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IK ,, MB’’ 

Mikrouzņēmums ‘’MB’’ ir individuālais komersants, kas nodarbojās ar individuālu 

apģērbu šūšanu un to labošanu, pārveidošanu (iešūšanu, garuma maiņu u.c.). 

Atrodamies Latvijā, Alūksnes novadā, priekšrocības ko dod mūsu lokācija ir:

• Sākot ar to ka Latvija atrodas Eiropas Savienībā (turpmāk tekstā var būt pieminēta 

kā- ES), kas paver milzum daudz iespēju atrast klientus arī citās valstīs,

• Krievijas atrašanās blakus sniedz iespēju arī savus klientus atrast tur,

• Alūksne nav pati populārākā pilsēta, bet viena no zināmajām gan.



Mūsu logo 



Ko tad nozīmē ‘’MB’’ uzņēmums

• Pats nosaukums ‘’MB’’ ir cēlies no īpašnieces vārda uzvārda (Marta Bērziņa).

• Galvenais uzdevums ir radīt prieku katra klienta sirdīs, jo kas gan var būt svarīgāks 
kā justies laimīgam. Domājot par saviem klientiem, ražojam tikai viena eksemplāra 
produkciju, kas tā nēsātājam liek justies īpašam. 

• Pieprasījumu noteikti ietekmē apmierināto klientu skaits, jo vairāk apmierināt 
klientu, jo vairāk mēs esam gatavi uzņemt jaunus.

• Jo lielāku darbu ieliekam uzņēmumā, jo lielākas iespējas un plašumus tas paver. 
Galvenais kas šo iespēju mums sniedz ir internets, atrast savus klientu un paplašināt 
savu darbību.



Iekārtas 

• Lai process ietu uz priekšu raitāk, uzņēmumā ir vairākas iekārtas (tālākos 

slaidos pieminētās), kas sniedz iespēju paveikt darbu daudz ātrāk un 

kvalitatīvāk. Darba pamatā ir roku darbs, kas papildināts ar iekārtu palīdzību. 



Šujmašīnas 

JUKI DDL8700-7B/AK85/SC920/M92/CP180

https://www.youtube.com/watch?v=Dx0in2RlfHU

• Uzņēmumam ir divas šādas 
šujmašīnas. Divas tāpēc ka, ja viena 
no viņām salūzt,  tad vismaz otra ir 
tehniski ejošā stāvoklī un tādejādi 
ražošana neapstājās nevienā mirklī 
un klientu pasūtījumi nekavējās un 
darbs iet uz priekšu.

https://www.youtube.com/watch?v=Dx0in2RlfHU


Sadzīves šujmašīna

• SINGER® QUANTUM STYLIST™ 9960 –

Buttonholes

• https://www.youtube.com/watch?v=4mbv4c7WjQc

• Šī šujmašīna ir uzņēmumā tāpēc ka viņā ir 

vairākas funkcijas kas parastajai nav. Kas ir 

nepieciešams sīkākai apstrādei.

https://www.youtube.com/watch?v=4mbv4c7WjQc


Overloks

• JUKI MO-6516S 5-Thread 2-Needle HIgh-Speed Industrial 

Overlock Machine

• https://www.youtube.com/watch?v=hOY5MHVvIwo

• Overloks uzņēmumā ir tikai viens, jo  overloku

lieto daudz, bet ne tik daudz kā šujmašīnu. Kā 

arī var uzšūt bez izmantota overloka. 

https://www.youtube.com/watch?v=hOY5MHVvIwo


Rūpnieciskā pogcaurumu mašīna

• TEXI O PREMIUM EX

• https://www.youtube.com/watch?v=-42gk2EluxY

• Šī mašīna ir ļoti liels atbalsts jebkurā 

šūšanas uzņēmumā. Ātri un ērti 

iešuj audumā pogcaurumu vietas.

https://www.youtube.com/watch?v=-42gk2EluxY


Apģērba apdrukas printeris.

• BROTHER PRINTERI

• https://vimeo.com/231735833

• Ar šo printeri var piešķirt apģērbam 

oriģinālu un unikālu dizainu, kas ir 

arī ’’MB’’ svarīgākais mērķis.

https://vimeo.com/231735833


Gludināšanas iekārta 

• Philips PerfectCare Elite Silence GC9650 80 Test

• https://www.youtube.com/watch?v=l2_VnNIqFqA

• Gludināmā iekārta ir ļoti svarīga 

visam produkta  gatavošanas 

procesam. Gan sākumā, gan beigās 

apstrādājot audumu.

https://www.youtube.com/watch?v=l2_VnNIqFqA
https://www.youtube.com/watch?v=l2_VnNIqFqA


Prese

• MIE Romeo IV Silver.

• https://www.youtube.com/watch?v=9_q2R9Pu_Lg

• Prese uzņēmumā ir svarīga, jo ir 

lietas ko nevar izdarīt ar gludekli vai 

gludināšanas iekārta, bet tikai ar 

presi.

https://www.youtube.com/watch?v=9_q2R9Pu_Lg


Piegriešanas nazis.

• RoMech Electric Cloth Cutter, Rotary Blade Fabric 

Cutting Machine, Octagonal Knife, Electric Rotary 

Scissors for Multi Layer Leather Wool, RM-027, 

250W

• https://www.youtube.com/watch?v=fQMXjiPyXuw

• Šo nazi viegli, ātri un ērti var 

piegriezt gandrīz jebkuru apģērba 

audumu, kas atvieglo piegriešanas 

procesu. 

https://www.youtube.com/watch?v=fQMXjiPyXuw


Drēbnieka šķēres

• Ergonomiskās drēbnieka šķēres 

vairākas un dažādu izmēru, jo viss 

protams ir atkarīgs cik sīku vai lielu 

detaļu jāpiegriež un no auduma ko 

griez.



