
Anita Pīra: Esi viens no nedaudzajiem arhi-

tektiem, kas atteicies no projektēšanas par 

labu citām nodarbēm – biroja aprīkojuma 

piegādei, interjeram, mēbeļu dizainam un 

ražošanai. Kad un kāpēc pievērsies 

tirdzniecībai?

Aldis Circenis: Patiesībā vispirms pievērsos 

dizainam – pirms 20 gadiem, ja gribēji kaut 

ko pārdot, bija kaut kas jāuzdizainē. Pirmais 

projekts bija interesants birojs Šķūņu ielā. 

Kad vēl Rīgā nekur nekā nebija, uzradās biz-

nesmeņu grupiņa, kuri izdomāja, ka vēlas 

krutu biroju. Tas bija mans pirmais mēbeļu 

projekts, jo toreiz veikalā biroja mēbeles no-

pirkt nevarēja, toties bija galdniecības, kur 

no logu ražošanas brīvajā laikā varēja kaut 

ko izgatavot. Reālā tirdzniecība sākās, kad 

pavērās importēšanas iespējas. Ar birojiem 

jau bija tā – galdus un skapjus varēja sarasēt, 

bet ko darīt ar krēsliem? Vietējo darinātāju 

izstrādājumi, ko parasti dreijāja bāriem un 

restorāniem, konceptā neierakstījās, tāpēc 

Zviedrijā caur paziņām dabūju iespēju 

braukt uz «Ikea», kur par skaidru naudu ie-
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Anita Pīra iztaujā interjera arhitektu, mēbeļu dizaineru un 
uzņēmēju Aldi Circeni, kura radīto un vadīto uzņēmumu 
«Coppa» (tagad «Mobileum»), «RKF» un «Riga Chair» 
darbības lauks ir biroja mēbeles, specializējoties sēdmēbeļu 
un biroja krēslu ražošanā. Uzņēmumu realizēto projektu klāstā 
ir «Swedbank», viesnīcas «Radisson» un «Tallink», «LMT» 
administratīvā ēka, «Ozo» golfa klubs, Cēsu koncertzāle, 
Latvijas Nacionālā bibliotēka u.c. Internetā darbojas Alda 
radītais «Dizaina katalogs», kas atvieglo arhitektu un interjeristu 
darbu. Viņa dizainētā taburete «Bloom» saņēmusi «Red Dot 
Award» atzinību, kas apliecina produkta kvalitāti.

pirku kaudzi mēbeļu. Iespējams, biju pirmais 

cilvēks, kurš importēja «Ikea» mēbeles Latvi-

jā. No mākslinieciskā viedokļa, «Ikea» bija 

šeit vieglāk saprotamais un sasniedzamais 

resurss, kur varēja nokomplektēt interjeru.

A.P.: Laiks, kad strādāji institūtā «Pilsētpro-

jekts», sakrita ar periodu, kad viss bruka un 

juka, arhitektiem darba nebija. Tāpēc piedā-

vāji kursabiedram Gatim Gavaram kļūt par 

partneri tirdzniecības un interjera iekārtoša-

nas uzņēmumā...

A.C.: Saprašana par to, ka biroja mēbeles ir 

pieprasīta lieta un ka no tā var uztaisīt bizne-

su, nāca tikai pēc šī Vecrīgas projekta. Arhi-

tektūrā bija totāls vakuums, Gatis strādāja 

pie Ģelža, kur arī ar darbu bija, kā bija, tāpēc 

uzaicināju viņu darboties kopā. Tobrīd vil-

ciens jau bija sācis ripot, neko pašiem dizai-

nēt vairs nebija laika, tāpēc pārgājām vairāk 

uz funkcionālo plānošanu. Bija skaidrs, ka 

ar interjera dizainu vairs nav laika nodarbo-

ties, sākām meklēt ražotājus Zviedrijā un 

Somijā, satikām cilvēkus, viens ieteica ot-

ram, aizlika vārdu, palīdzēja, toreiz tas bija 

svarīgi, jo citādi neviens nopietni neņēma. 

Braucām uz mesēm Zviedrijā un Vācijā, ska-

tījāmies, dibinājām kontaktus.

A.P.: Kuri bija pirmie zīmoli, ar kuriem 

strādājāt?

