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InformācIjaS pārbagā-
tības laikmetā pasākumu ap-
meklētāji kļūst arvien prasīgā-
ki, un vairs nepietiek tikai ir 
labu pasākuma saturu, bet 
nepieciešama arī atraktīva pa-
sākuma forma, jāprot radīt 
spožas emocijas un dažādus 
pozitīvus pārsteigumus. 

Arī uzņēmumi arvien rūpī-
gāk un aizvien profesionālāk 
izvērtē gan pasākumu rīkotā-
ju saturisko veikumu, gan teh-
nisko kvalitāti, skatot to kon-
tekstā ar tērējamo budžetu. 
Turpmāk sagaidāma dažāda 
satura, žanru un partnerību 
sinerģija, norāda pasākumu 
rīkošanas biznesa pazinēji.

Veido sadarbību
Patlaban vērojama tendence, 
ka arvien vairāk uzņēmumi 
savas korporatīvās konferen-
ces un pasākumus rīko kopā 
ar tā dēvētajiem komūnas 
partneriem jeb sabiedriska-
jiem partneriem. «Nav jau lie-
la māka noorganizēt augstas 
klases konferenci ar neierobe-
žotiem naudas līdzekļiem, bet 
tikai ar naudu vien nevar no-
pirkt visaktuālāko saturu, pie-
saistīt plašāko un ietekmīgāko 
auditoriju, tikai ar naudu vien 
nevar panākt atpazīstamību, 
ietekmi un labu reputāciju,» 
norāda konferences Reputa-
tion Time un pasākuma Digi-

tal Freedom Festival rīkotāja 
Dagnija Lejiņa. 

Turklāt veidot sadarbību ir 
arī finansiāli izdevīgi. D. Leji-
ņa vērtē, ka vidēji lielas – ar 
dažiem simtiem apmeklētāju 
– korporatīvas konferences 
noorganizēšanas kopējās pa-
matizmaksas varētu būt aptu-
venās robežās no 50 līdz 100 
tūkstošiem eiro un uz augšu, 

savukārt konferenču sponso-
rēšanas izmaksas noteikti ir 
daudzas reizes zemākas un 
atdeve un ietekme – daudz 
lielāka. Piemēram, Digital Fre-
edom Festival pasākumu 
sponsori izmanto kā jaudīgu 
platformu, uz kuru aicina sa-
vus darbiniekus, klientus un 
sadarbības partnerus.

«Arvien vairāk ir šādu, jā-

teic, gudru uzņēmumu, kas 
izvēlas pasākumu sinerģijas 
iespējas. Visi cīnās par atpa-
zīstamību un ietekmi sabied-
rībā, un to vairs nevar īstenot 
uzņēmums viens pats, bet ti-
kai kopā ar spēcīgiem sabied-
riskajiem partneriem jeb ko-
mūnas partneriem. Tas ir 
daudz efektīvāk gan no finan-
šu pielietojuma viedokļa, gan 

no darbinieku un klientu loja-
litātes sekmēšanas viedokļa, 
gan reputācijas veidošanas 
viedokļa,» rezumē D. Lejiņa.

Tāpat pasākumi un to sa-
turs iet roku rokā arī ar jaunā-
kajām personālvadības ten-
dencēm, ar interaktīvu risinā-
jumu izmantošanu darbinie-
ku motivēšanā un iesaistē. Pa-
sākumu aģentūras 3K Mana-

gement vadītājs Gints Kron-
bergs teic, ka tā dažādi pasā-
kumi vēl vairāk kļūst par in-
tegrētu uzņēmuma iekšējās 
komunikācijas un mārketinga 
instrumentu.

Grib ko nebijušu
Protams, pasākumu rīkoša-
nas tendences viena gada lai-
kā kardināli nemainās, aģen-
tūru klienti joprojām ir izslā-
puši pēc kaut kā jauna, svai-
ga, iepriekš Latvijā neredzē-
ta. Viena no nozares sāpīga-
jām lietām ir pasākumu tel-
pas. «Katru gadu ar telpām ir 
lielas problēmas, jo klienti 
telpas vēlas dažādot, bet pie-
dāvājums nebūt nav plašs, 
drīzāk ierobežots,» stāsta 
aģentūras Attach pasākumu 
projektu vadītāja Elīna Ērgle. 
Savukārt bankas Citadele ārē-
jās komunikācijas vadītāja 
Baiba Ābelniece, pārstāvot 
aģentūru klientu viedokli, no-
vērojusi, ka šobrīd ir tenden-
ce pasākumus rīkot maksi-
māli netradicionālās vietās – 
pat angāros un dažādās ik-
dienā tukšās, pamestās vie-
tās.

