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Cilvēki novērtē dabīgas lietas, arī lins un tā izstrādājumi kļūst populārāki, novērojusi Linu
māja līdzīpašniece Elita Jaudzema

SIA Linu māja ir neliels uzņēmums Lielvārdē, kas savu darbošanos dēvē par radošo darbnīcu.
Uzņēmuma pamatnodarbošanās ir linu produkcijas ražošana un sava stenda tipa veikaliņa
apgāde t/c Spice Home. Pārsvarā tur nonāk galdauti. Linu māja izgatavo arī pirtslietas –
masāžas cimdus, cepures, svārkus, kas ir gana iecienītas preces. Vasarā savukārt Linu māja
vairāk uzmanību pievērš apģērbiem, bet ziemā atrod laiku tērpu šūšanai kādam deju
kolektīvam. «Sākām savu darbību pirms septiņiem gadiem. Šuvām gultas veļu, bet secinājām,
ka tas ir neizdevīgi. Pamazām pievērsāmies galdautiem un mājlietām. Sākām mazā darbnīcā,
ko mans vīrs uzbūvēja mājas pagalmā. Tur bija kādi 40 m2, nostrādājām tur piecus gadus,
līdz nonācām pie secinājuma, ka jādomā plašāk,» stāsta Elita Jaudzema, SIA Linu māja
līdzīpašniece. Uzņēmums īstenoja paplašināšanās projektu PPP biedrības Zied zeme attīstības
stratēģijas 2009 līdz 2013 un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības
programmas pasākuma «Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā» ietvaros. Tādējādi rasta iespēja iekārtot
darbnīcu, nomāt telpas, tagad uzņēmums piedāvā pašūt arī aizkarus pēc pasūtījuma.

Topā galdauti

Elita novērojusi, ka pieprasījumam pēc galdautiem ir tendence palielināties. Plastmasas
paliktnīšus, kas vienubrīd bija visai izplatīti, pamazām aizstāj īsti galdauti. «Mēs sākām tajā
brīdī, kad visi runāja, ka ir krīze, bet vēl nebija. Aizbraucām uz pirmo gadatirgu un naktī
braucām vēl šūt galdautus, jo bija neērti, ka no rīta būs pustukša lete. Vēlāk tiešām sekoja
krīze, un bija redzams, ka cilvēkiem svarīgāk ir paēst, nevis iepirkties. Taču tagad ir arvien
vairāk pircēju, cilvēki novērtē mūsu produkciju. Tagad arī modē ir viss dabīgais un
senatnīgais. Esam pa vidu – mūsu galdauti ar mežģīnēm ir gan senatnīgi, gan stilīgi,» viņa
stāsta. Lielākais noiets esot Linu mājas apaļajiem galdautiem ar mežģīnēm. Tirdzniecības
vietu, kur var iegādāties apaļus galdautus, nav daudz, turklāt uzņēmumam tie ir ar
mežģīnēm. «Neskatoties uz to, ka galdauti ir samērā dārgi, tie ir pieprasīti,» teic Elita.

Tirgo arī materiālus

«Pērn mums piedāvāja sadarboties mūsu partneris Igaunijā, kopīgi atvērt veikalu un tirgot
izejmateriālus. Igaunijas uzņēmums pārstāv Baltkrievijas Oršas linu kombinātu, no tā mēs
pirkām materiālus. Pieņēmām šo piedāvājumu, tagad mums ir vēl viens uzņēmums Linen
Fabric, kas ir oficiālais Baltkrievijas ražotāja produkcijas pārstāvis Latvijā,» saka Elita. Audumi
Latvijas veikalā maksā tikpat, cik Igaunijā, tāpēc daži pircēji ir priecīgi, jo var nebrauk uz
kaimiņzemi pēc materiāliem. Savā ziņā kompānija piedāvā materiālus saviem konkurentiem –
linu produkcijas ražotājiem. «Agrāk mēs tā būtu domājušas, bet tagad – lūdzu, pietiks darba
mums visiem,» teic Elita.

Bieži vien cilvēki saka, ka kāda no Linu mājas precēm ir dārga un to jau katrs pats varot
uzšūt. Tagad uz šādu piezīmi Linu mājas darbinieki var atbildēt, iedodot Linen Fabric veikala
vizītkarti un sakot, ka visu vajadzīgo var nopirkt tur. Bieži vien cilvēki, kuri šādi teikuši, tomēr
atgriežas un iegādājas noskatīto preci, jo parēķinājuši, ka, lai aizbrauktu, piemeklētu un
nopirktu materiālus, kā arī uzšūtu, piemēram, vienu galdautu, pašam tas sanāks varbūt pat
dārgāk. «Vajadzīgi lieli līdzekļi, lai reklamētos un pastāstītu par sevi, tādu mums nav, tāpēc
izmantojam Facebook. Jau janvārī, kas it kā skaitās tukšais mēnesis tirdzniecībā, mums bija
labāks apgrozījums nekā decembrī, jo arvien vairāk cilvēku uzzina par mums,» teic Elita.

