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Balvos darbojas izklaides centrs
bērniem «KIDS CLUB»

Ideju par uzņēmumu izlolo 2019. gadā
Izklaides centrā «KIDS CLUB» bērnus sagaida div-

stāvīgā atrakcija ar bumbu baseinu, sensorā istaba, ir lego,
rotaļlietas, skaņas aprīkojums, TV, pieejami bērniem ie-
mīļotie kārumi – cukurvate, popkorns. «KIDS CLUB»
piedāvā arī telpu un piepūšamo atrakciju nomu. Lai svētki
izdotos jo īpaši krāsaini un bērniem atmiņā paliekoši, ir
iespējams uzaicināt arī animatorus un telpu izrotāt ar brī-
nišķīgām dekorācijām (telpas rotājumus arī var pasūtīt iz-
klaides centrā). «Sociālais uzņēmums «KIDS CLUB» pa-
stāv jau no 2019. gada. Sākumā mums bija vecāku atbalsta
grupa. Piedaloties ALTUM sociālās uzņēmējdarbības pro -
grammas projektā, guvām finansiālu atbalstu savai idejai
un šogad martā atvērām rotaļu istabu bērniem Balvos,»
stāsta SIA «KIDS CLUB» valdes locekle Paula Lukste. 

Ideja par šāda uzņēmuma izveidi Balvos radusies, jo
pirms tam pilsētā neesot bijis atpūtas iespēju ģimenēm ar
bērniem. Tā kā Paula ir divu mazu bērnu mamma, tad
kopā ar ģimeni bieži devušies atpūsties uz dažādām iz-
klaides vietām, tādēļ arī pašai radusies ideja par tādas tel-
pas, kurā bērni varētu atpūsties un spēlēties, atvēršanu
savā pilsētā. 

Uzsākot uzņēmējdarbību, vissarežģītākais esot bijis
Balvos atrast piemērotas telpas. «Kad 2019. gadā radās
ideja par izklaides centra bērniem izveidi, tad sākām mek-
lēt telpas, un tikai 2022. gada martā tikām pie tām,» stāsta
Paula, atklājot, ka ilgi meklējuši atbilstošas telpas, kas
būtu pietiekami plašas (tagadējās telpas izmērs ir 168 kvad-
rātmetri), vienu brīdi pat licies, ka laikam iecere neizdosies,
tomēr, pateicoties ģimenes atbalstam, uzņēmums nonāca
tagadējā telpā. Kā saka Paula, viss ir noticis īstajā laikā,
jo, ja telpas tiktu atrastas ātrāk, tad, dzīvojot kovida laikā,
nez vai uzņēmums spētu tik labi darboties un pildīt pro-
jektā noteiktās saistības. 

Viens no retajiem sociālajiem uzņēmumiem Latgalē
««KIDS CLUB» sākotnējais mērķis ir sniegt atbalstu

vecākiem, kam nepieciešams psiholoģisks un informatīvs
atbalsts, nodrošināt bērniem paredzētā izklaides centra
darbību, kā arī sniegt vecākiem, kuriem ir bērni ar īpašām
vajadzībām, psiholoģisko atbalstu, veicināt informācijas
apmaiņu starp vecākiem un speciālistiem,» stāsta Paula.
«Tā kā esam sociāls uzņēmums, tad palīdzam un atbalstām
bērnus ar īpašām vajadzībām. Šī atrakcija, kas pieejama
mūsu izklaides centrā, ir droša un pielāgota tā, lai jebkurš
bērns, arī ar kustību vai mentāliem traucējumiem, tajā va-
rētu tikt iekšā.»