Protams, pasākumu veidi 
atšķiras gan pēc uzņēmumu 
vērtībām, gan pēc pasākuma 
galvenā akcenta, bet kopumā 
dominē tendence, ka patla-
ban aktualizējas digitālie risi-
nājumi un ar tiem saistītas ak-
tivitātes. E. Ērgle teic, ka tieši 
lielajiem uzņēmumiem patīk 
dažādas digitālās lietas, un 
mudina uzņēmumus būt dro-
šiem un vēl vairāk atļauties iet 
«ārpus rāmjiem».5

Ar naudu vien nepietiek
Tiek gaidīti netipiski risinājumi gan pasākumu satura, gan telpu izvēlē

0  nav liela māka noorganizēt augstas klases konferenci ar neierobežotiem naudas līdzekļiem, bet tikai ar naudu vien nevar 
nopirkt visaktuālāko saturu un piesaistīt ietekmīgāko auditoriju, uzskata Dagnija Lejiņa.  F O T O –  K R I S TA P S K A L N S , D I E NA S M E D I J I
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TRA DICIONĀLI uzņēmu-
mu sadarbība ar aģentūrām, 
kas nodrošina pasākumu or-
ganizēšanu, veidojas, sākot-
nēji ņemot vērā citu ieteiku-
mus, bet pēc tam jau novēr-
tējot pašu uzņēmumu gūto 
pieredzi. 

Prasa interesantas idejas
Bankas Citadele Ārējās ko-
munikācijas vadītāja Baiba 
Ābelniece stāsta, ka vispirms 
izvērtē izvēlēto aģentūru ie-
priekš realizētos darbus, pēc 
kuriem var spriest, vai kon-
krētā aģentūra ir radoša savā 
domāšanā un attieksmē pret 
pasākumu rīkošanu, vai šīs 
pasākumu rīkošanas aģentū-
ras kolektīvam ir interesan-
tas idejas. «Bankā piesaistām 
dažādas aģentūras atšķirīgu 
pasākumu organizēšanai, un 
tas atkarīgs gan no pasāku-
ma formāta, gan arī no pasā-
kuma mērogiem,» norāda 
bankas Citadele pārstāve. 

Plašu pasākumu organizē-
šanai tiek izvēlētas cilvēku 
resursu ziņā lielākas un pie-
redzes ziņā bagātākas aģen-
tūras, lai var mierīgi uz tām 
paļauties un arī rēķināties ar 
pasākuma kvalitāti. Lēmums 
piesaistīt pasākuma rīkoša-
nai aģentūru vai iztikt pašu 
spēkiem galvenokārt atkarīgs 
no tā, vai uzņēmuma pār-
stāvji paši, izvērtējot pieeja-
mos cilvēku un laika resur-
sus, varēs pasākuma rīkoša-
nu īstenot. Dažkārt ir tādi uz-
ņēmuma iekšējie pasākumi, 
kur tikai paši uzņēmuma 
darbinieki var izvēlēties pie-
mērotāko ideju, nonākt pie 
piemērotākā risinājuma. 
«Esam vairākkārt pārliecinā-
jušies, ka neviens cits tik pre-
cīzi kā mēs paši nepārzina to, 
kas ir labāk mūsu darbinie-
kiem,» uzskata B. Ābelniece, 
piebilstot, ka starptautiskas 
pasākumu rīkošanas aģentū-
ras piesaistes gadījumā pār-
steidza, ka mēs esam vienā 
līmenī – pasākumus Londo-
nā, Vīnē un Rīgā aģentūras 
rīko vienādā līmenī.

Vēl viens aspekts – ļoti sva-
rīga ir projektu vadība paša 
uzņēmuma pusē, kas notur 
šo pasākumu «uz sliedēm», 
lai nodrošinātu tā mērķim 
piemērotāko un atbilstošāko 
risinājumu un arī izpildīju-
mu. 