Vienreizējs piedāvājums

Uzņēmuma mājvieta joprojām ir Lielvārdē. «Tā nav liela pilsēta, lai mēs varētu pastāvēt no
lielvārdiešu pirkumiem vien. Mūsu galvenais ienākumu avots ir veikaliņš t/c Spice Home,
vairāk vadāmies pēc pieprasījuma tur,» saka Elita.
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Veikaliņš t/c Spice Home uzņēmumam ir jau trīs gadus. Līdz tam Linu māja savu produkciju
pārdeva tikai tirdziņos. «Jau no pirmās reizes piedalījāmies Spices rīkotajos Ziemassvētku
tirdziņos. Laikam centra administrācija novērtēja to, ka nevar aiziet uz jebkuru veikalu un
nopirkt klasisku, mūžīgi mūžos derīgu baltu vai dabiski pelēku galdautu, un saprata, ka tā ir
piedāvājuma niša, kas nav aizpildīta lielajā tirdzniecības centrā. Pēc viena Ziemassvētku
tirdziņa nāca piedāvājums mums pastāvīgi tirgoties, nomāt stenda vietu. Bija liels prieks par
to un reizē arī bažas – izmaksas ir lielas, stends jāapmēbelē, jāiekārto. Nodomājām, ka
jāpamēģina, jo otrreiz šādas izdevības nebūs, turklāt tas ir viens no lielākajiem tirgus
dalībniekiem un citu centru tirdziņos mums tik labi nav gājis. Tāpēc teicām «jā». Visvairāk
priecē, ka mums ir pastāvīgie klienti, kas atgriežas – pērk sev, bērniem, dāvanām. Tas liek
kustēties un neapstāties,» teic Elita. Linu izstrādājumu ražošana un tirdzniecība diezin vai
varētu būt liels bizness Latvijā, tomēr uzņēmēja cer, ka ar savu mazo veikaliņu apmierina
nelielo pašmāju pieprasījumu.

***

biznesa fakti

SIA Linu māja

Nozare: linu izstrādājumu ražošana un tirdzniecība

Dibināts: 2008. g.

Īpašnieces: Inese Delviņa, Elita Jaudzema

Darbinieku skaits: 6

Atrodas: Lielvārdē

Avots: SIA Linu māja
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Pērk svētkus

Oskars Polmanis, Latvijas tekstils vadītājs:

Pēdējos astoņus gadus lins un tā izstrādājumu popularitāte ir augusi. Arvien vairāk pircējs
novērtē kvalitāti un to īpašo sajūtu mājās, ko var radīt tikai lina izstrādājumi. Arī piederībai
savai zemei un ilgas pēc senām vērtībām vairo lina izstrādājumu popularitāti. Tas ir
sentiments un atmiņas. Daudzi atceras, ka omes lina galdauts kalpojis daudzus gadus, tagad
pašiem ir bērni, tāpēc gribas to īpašo vērtību saglabāt un nodot tālāk. Kad cilvēki iegādājas
lina izstrādājumus, viņi nepērk galdautu vai dvieli, viņi pērk svētkus, mīlestību un atmiņas.

Lina auduma piedāvājuma klāsts aug arī pasaulē, to piedāvā arī Ķīnas un Indijas fabrikas, ko
vislabāk var pamanīt tieši pasaules tekstila izstādēs. Lielo mājas tekstila tirgotāju, piemēram,
Zara un H&M plauktos ļoti daudz izstrādājumu ir no lina. Arī mūs uzrunā klienti no dienvidu
zemēm, meklējot iespējas pilnībā komplektēt viesnīcas istabas ar lina gultas veļu. Mēs
strādājam pie vairākiem projektiem, kas ir tēmēti tikai ārējam tirgum un kur dominējošais
produkts ir no lina auduma. Pasaule vēlas arvien dabīgākas lietas, arī mājas tekstilā.

Latvijas tekstila sortiments ir plašs, sākot no mazām lina salvetītēm, beidzot ar 3,5 metrus
gariem galdautiem, bet vispirktākie ir priekšauti un lina dvieļi. Tos gada laikā pārdodam
daudzus tūkstošus.
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