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9. LAPPUSE

Elīza Paula Vegnere

Lai gan «Covid-19» izplatības 
dēļ liela daļa procesu tiek apstādi-
nāti pavisam, Laura Loboda šo lai-
ku izmanto kā jaunu atspēriena un 
iespēju punktu. Laura ir 19 gadus 
jauna un sev uzstādījusi augstas 
ambīcijas. Rudenī viņa atvēra pati 
savu skaistumkopšanas salonu 
«LL_labella», kurā piedāvā skrop-
stu laminēšanu, pieaudzēšanu un 
dažāda veida uzacu korekciju.

— Kas tevi pamudināja izvēlē-
ties skaistumkopšanas speciālista 
profesiju?

— Es vienmēr esmu zinājusi, ka 
spēšu izpausties skaistumkopšanā. 
Vienalga, vai tas būs kā hobijs vai pa-
matdarbs, bet būs. Tad nu es meklēju 
sev īsto iespēju.

— Kāds ir bijis tavs ceļš līdz tam, 
kur esi tagad? 

— Esmu izgājusi kursus un, manu-
prāt, tieši kursos var panākt augstāko 
līmeni praktiskā iemesla dēļ. Apgūs-
tot kursus, jau no pirmajām dienām 
jāstrādā uz modeļa; blakus vienmēr ir 
izpalīdzīgas un zinošas pasniedzējas. 
Kursos nav tikai teorija, bet arī ļoti 
daudz praktiskā darba, kam skais-
tumkopšanas nozarē ir īpaša nozīme.

— Par ko vēlējies strādāt bērnībā? 
— Man jau no pašas bērnības 

skaistumkopšana ir bijusi līdzās. Kad 
biju maza, man vienmēr vajadzēja 
krāsot nagus, krāsot zilas acu ēnas, 
veidot frizūras un ģērbties. Vienmēr 
arī mājās staigāju svārkos un sapucē-
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Talsenieks Edgars Ričards 
Volfs ir 19 gadus jauns motospor-
tists, kurš jau vairāk nekā 11 ga-
dus ir nodevies savam hobijam, 
aizvadot motokrosa sacensības 
valsts līmenī Latvijas amatieru 
čempionāta 14+ klasē. Šobrīd 
jaunietis studē Rīgas Tehniskās 
universitātes programmā «Infor-
mācijas tehnoloģija». Kā lielāko 
motivāciju Edgars min patiku 
pret to, ko dara, un nerimstošo 
adrenalīna devu, ko var gūt, gan 
aizvadot treniņus, gan sacensībās.

— Ko tev nozīmē sports un moto-
kross? Kas tevi piesaista šim riskan-
tajam sporta veidam?

— Tas, kas mani pavisam no-

«Konkurence ir viens no 
galvenajiem motivatoriem»

Edgars Volfs treniņa laikā Mundigciemā.             Albuma foto

teikti piesaista un ir arī viena no 
galvenajām lietām — adrenalīns. 
Taču, ja vispārīgi, man vienkārši 
patīk tas, ko es daru. Uzskatu, ja 
tev kaut kas padodas, tad tev tas 
arī patiks.

— Ar kādām izjūtām atceries sa-
vus pirmos soļus motokrosā?

— Uz motocikla pirmo reizi uz-
kāpu, ja nemaldos, astoņos gados. 
Protams, bija bail, bet lēnām braukā-
ju uz priekšu, atpakaļ. Pats pirmais 
atalgojums man bija pirms sešiem 
gadiem, tā bija medaļa par piekto 
vietu. Man tas bija pilnīgs šoks, jo 
nezināju, ka tiks apbalvoti braucēji 
līdz piektajai vietai. Motokrosā mani 
ievilka jeb iesaistīja kaimiņš, kuram 
arī bija motocikls.

— Kāds bija tavs pirmais moto-
cikls?

— Tas bija mazs ķīnietis (mo-
tocikls no Ķīnas, ne augstākās 
kvalitātes). Tajā laikā nevarēju 
pat iedomāties, ka tas varētu pār-
vērsties par tik nozīmīga līmeņa 
hobiju manā dzīvē.

— Ko tev nozīmē konkurence un 
kā tā tevi ietekmē? Kā tiec galā ar 
stresu?

— Konkurence ir viens no gal-
venajiem motivatoriem. Negribas 
jau atpalikt no pārējiem. Teiktu, ka 
tagad pie stresa esmu pieradis, bet 
jebkurā gadījumā tas ir. Stāvi pie 
starta barjeras ar 20 citiem brau-
cējiem, elkoņi saskaras ar blakus 
stāvošajiem, un tad mazliet stress 
gan parādās.

