms krīzes sasniedza miljonu latu, gan pagājušajā gadā 

nokrities līdz 682 tūkstošiem (kas tomēr nav maz uzņēmumam ar tikai 50 

darbiniekiem!), bet šogad atkal kāpis par 25%. Atveseļošanās tendences ir 

pamanāmas.  

«Kad beidzās PSRS izveidotā ražošana, es to atjaunoju,» rūpnīcas direktora vārdi 

saskan ar darbiem. Viņš tic Latvijas rūpnieciskajam potenciālam. «Mums ir tik daudz 

cilvēku ar vajadzīgo pieredzi, un ko tad mēs darīsim - banānus audzēsim?»  

* Nav iespējams metināt - angļu val.  

3 biznesa principi 

1. Pozitīva attieksme pret klientu, pretimnākšana. Klientam patiešām vienmēr ir 

taisnība! 

2. Kvalitāte, kvalitāte, kvalitāte 

3.  Elastīgums - spējam pielāgoties gan tirgus izmaiņām, gan klientu vēlmēm. Tieši 

krīzes laikā kāpinājām apgrozījumu par 25%! 

 