Paula stāsta, ka vispirms sākusi darboties kā sociālā
uzņēmēja, un tikai vēlāk sāka domāt par to, kādā veidā
nopelnīt, lai savu uzņēmumu uzturētu (tad arī radusies
ideja klientiem piedāvāt cukurvati un popkornu): «Vispirms
bija vecāku atbalsta grupa un bērnu rotaļu laukums – vecāki
var atpūsties, bet bērni izklaidējas. Satiekamies reizi mē-
nesī, bērni atpūšas, bet vecāki komunicē savā starpā. Esam
apmēram desmit mammas no Gulbenes un Balvu novada.
Dažreiz atnāk arī tēti, kuri atved bērnus. Ja ir pasākumi,
tad kopā ar bērniem atnāk arī visa ģimene.»

Sarežģītākais, darbojoties uzņēmējdarbības jomā, kā
teic Paula, ir spēt visu saplānot jau laicīgi uz priekšu.
«Viss ir tik neparedzams, sākumā likās, ka visu esam iz-
plānojuši, bet tad parādījās kovids. Tas mums iemācīja
būt elastīgiem, meklēt citus risinājumus, jo ierastie vairs
nederēja. Labi, ka neatvērām izklaides centru 2019. gadā,
jo ko tad mēs darītu kovida laikā? Nez vai tad varētu arī
īstenot visu, kas apstiprinātajā projektā noteikts,» secina
uzņēmēja. «Savukārt tagad visās jomās ir augušas izmak-
sas, ko pirms tam nebijām paredzējuši. Bet viss ir labi,
mēs strādājam.»

Uz jautājumu, vai ir grūti būt sociālajam uzņēmējam,
Paula atbild: «Nav grūti, ja tas, ko tu dari, nāk no sirds.
Nevis tāpēc, lai kāds pateiktu – ko tu gribi saņemt par to,
ko dari, bet tāpēc, ka gribi, lai visiem ir labi, lai tiem, kam
dzīvē nav tik viegli, ir prieks. Bērni ar īpašām vajadzībām
mūsu izklaides centra pakalpojumus var izmantot bez
maksas. Viņi var izbaudīt to, ko nevar citās atpūtas vietās,
turklāt, kā teikušas atbalsta grupas mammas, ka viņas var
atpūsties, neraizējoties par bērnu drošību, kamēr viņi spē-
lējas mūsu centra rotaļu laukumā.»

«KIDS CLUB» iesaistās arī dažādos labdarības pasā-
kumos. «27. decembrī notika Balvu Teritoriālās invalīdu
biedrības pasākums, un mēs atbalstījām pasākumu ar ani-
matoru dalību, piepūšamajām atrakcijām. Katru gadu ak-
cijas laikā uzņēmēji ziedo dāvanas bērniem, arī mēs pie-
dalāmies un atbalstām šo pasākumu rīkošanu,» saka Paula. 

Bumbu baseins, piepūšamās atrakcijas 
un burbuļu/ dūmu mašīna

Ja ielūkojas mājaslapā www.kidsclubbalvi.lv, tad 
var redzēt, kādus pakalpojumus piedāvā uzņēmums. Lai
svētki izdotos godam, iespējams gan iznomāt telpu svinī-
bām, kurā pieejama arī divstāvīgā atrakcija ar bumbu 
baseinu, sensorā istaba, var bērni doties tikai uz divstāvīgo
atrakciju ar bumbu baseinu, ir iespējams arī iznomāt 
piepūšamās atrakcijas, burbuļu/ dūmu mašīnu, skaistas
svētku dekorācijas, kas brīnišķīgi noderēs dažādām foto-
sesijām.

«Pie mums viesojas bērni no viena gadiņa līdz desmit
gadiem. Lielāki bērni parasti nāk kopā ar ģimenēm, tad
visiem kopā ir ko darīt. Galvenā mums ir divstāvīgā at-
rakcija ar bumbu baseinu, kas patīk mazajiem bērniem, ir
gaisa hokejs, ko spēlē lielāki bērni. Ir arī sensorā istaba,
kas paredzēta mierīgākiem bērniem,» stāsta Paula. 