Pieredzējušie pasākumu 
aģentūru klienti ir vienisprā-
tis, ka sadarbības panākumu 
atslēgu galvenokārt nosaka 
līdzīga izpratne par pasāku-
ma mērķi un kvalitātes stan-
dartiem. Ja tas, uzsākot sa-
darbību, tiek, tā sakot, uz-
ķerts, tad viss izdodas. Tur-
klāt, pasūtot pasākuma orga-
nizēšanu kādā aģentūrā, pa-
šiem pasūtītājiem skaidri jā-
zina un jāprot izteikt savas 

-

ba uzdevumus, kā arī precīzi 
sadalīt darba pienākumus un 
atbildības sfēras. Tāpat ir bū-
tiski, izvēloties tēmu, apzinā-
ties pasākuma dalībnieku in-
tereses, lai pasākuma dalīb-
nieki justos maksimāli ērti, 
lai būtu brīva atmosfēra un 
nekas nebūtu pārspīlēts.

Pieaug skaits
Nozares pārstāvji ir vienis-
prātis, ka pasākumu skaits 
audzis un tāda pati tendence 
paredzama arī turpmāk. Labs 
piemērs ir tehnoloģiju un 
inovāciju nozare, tā attīstās 
ārkārtīgi strauji visā pasaulē. 
Tehnoloģiju, inovāciju un 
jaunuzņēmumu jomā vien 
pēdējos divos gados pasāku-
mu skaits Eiropā ir divkāršo-
jies, sasniedzot vairāk nekā 
60 tūkstošus dažāda mēroga 
notikumu, tajā skaitā vairāk 
nekā 500 ar tehnoloģiju un 
inovāciju saistītu konferen-
ču. «Tas izskaidrojams ļoti 
vienkārši – neskatoties uz di-

gitālajām saziņas iespējām, 
nav izdomāts efektīvāks for-
māts, kur koncentrēti iegūt 
zināšanas par progresīvāka-
jām tendencēm, apgūt prak-
tiskas iemaņas vai izveidot 
jaunus biznesa kontaktus,» 
teic konferences Reputation 
Time un pasākuma Digital 
Freedom Festival rīkotāja 
Dagnija Lejiņa, kā piemēru 
minot Digital Freedom Festi-
val, ko pagājušajā gadā ap-
meklēja vairāk nekā tūkstotis 
cilvēku un šogad tiek plānots 
apmeklētāju skaita pieau-
gums. «Protams, arī konku-
rence pasākumu vidū pie-
aug, jo tie konkurē ne tikai 
savā starpā Latvijā, bet arī ar 
pasākumiem citās pasaules 
vietās. Tāpēc šajā biznesā jau 
no pašas pirmās dienas jādo-
mā par starptautiskas audi-
torijas piesaistīšanu,» rezu-
mē D. Lejiņa.

Runājot par lokāla mēroga 
uzņēmumu pasākumiem, arī 
to skaits palielinās. «Ir audzis 
uzņēmumu skaits, kuri ir ga-
tavi rīkot pasākumus, līdz ar 
to pieaug arī pasākumu 
skaits. Tas, iespējams, skaid-
rojams ar uzņēmumu darbi-
nieku skaita pieaugumu, īpa-
ši starptautiskos uzņēmu-
mos un kompānijās, kas sa-
vu darbību orientē uz eks-
portu,» norāda 3K Manage-
ment vadītājs Gints Kron-
bergs, sakot, ka, salīdzinot ar 
iepriekšējiem gadiem, pasā-
kumiem atvēlētais budžets ir 
relatīvi nemainīgs. Budžeta 
palielinājums novērojams 
vienīgi proporcionāli dalīb-

nieku skaita pieaugumam 
pasākumā. 

Tam piekrīt aģentūras At-
tach pasākumu projektu va-
dītāja Elīna Ērgle, norādot uz 
Latvijas mazajiem uzņēmu-
miem, kuri arvien vairāk vē-
las svinēt svētkus, parādīt 
darbiniekiem kaut ko jaunu, 
novērtēt darbiniekus, noor-
ganizējot kaut vai mazu, bet 
īpašu pasākumu. Šāda veida 
pasākumiem budžets nav 
liels, bet emocijas pēc tā var 
būt spēcīgas. «Aptuvenos ci-
paros runājot – 100 personu 
darbinieku balle izmaksā 10–
15 tūkstošus eiro. Tas ir aptu-
vens cipars, kas dominē Zie-
massvētku laikā vidējos uz-
ņēmumos, bet, protams, kat-
ram pasākumam tas ir ļoti 
individuāli,» secina E. Ērgle. 
Runājot par pasākumu iz-
maksām, viņa teic, ka uzņē-
mumi sākuši novērtēt kvali-
tāti un ir gatavi par kvalitatī-
vām lietām – piemēram, tel-
pām, vakariņām – arī maksāt 
atbilstošas summas. Savu-
kārt B. Ābelniece uzsver, ka 
pasākumu aģentūru darba 
cenas pēdējā laikā nav būtis-
ki mainījušās.

