Kurzeme - vieta, kur atgriezties

Publikāciju sērijā “Kurzeme – vieta, kur atgriezties” Kurzemes plānošanas reģions
turpina stāstīt par uzņēmīgiem cilvēkiem, kuri atgriezušies Kurzemē pēc ārvalstīs
pavadītiem gadiem.
Sarunā ar ģimenēm atklājas, ka uzņēmējdarbības idejas radušās, vēl dzīvojot ārpus
Latvijas. Tagad tās ir izdevies realizēt, dibinot jaunus uzņēmumus Kurzemē.
●

Andra un Andra Oto Events (11 gadi pavadīti Īrijā, tagad ar ģimeni dzīvo
Skrundā)

Atgriežoties Latvijā pēc vairāku gadu dzīves Īrijā, Andra izveidoja zīmolu Andra Oto
Events, kurā nodarbojas ar pasākumu dekorēšanu, organizē dekorāciju nomu un veido
personalizētus tekstila aksesuārus un dāvanas kāzām un citiem lieliem dzīves
notikumiem
Kopš 2018. gada pavasara Andra ir Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Kuldīgas
biznesa inkubatora biedrs un ir atzinusi, ka Latvijā ir plašas iespējas augt un attīstīties,
jo ik uz soļa ir kāds, kurš grib palīdzēt sasniegt mērķi
Andra par savu vēlmi darboties Skrundā saka: “Ir forši būt mājās tuvāk ģimenei –
vecākiem un vecvecākiem!”

Vairāk par Andras darbiem var uzzināt viņas Facebook lapā @AndraOtoevents.

●

Zane un Artis Babri – Ting Print

Zane un Artis Babri pēc 9 gadu prombūtnes Norvēģijā atgriezušies Skrundā.
Aktīva un radoša ģimene, kura “nesēž malā”, vienmēr gatava iesaistīties un pieņemt
jaunus izaicinājumus.
Arī dzīvojot Norvēģijas pilsētā Bergenā, Zane un Artis bija vieni no Latviešu biedrības
Norvēģijā – Bergenā dibinātājiem un latviešu tautas deju kolektīva izveidotājiem. Dzīve
tur bija ļoti piepildīta, tomēr vienmēr mazliet gribējās atpakaļ uz Latviju.
Pirms pusgada – pērnā gada vasarā, Zane un Artis pārcēlās atpakaļ uz Latviju.
Zane un Artis izveido savu sietspiedes apdrukas darbnīcu “Ting Print”.
Sietspiede ir roku darbs un ar to var panākt ļoti precīzu, košu un noturīgu apdruku uz
auduma, papīra, stikla. Kā Zane saka: “Varbūt tādēļ tas mūs tik ļoti ir aizrāvis!”
Ting Print pārsvarā tiek apdrukāti T-krekli un auduma maisiņi. Zanei ar Arti ir svarīgi
iepazīstināt visus ar šo aizraujošo apdrukas tehniku, tāpēc darbnīcā tiek mīļi uzņemtas
gan skolēnu, gan pieaugušo grupas. Tāpat tiek organizētas arī izbraukuma darbnīcas.
Zani un Arti var satikt “Ting Print” darbnīcā Skrundā Liepājas ielā 25.
Ar “Ting Print” vairāk var iepazīties un apskatīt mājas lapā www.tingprint.lv vai
Facebook @TingPrint, var rakstīt uz druka@tingprint.lv vai arī zvanīt +371 25627722
(Zane) vai +371 26128374 (Artis)