Kā atzīst uzņēmēja, tad «KIDS CLUB» apmeklētājiem
īpaši iecienīta ir svētku svinēšana izklaides centra telpās,
un tas ir saprotami, jo pēc kovida laika ierobežojumiem
cilvēki labprāt izbauda kopābūšanu dažādos pasākumos
ārpus mājas. «Šovasar uzsākām piedāvāt arī cukurvati un
popkornu. Arī pasākumos, uz kuriem dodamies ārpus pil-
sētas – Balvu novada pagastos, citos novados vai privātos
pasākumos –, kur ir nepieciešams, nodrošinām arī pop-
kornu vai cukurvati. Pakalpojumu klāsts ir papildinājies
arī ar ballīšu piekabi – tajā ir kvadracikli, piepūšamā at-
rakcija, mūzikas aprīkojums. Līdz ar to klientam uz viņa
svētku vietu varam nogādāt visu nepieciešamo, lai pasā-
kums būtu izdevies. Tāpat mums ir arī animatori, kas pa-
līdz pasākumu organizēšanā un rada jautru atmosfēru
bērnu ballītēs.»

Atceroties pirmo pasākumu «KIDS CLUB» telpās,
Paula stāsta, ka tas bijis izklaides centra atklāšanas 
pasākums, kas notika šogad 1. martā: «Tas bija grandiozs
pasākums – atnāca tik ļoti daudz cilvēku, ka pat pietrūka
vietas, kur novietot apavus un drēbes. Bija cukurvate un
pokorns par velti. Vecāki atpūtās, un bērni ļāvās atrakcijām
un animatoru spēlēm. Bija foršs pasākums.»

«KIDS CLUB» ar savu aprīkojumu ir piedalījies un
radījis svētkus bērniem gan Balvu novada Bērnības svēt-
kos, Alūksnes novadā, gan arī Gulbenes pilsētas svētkos.
Pirmais darbības gads ir sniedzis arī vērtīgu pieredzi –
pirms došanās uz kādu lielu pasākumu, kurā aicināti 
piedalīties arī citi tirgotāji, vērts noskaidrot, cik daudz 
būs līdzīgas jomas pārstāvju, lai zinātu, vai dalība atmak-
sāsies. «Bija tāds interesants gadījums, kad ieradāmies
kādos svētkos, un tur mūs sagaidīja pārsteigums – tur bija
vēl desmit cukurvates tirgotāji. Šo pasākumu rīkoja vairāki
organizatori, un katrs bija uzaicinājis savus tirgotājus. Visi
piekrita, atbrauca, un izrādījās, ka katram vajadzēja būt
līdzi arī savam elektrības pieslēgumam. Sapratām, ka
pirms braukšanas ir arī jānoskaidro, vai jāņem līdzi savs
ģenerators,» pieredzes stāstā dalās Paula. 

Atskatoties uz aizvadīto gadu, Paula teic, ka tas ir bijis
ļoti labs: «Sākumā baidījāmies, ka atkal būs kovids, plā-
nojām, ko darīsim rudenī. Bet viss ir ļoti labi, mums patīk,
kā viss ir attīstījies. Ja runājam par nākamo gadu, tad visas
janvāra brīvdienas jau ir rezervētas, protams, plānojam
rīkot arī tradicionālos tematiskos pasākumus bērniem, pie-
mēram, Lieldienās, kopā ar animatoriem.» Jaunajā gadā
viņa vēlētos vairāk sadarboties ar citiem uzņēmējiem, 
to skaitā arī sociālajiem uzņēmējiem, rīkojot lielākus pa-
sākumus. 

Jaunajiem uzņēmējiem Paula iesaka neslēpt sa-
vas idejas, bet runāt par tām. Tāpat svarīgi ir nevis baidī-
ties un uztraukties par to, vai iecerētais izdosies, bet gan
darīt. 

Jaunajā gadā laikraksta lasītājiem Paula novēl veselību,
saticību, laimi un arī jautrību, kā arī vieglāk uztvert dažā-
das ikdienas situācijas. Rīkojot ģimenes ballītes, Paula
novēl visiem ģimenes locekļiem iesaistīties svētku orga-
nizēšanā, lai nav tā, ka daudzie darbi ir jāpaveic tikai
mammai. Svarīgi, lai ģimene ne tikai kopā atpūšas, bet
arī kopīgi gatavojas svētku svinēšanai.