Pasākumu rīkotāju vidū nav 
novērojamas būtiskas izmai-
ņas. Vadošie nozares spēlētā-
ji, kas lielākoties ir arī Latvi-
jas Pasākumu producentu 
asociācijas biedri, palikuši tie 
paši. «Galvenie konkurenti ir 
tie, kas bijuši konkurenti visu 
laiku pēdējos gadus. Ja strā-
dā ar klientu ilglaicīgi, kon-

Pasākumu rīkošanas jomā aug gan starptautiskā, gan vietējā konkurence

Ja strādā ar 

klientu 

ilglaicīgi, 

konkurenci 

noteikti sanāk 

izjust mazāk. 

Elīna Ērgle

0  IECERĒTS, ka otrais globālais tehnoloģiju jaunuzņēmumu un dzīvesstila festivāls Digital Freedom Festival pulcēs vairāk nekā simt runātāju no dažādām 
Digital Freedom Festival.  P U B L I C I TĀT E S F O T O

pamatojas sadarbībā
MĀRCIS GULBIS
LATVIJAS PASĀKUMU FORUMA 
DIREKTORS, PASĀKUMU OP
ERATORA UNTITLED VADĪTĀJS
Vēl pirms desmit gadiem nebija 
iedomājama situācija, kad 
pasākumu rīkotāji pulcētos 
kopā, lai dalītos pieredzē, 

atklāti vērtētu cits cita darbu un kopīgi meklētu risinājumus 
nozares problēmām. XX gadsimta deviņdesmitajos gados ievazātie 
dunči mugurā un intrigas palikušas vēsturē –  pasākumu nozares 
tirgus sakārtojies, nozares dalībnieki kopā ceļ pasākumu kvalitātes 
latiņu, nozare ir atvērta gados jauniem spēlētājiem un ikvienam ir 
iespēja ar savu darbu pierādīt, ka pasākumus var organizēt kvalita-
tīvi un atbildīgi. Tas noteikti ir pasākumu nozares organizāciju 
nopelns, un man ir prieks, ka pasākumu rīkotāji, piegādātāji un 
tehniskās kompānijas atrod laiku, lai divas reizes gadā – pavasarī 
un rudenī – satiktos Latvijas Pasākumu forumā. Man ir prieks, ka 
pasākumu rīkotājiem tagad skaidrs – tīklošanās ir nepieciešama 

Jo kopīgi risināmo jautājumu un apspriežamo problēmu ir 
daudz – izglītība, jaunu speciālistu piesaiste, normatīvo aktu 
regulējumi un, protams, izaugsme. Ir prieks redzēt, kā Latvijas 
Pasākumu foruma iniciatīvas tiek realizētas dažādos pasākumos 
visā mūsu valstī. Ir pienācis laiks iet tālāk –  apvienot kopīgai 

tehniskos piegādātājus. To arī plānojam darīt Latvijas Pasākumu 
foruma rudens sesijā Arēnā Rīga oktobra beigās. 
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kurenci noteikti sanāk izjust 
mazāk,» teic E. Ērgle. 

G. Kronbergs spriež, ka vē-
rojama pozitīva tendence 
realizētajiem pasākumiem 
kļūt saturiski un tehniski kva-
litatīvākiem un inovatīvā-
kiem. «Pasākumu nozare at-
tīstās, pasākumu organizato-
riem parādās jauni partneri – 
dekoratori, galdu klājēji, pa-
sākuma telpas ar pilnu aprī-

kojumu,» atzīmē E. Ērgle.
«Ņemot vērā, ka Latvijas 

izklaides industrijas iekšējie 
resursi ir nelieli, jaunu ideju 
realizēšanai aģentūrām ar-
vien lielāka uzmanība jāpie-
vērš dažādu izklaides jomas 
risinājumu – mākslinieku, 
performanču, moderatoru, 

  – umujānisir uksinhet īra
importēšanai no ārvalstīm,» 
uzskata G. Kronbergs.5
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Labi zināms, ka ir divas cil-
vēku grupas – tie, kuriem pa-
tīk rīkot pasākumus un viesī-
bas, un tie, kuriem patīk pa-
sākumu un viesību rīkošanu 
uzticēt citiem. Būtisks kritē-
rijs, pēc kura tiek vērtēts, vai 
pasākums izdevies, ir ēdiens 
– gan tā kvalitāte, gan dau-
dzums. 