Ergonomisks krēsls

• https://www.youtube.com/watch?v=3xP46WTeZDs

• Krēsla izvēle ir ļoti svarīga darba 

sastāvdaļa, var teikt ka pat pati 

svarīgākā, jo tur tik pavadīts ļoti 

daudz laika un lai netiktu iegūtas  

kādas veselības problēmas jāpievērš 

palielināta uzmanība darba videi.

https://www.youtube.com/watch?v=3xP46WTeZDs


Galds ar viegli regulējamu augstumu

• https://www.youtube.com/watch?v=Y07HJE

O9Lj8&feature=emb_imp_woyt

• Galdam arī ir jābūt ergonomiski pareizam, jo 

cik svarīgs ir krēsls tik pat svarīgs ir galds, 

manuprāt, galds kas ir viegli regulējams ir ļoti 

labs.

https://www.youtube.com/watch?v=Y07HJEO9Lj8&feature=emb_imp_woyt


Pārvietojams apgaismojums

• Telpas mums ir gaišas jau tā, bet 

gaisma nevar būt par daudz, jo ir 

reizes kad acis jau ir  piekusuša un 

tā vien prasās pēc papildus 

apgaismojuma.



Darbinieki.

• Tā kā uzņēmums ir tikai pašā sākuma, pagaidām visus darbus veic viens 

cilvēks, kas ir gan menedžmentu, gan mārketinga speciālists, gan 

grāmatvedību, gan šūšanu, piegriešanu, gludināšanu kā a tīrītājs. Noteikti 

rodas jautājums kāpēc, bet atbilde ir pavisam vienkārša, kā jaunam 

uzņēmumam pašam par sevi ir ļoti augstas prasības un lai varētu atļauties 

darbiniekus kas strādā pēc prasībām jāapzinās ka tieši tā pat pretī ir jāmaksā. 

Tāpēc, kamēr uzņēmums vēl ir tikai sākuma formā, par visu atbild viena 

persona



IK ,,MB’’
MB - Latvijas individuālais šūšanas uzņēmums. Dibināts 

2020 gadā.

Cenšamies piepildīt jebkuras klientu vēlmes. Dodot jaunu dzīvi vecajam apģērbam. 

Kā arī radīt ko jaunu tikai priekš Jums.

Sīkāka informācija:

www.MB.lv Vai zvanot pa +371 xx xxx xxx

Vai rakstot uz info@MB.lv

Vēlies uzlaikot vai iegādāties uzreiz?  Nāc ciemos 

uz mūsu bodīti Alūksnē, Skolas iela 11B.



IK ,,MB’’
MB- Latvian individual sewing company. The company was established in

2020.

We aim to fulfil every customers wish. We here at MB give old clothes and new 

life and put them back in fashion. We aim to create something new and unique 

specially for you.

Details for great clothes:
www.MB.com Or by calling +371 xx xxx xxx

Or by writing to info@MB.com 

Want to postpone or buy right away? Come and visit 

our office in Aluksne, Skolas street 11B. 



IK ,, MB’’

MB- Латвийская индивидуальная швейная компания. Компания 

работает с 2020 года. 

Мы стараемся выполнять любые пожелания клиентов. Даруя новую жизнь 

старой одежде. А также создать что-то новое специально для вас.

Детали для отличной одежды

www.MB.ru Или позвонив по телефону +371 xx xxx xxx

Или написав на info@MB.ru

Хотите отложить или купить сразу? Приходите к 

нам в офис в Алуксне, улица Skolas 11B. 



Uzņēmuma stiprās puses.

• Kvalitatīvi  izstrādājumi,

• Atrašanās vieta,

• Neatlaidība un pacietība,

• Labas komunicēšanas spējas,

• Kvalificēts \i darbinieks \i,

• Unikāli dizaini,

• Attieksme pret klientiem,

• Valodas,

• Kreativitāte,

• Darbs ko dara ar mīlestību.



Uzņēmuma vājās puses.

• Nespēja konkurēt ar vairumtirgotāju cenām,

• Ņemot vērā darbinieku skaitu, biedē fakts ka nevarēs tikt galā ar darba apjomu,

• Klientu piesaiste, tagadējo apstākļu laikā,

• Sūtījumu izsūtīšana, ka viņi var pazust kaut kur piegādes ceļā,

• Uzņēmuma īsais pastāvēšanas laiks,

• Nepareizā klientūra,

• Minimālais valsts atbalsts, kas nesniedz nekādu atbalstu.



Uzņēmuma iespējas

• Uzņēmuma paplašināšanās,

• Globāla tirdzniecība,

• Sadarbības partneri,

• Sponsori,

• Jauninājumi,

• Spēja veiksmīgi piesaistīt jaunus lojālus pircējus,

• Atrast savu īsto nišu, kas paceļ uzņēmumu aukstākos rangos,

• Nebaidīšanās prasīt pietiekamu samaksu par darbu,

• Veiksmīga mārketinga taktika.



Uzņēmuma draudi.

• Liela konkurence,

• Krīze gan globāli , gan valstiski,

• Politiskā ietekme,

• Zaudēt kādu svarīgu sponsoru, sadarbību,

• Klientu sākotnēja neuzticēšanās, no kā nav pasargāts neviens,

• Jeb kāda veida kļūda, kas var atstāt sekas uzņēmuma darbībā.



Paldies par uzmanību!