— Kādas bijušas tavas smagākās 

traumas, kuras iegūtas sacensību 
laikā?

— Ja runājam par traumām 
sacensību laikā, tad kā viena no 
smagākajām ir bijusi smadzeņu sa-
tricinājums ar atmiņas zudumu, bez-
samaņu. Nesen bija izlauzts atslēgas 
kauls, vēl četri kājas pirksti, kauls pie 

plaukstas locītavas un vēl viens sma-
dzeņu satricinājums.

— Kā tiec galā ar smagajiem kritie-
niem un spēj atkal kāpt uz motocikla?

— Ar traumām vienkārši samie-
rinās, tikpat labi, vienkārši staigājot, 
vari netīšām pagriezt potīti.

— Kā tavas gaitas motosportā 

uztver mamma?
— Mana mamma, manuprāt, ne-

kad nav atbalstījusi ideju, ka braucu 
motokrosā. Uz dažām sacensībām 
atbrauc atbalstīt, bet vispār negrib, 
lai braucu.

— Vai tev dzīvē ir bijis kāds brī-
dis, kad esi vēlējies atmest motokro-
sam ar roku un, iespējams, pāriet uz 
citu sporta veidu?

— Aptuveni piecus gadus atpa-
kaļ, kamēr vēl nespēju tikt pirmajā 
trijniekā sacensībās, bet, kad sāka 
parādīties pirmie kausi, motivācijas 
turpināt bija ļoti daudz.

— Kas tevi motivē un iedvesmo?
— Kā jau minēju, man patīk 

braukt ar motociklu, tādējādi tā arī 
kļūst par manu lielāko motivāciju 
turpināt iesākto. Un konkuren-
ce. Kā lielāko iedvesmu varu mi-
nēt Paulu Jonasu, kurš 2017. gadā 
startēja pasaules čempionātā MX2 
klasē un bija pirmais latviešu mo-
tosportists, kurš kļuvis par pasaules 
čempionu, izcīnot pirmo vietu.

— Kāda ir tava misija un mērķis, 
esot sacensībās un treniņos?

— Pavisam noteikti galvenais 
mērķis ir labi pavadīt laiku nesatrau-
mējoties.

— Kādi ir tavi nākotnes mērķi un 
ambīcijas?

— Par nākotnes mērķiem profe-
sionālā līmenī motokrosā jau diem-
žēl samierinājos kādu laiku atpakaļ. 
Domāju, kamēr veselība ļaus, tik-
mēr vēl turpināšu nodarboties ar 
motokrosu.

Skaistumkopšana līdzās bijusi 
jau no bērnības

«Vēlos kļūt arvien labāka kā meistare. Tie-
cos pēc tā, lai jebkurš klients ar prieku iziet 
ārā no salona,» uzsver Laura Loboda.
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jusies. Bērnībā es 
vēlējos kļūt par fri-
zieri. Vienmēr, kad 
man jautāja, par 
ko vēlēšos strādāt, 
kad izaugšu liela, 
atbilde bija nemai-
nīga. Pamatskolā 
intereses pamainī-
jās un gribēju būt 
veterinārārste. Vi-
dusskolas sākumā 
apsvēru un vēlējos 
iegūt fizioterapei-
ta profesiju, tomēr 
paralēli sāku domāt 
par citām iespējām, 
jo šobrīd mani tas 
vairs tik spēcīgi ne-
saista. 

— Kas tevi ie-
dvesmo un motivē?

— Grūti vienno-
zīmīgi pateikt, kas 
mani iedvesmo. Ie-
spējams, iedvesma 
nāk no sociālajiem 
tīkliem. Man patīk 
instagram skatīties 
citus salonus un skaistos meistaru 
darbus. Tie mani iedvesmo kļūt arvien 
labākai, pilnveidoties un paaugstināt 
sava darba kvalitāti. Pašā sākumā es 
baidījos uzdrīkstēties, uzsākt un pār-
vērst ideju realitātē — ja nu neizdo-
das. Mana ģimene bija tā, kas mani 
motivēja un atbalstīja. Viņi man lika 
paskatīties uz šo ideju kā uz jaunu ie-
spēju un pieredzi, kuras nekad nevar 
būt par daudz, neskatoties, kāda tā ir.

bija atskārsme, ka jāpiedomā arī ik-
dienā par vides iekārtojumu, doku-
mentu kārtošanu un papīra darbiem. 