Lai nesanāk gluži kā kari-
katūrista Herlufa Bidstrupa 
zīmējumos, kur saimniece, 
ēdienu gatavojot, tā pārguru-
si, ka aizmieg virtuvē viesību 
jautrākajā brīdī, labs risinā-
jums ir ēdināšanu uzticēt 
profesionāļiem. 

Pastāvēs, kas pārvērtīsies 
Par tiem, kas prot sagādāt 
saimniecēm un viesiem svēt-
kus, vislabākā reklāma ir tā, 
kas iet no mutes mutē. Latvi-
jā nav daudz tādu, kas nezi-
nātu Krimuldas Ilzi – vai nu 
būtu paši pie viņas pasūtījuši 
uzkodas, vai sēdējuši pie gal-
da, ko viņa klājusi. Ar ēdinā-
šanas pakalpojumu nodroši-
nāšanu Ilze Noreika saistīta 

Naudu nežēlo, bet rēķina gan
Arī ēdiens var izrādīties svarīgs faktors pasākuma atmosfēras veidošanā

Nav viegli 

atrast 

uzticamus 

darbiniekus, 

kam būtu 

svarīgs 

uzņēmuma 

prestižs.  

Edīte Briede

0  DauDzos pasākumos ēdienu galdi nav iedomājami bez tortes, kūciņas vai deserta. Bieži tortes un kūku noformējumam 
tiek izmantotas dažādas ogas, un kopumā patlaban vērojama tendence izvēlēties pēc iespējas veselīgākas tortes un kūkas. 
Veselīga uztura tendence dominē arī citu pasākumiem pasūtīto ēdienu izvēlē.  F O T O – L E TA
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gandrīz pusgadsimtu un rī-
kojusi banketus jau padomju 
laikā, bet 1996. gadā izveido-
jusi privāto uzņēmumu Kri-
mulda. Biznesa sākums ne-
bija viegls, bet piedāvātās 
produkcijas un pakalpojumu 
kvalitāte bija augsta, un pa-
kāpeniski pieaudzis pasūtīju-
mu skaits. Firmas menedžere 
Edīte Briede stāsta: «Esam 
stabils uzņēmums ar savu 
klientu loku. Visos laikos cil-
vēki gribējuši ēst. Protams, 
krīze viļņveidīgi ietekmējusi 
arī mūsu rosību, bet cenša-
mies noturēt savu līmeni, un 
tas mūsu pakalpojumam pa-
līdz izdzīvot tirgū.» Garšas sa-
jūta ar gadiem tomēr nemai-
nās, un, nobaudījuši suši, ta-
pas, austeres un gliemežus, 
daudzi Latvijas iedzīvotāji at-
griežas pie tradicionālā cepe-
ša un rasola. 

Taču radošuma Krimuldai 
netrūkst ne recepšu izdomā-
šanā, ne ēdienu noformēša-
nā, jo katrs uzkodu šķīvis ir 
gluži kā glezna. «Klājot gal-
dus, cenšamies ēdienu no-
formēt kā mazu bildi, uz gal-
da vienmēr ir arī ziedi,» teic 
E. Briede.

Par aktuālāko problēmu 
patlaban E. Briede uzskata 
darbaspēka trūkumu: «Nav 
viegli atrast stabilus, uztica-
mus darbiniekus, kas sagla-
bātu darba stilu un kam būtu 
svarīgs uzņēmuma prestižs.» 

Par to, ka šis bizness ir sa-
režģīts, liecina tas, ka ēdinā-
šanas pakalpojumu sniedzējs 
SIA Moora, kas ir viens no 
pirmajiem banketu un viesī-
bu apkalpotājiem, nonācis fi-
nansiālās grūtībās. Uzņēmu-
ma īpašniece Emma Moora ir 
lakoniska: «Turējāmies līdz 

pēdējam. Rudenī uzņēmu-
mam būtu 25 gadu jubileja, 
bet... to vairs nesvinēsim. Ar 
ikdienas viesībām un ikdie-
nas ēdināšanu, ja nav valsts 
pasūtījuma, nav iespējams 
izdzīvot.» 

Ar pannām un kastroļiem 
Ir dažādi varianti pasākumu 
organizēšanai. «Viss atkarīgs 
no pasākumam atvēlētā bu-
džeta,» saka krodziņa Visi sa-
vējie saimnieks Verners Dū-
da. Ballīte svešās telpās bieži 
vien izvēršas par oficiālu pa-
sēdēšanu konkrēti atvēlētajā 
laikā, tāpēc populārs ir vari-
ants, kad ēdinātāji ar savām 
pannām, kastroļiem, ēdienu 
kastēm dodas uz pasākuma 
vietu, lai no A līdz Z organizē-
tu viesu ēdināšanu un apkal-
pošanu.