«Projektu finansē Mediju atbalsta fonds 
no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem». 
«Par projekta raksta «Balvos darbojas 

izklaides centrs bērniem «KIDS CLUB»» 
saturu atbild SIA «Vietējā»».

Fo
to

 n
o 

S
IA

 “K
ID

S
 C

LU
B

”  
ar

hī
va

Fo
to

 n
o 

S
IA

 “K
ID

S
 C

LU
B

”  
ar

hī
va

Ziemassvētki un Jaunais gads ir īpašs laiks – tik
daudz notikumu, mirkļu un emociju bijis – gan

labu, gan arī ne tik gaišu.  Un tomēr šajā laikā, par spīti
tik nesen piedzīvotajiem kovida aizliegumiem pulcēties,
par spīti joprojām tik aktuālajai kara situācijai Ukrainā,
gribas aizmirst raizes un ļauties dzirkstošam priekam,
atpūtai, jo šogad svētkos mums ir ļauts satikties, ļauts
būt kopā ar savējiem un kopā svinēt ārpus ierastajām
mājas sienām. 

Gada izskaņā uz sarunu aicināju jauno uzņēmēju
PAULU LUKSTI no Balviem, kura zina, kā citiem radīt
svētku prieku. Šogad martā Balvos, Partizānu ielā  21,
sāka darboties viņas izlolotais uzņēmums – izklaides
centrs bērniem “KIDS CLUB”, kura komanda prot radīt
brīnišķīgus svētkus ģimenēm ar bērniem. Turklāt jāuz-
sver, ka šis ir viens no retajiem sociālajiem uzņēmumiem
Latgalē (Balvu novada Kubulu pagastā darbojas arī so-
ciālais uzņēmums – SIA “ATBALSTA MĀJA BRĪVUPES”).

Fotomirklis no izklaides centra bērniem «KIDS CLUB» atvēršanas
svētkiem; attēlā (no labās): SIA «KIDS CLUB» valdes locekle
Paula Lukste un Balvu novada uzņēmējdarbības atbalsta spe -
ciāliste Gunta Božoka

Divstāvīgā atrakcija ar bumbu baseinu ļauj bērniem izpriecāties
no visas sirds

Ja esi sociālais uzņēmējs vai plāno par tādu kļūt,
tad vērts atcerēties, ka Labklājības ministrija sāk ap-
jomīgu sociālās uzņēmējdarbības aktivitāšu ciklu «At-
tīstām sociālo uzņēmējdarbību kopā!», ko finansē Ei-
ropas Sociālais fonds. Daudzveidīgās aktivitātes, kas
plānotas, lai stiprinātu un attīstītu sociālās uzņēmēj-
darbības ekosistēmu Latvijā, norisināsies līdz
2023. gada novembrim. Cikla pasākumi paredzēti da-
žādām mērķauditorijām – esošajiem un topošajiem
sociālajiem uzņēmējiem, nozares interesentiem, paš -
valdībām, investoriem un politikas veidotājiem, jau-
niešiem, biznesa inkubatoru dalībniekiem un organi-
zācijām, kam ir iespējas un resursi veidot sociālajai
uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi. Plašāka informācija
un dalības pieteikšana visos aktivitāšu cikla pasāku-
mos būs pieejama Labklājības ministrijas mājaslapas
www.lm.gov.lv sadaļā «Jaunumi», kā arī Latvijas So-
ciālās uzņēmējdarbības asociācijas Facebook kontā
un mājaslapā www.sua.lv.

Inga Kaļva-Miņina
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Svinot svētkus «KIDS CLUB» telpā, ja nepieciešams, uzņēmuma
komanda nodrošina arī atbilstošus svētku rotājumus, piesaista
animatorus, lai pasākums būtu izdevies