— Kā nonāci līdz idejai par sava 
salona «LL_labella» nosaukuma un 
logo izveidi? 

— Ar nosaukuma izveidošanu 
bija interesanti, jo negribēju likt 
savu vārdu, bet gribēju tomēr kaut 
ko līdzīgu tam, saistībā ar burtiem, 
iniciāļiem. Pētīju, kā dažādās va-
lodās rakstās vārds «skaistums». 
Spāniski tas bija la belle. Apvieno-
jot, izveidoju ideālo variantu gan ar 
iniciāļiem, gan skaistumu. Zināju, ka 
logo vēlos iekļaut sava vārda pirmo 
burtu — L. Sazinājos ar talsinieci 
Sindiju, kurai izstāstīju ideju un kura 
palīdzēja man to realizēt.

— Cik ilgu laiku prasīja salona 
izveide — no idejas līdz atvēršanai?

— Ideja par savu salonu bija 
jau vidusskolas beigās, vasaras sā-
kumā, taču nevienam nevēlējos to 
vēl atklāt, lai tas neizbojātu ieceri. 
Vasarā ārzemēs pelnīju naudu tieši 
šim mērķim. Atbraucot septembrī 
mājās, izgāju apmācības, iegādājos 
nepieciešamās preces, produktus. 
Teiktu, ka, lai uzsāktu, nepiecieša-
mi divi līdz trīs mēneši. Protams, 
vēl joprojām skatos, izmēģinu un 
meklēju arvien labākus produktus 
un līdzekļus. No idejas tie ir apmē-
ram četri mēneši.

— Kas tev vislabāk patīk ikdie-
nas darbā?

— Ļoti patīk, ka es pati esmu sev 
priekšniece. Varu noteikt sev dar-
ba laika sākumu, varu noteikt, kad 

iešu pusdienās, kad beigšu darbu un 
kuras dienas būs manas brīvdienas. 
Novērtēju, ka varu strādāt brīvā un 
nepiespiestā gaisotnē. 

— Kāpēc izvēlējies savu pirmo 
uzņēmumu veidot Talsos? 

— Kopš bērnības ar ģimeni dzīvo-
ju Talsos, piepilsētā, tāpēc arī pieņē-
mu lēmumu par uzņēmuma izveido-
šanu šeit. Uzskatu, ka atvērt pirmo 
salonu savā pilsētā ir veiksmīgāk un 
vieglāk, kā arī, kas nav mazsvarīgi — 
nepieciešams mazāks starta kapitāls 
nekā Rīgā. Iespējams, galvaspilsētā 
būtu vairāk klientu, taču lielās īres 
maksas to neatsvērtu. 

— Kāds ir optimālais vecums 
tavām procedūrām un kāds ir tavs 
klientu loks?

— Noteikti nav tāda optimālā 
vecuma. Pie manis piesakas dažā-
da vecuma klienti — gan bērni, gan 
sievietes, gan vecāka gadagājuma 
cilvēki, gan, protams, vīrieši. Veicu 
procedūras, kuras der visiem.

— Kāds ir tavs kā uzņēmējas 
mērķis un ideāls?

— Vēlos kļūt arvien labāka kā 
meistare. Tiecos pēc tā, lai jebkurš 
klients ar prieku iziet ārā no salona. 
Klientiem piedāvāju arī tēju, kafiju, 
lai process un salona apmeklējums 
izraisītu pozitīvas un patīkamas 
emocijas un cilvēks jūtas laimīgi. 
Plānoju papildināt procedūru klās-
tu un turpināt mācības, lai spētu 
pilnveidot sevi un klientiem dot la-
bāko, ko spēju. Un, kas zina, iespē-
jams, nākotnē spēšu izveidot kaut 
ko vēl lielāku.

— Cik ilgi salons ir atvērts un 
kādi ir pirmie spilgtākie iespaidi? 

— Pirmā diena, kad sāku strādāt 
pati savā salonā, ir 20. oktobris. Šo-
brīd situācija valstī un pandēmija ir 
diezgan pajaukusi manas sākotnējās 
ieceres. Neesmu spējusi tik daudz 
laika pavadīt salonā, cik vēlējos, jo 
nav tā, ka ikdienā visu laiku ir iespē-
ja būt uz vietas un darboties. Pirmās 
grūtības, ar kurām nācās saskarties, 