«Doties pie klienta finan-
siāli ir izdevīgāk. Tas ir sarež-
ģītāk, taču interesantāk,» uz-
sver V. Dūda. Pasākumu orga-
nizētāju vēlmes gan mēdz 
būt dažādas – pat aprobežo-
joties tikai ar to, ka ēdiens 
tiek pasūtīts un tālāk jau rī-
kojas paši pasākuma rīkotāji. 
Optimāla izvēle – viesības ap-
kalpo viesmīļi, kas pasniedz 
ēdienus pakāpeniski, vēro un 
uzmana pasākuma ēdināša-
nas sadaļas norisi. Piknika 
variantā ēdinātāji ierodas ar 
saviem griliem, lielajām pan-
nām un kastroļiem, lai ciemi-
ņu klātbūtnē gatavotu ēdie-
nu, pat iesaistot viņus un pa-
darot pasākuma gastrono-
misko sadaļu par šovu. 

«Tirgus ir atdzīvojies. Vie-
nu brīdi klienti bija ļoti pie-
sardzīgi, pētīja cenas, kaulē-
jās, bet tagad ēdiena izvēli 
veic ļoti racionāli,» stāsta V. 

Dūda. Viņa pieredze liecina, 
ka klienti pārsvarā pieņem ie-
teikto ēdienkarti. Protams, ir 
lietas, ko var mainīt un kas 
arī tiek darīts. Veģetārisms un 
bezglutēna diēta jau ir ieras-
tas parādības, un gadās arī 
gatavot ēdienus gan vegā-
niem, gan svaigēdājiem. «Ag-
rāk bija vieglāka izvēle – zivs 
vai gaļa, bet tagad jāpiedomā 
vairāk,» stāsta V. Dūda. Rei-
zēm bijis jāpielāgojas dažā-
dām tematiskajām ballītēm, 
piemēram, meksikāņu stilā, 
kad bija jāpiemeklē attiecīgi 
ēdieni. 

Viņš arī ievērojis, ka «vis-
pār ēdienkarte mainījusies, 
tagad prasa veselīgākus ēdie-
nus, tādus, kur, piemēram, 
mazāk majonēzes». 

Punkts uz «i» 
Bez tortes, kūciņas vai deser-
ta nav iedomājamas nevie-
nas svinības. Latgalē gan cie-
miņiem pasniedz skābu kā-
postu zupu, ar to netieši pa-
sakot, ka viesības beigušās un 
laiks doties uz mājām, bet 
faktiski jau viesošanās bei-
dzas ar kafijas tasi un «ceļa-
kāju». 

Par tortēm un gaumi daudz 
zina stāstīt Lapsas mājas 
īpašniece Liene Zemīte: «Mū-
su klientu pirmā izvēle – kva-
litatīvas izejvielas, lai kūka 
būtu garšīga. Ļoti liela uzma-
nība tiek pievērsta tam, lai 
kūka būtu pēc iespējas vese-
līgāka. Protams, kalorijas kū-
kai būs vienmēr! Taču varam 
arī sarūpēt kaut ko liesāku.» 

Bieži tortes un kūku nofor-
mējumam tiek izmantotas 
ogas – vasarā zemenes, rude-
nī smiltsērkšķi un brūklenes. 
L. Zemīte zina stāstīt, ka pra-
sības pēdējos gados mēdz 
būt dažādas – tiek pasūtītas 
kūkas bez olām, bez piena, 
un bezglutēna produkti ka-
fejnīcā jau ir ierasta lieta un 
ikdiena. 

Sarežģītāki konditorejas iz-
strādājumi ir ar dažādām fi-
gūriņām, kāzām bijusi pasū-
tīta torte ar pāra fotogrāfijām, 
tas tagad ir modē. Klienti 
mēdz prasīt arī neparastākus 
garšu salikumus, piemēram, 
zemenes ar baziliku. Viena 
no lielākajām tortēm, ko L. 
Zemīte gatavojusi, bijusi pa-
redzēta 300 cilvēkiem. 

L. Zemītes pieredze rāda, 
ka nereti ir tā: «Ja svin svēt-
kus, tad – sirsnīgi, neskatoties 
uz to, cik tas maksā.»5