A.C.: Sākām ar somu «Asko», jo tolaik tas bi-

ja sens somu brends, laba fabrika ar tradīci-

jām. Skandināvu dizainu tolaik vajadzēja 

visiem, un «Asko» bija fantastiski plašs pie-

dāvājums. Laika gaitā viņi gan nogāja pa 

burbuli un tagad ir diezgan švaka tirdzniecī-

bas zīme. Mēbeļu bizness ir tāds, ka vienā 

dienā saproti: nepareizi pieņemts stratēģisks 

lēmums izraisa to, ka šodien pie tevis vairs 

neviens nenāk.

A.P.: Tavs pirmais interjers nenodzīvoja pā-

rāk ilgi, toties «Swedbank» (tolaik «Hansa 

banka») interjers nemainīgā izskatā pastāv 

jau desmit gadus.

A.C.: «Swedbankā» veidoju pilnīgi visu, sā-

kot no interjera koncepcijas un beidzot ar 

realizāciju. Tas, cik ilgs mūžs ir interjeram, ir 

filozofisks jautājums. Skaidrs, ka visas lietas 

noveco – gan morāli, gan fiziski. Agrāk bija 

standarts, ka birojs jāmaina ik pēc desmit ga-

diem, bet «Swedbankā» to izdarīt nav viegli, 

jo tur viss organiski sasaistīts, un būtu trīs-

reiz jāpadomā, lai visu nomainītu, jo nav ne-

atbilstošu lietu. Šobrīd visa pasaule biroju jo-

mā satrakojusies, visiem vajag tingeltange-

ļus, kā, piemēram, «Google», kas uztaisījis 

savus birojus, kur ar slīdkalniņiem laižas uz 

kafejnīcām, atpūšas vannās un skatās uz ak-

vārijiem. Jautājums: ko gribam sasniegt, uz 

ko tiecamies? Skaidrs, ka laikmets mainās, 

faksu vairs nav, drīz nebūs arī telefonu, līdz 

ar to var strādāt, kur grib, ņem datoru, brauc 

mežā. Rodas jautājums: vai vajadzīga unifi-

cēta darba vide, kur viss ir 6x9 m, apspriežu 

telpa, direktora kabinets utt., visi sēž taisnās 
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rindās. Tad, kad komunikācijas līdzekļi to 

noteica, vajadzēja būt uz vietas. Tagad cil-

vēks drīkst gribēt jebko, nevis kļūt par pārdi-

zainēta interjera, kur pulētās virsmas piepra-

sa nenormālāko kopšanu, vergu.

A.P.: Atgriežoties pie tirdzniecības – stāsts, 

kā tikāt pie sava salona, šķiet interesants, jo 

nav jau noslēpums, ka veiksmīga veikala 

darbība atkarīga arī no telpām un atrašanās 

vietas. Šāda salona iekārtošanā bijāt sava 

veida pionieri.

A.C.: Jau 17 gadus esam Brīvības ielā. Te no-

kļuvām pilnīgi nejauši. Padsmit gadus šeit ti-

ka būvēta jaunceltne, un reiz, braucot garām, 

ieraudzīju, ka top interesanta māja ar veikala 

telpām. Nodomāju: varētu te uztaisīt salonu 

ar lieliem logiem. Un nejauši ieraudzīju sludi-

nājumu, ka «Rīgas nami» izsludina konkur-

su par telpu izmantošanu. Aizsūtīju projektu 

par daudzfunkcionāla mēbeļu tirdzniecības 

centra ierīkošanu, un to akceptēja. Gatis to-

laik neticēja, ka tas vispār iespējams, jo tad 

viss vēl notika ar kukuļiem, bet mums telpas 

no debesīm nokrita [turklāt vēlāk paveicās 

telpas iegūt īpašumā]. Bijām saskatījušies vi-

su kaut ko un taisījām salonu kā šovrūmi – 

izstāžu galeriju. Tolaik tas bija lielākais šāda 

veida salons Rīgā. Kad radās iespēja, ierīko-

jām arī «Asko» mājas mēbeļu izstādi. Tad tas 

viss apauga ar cita veida lietu tirdzniecību, 

mums bija arī salons «Freska», kur tirgojām 

slaveno zviedru stikla dizainu «Kosta Boda» 

un «Orrefors». Esam eksperimentējuši arī ar 

klasisko mēbeļu tirdzniecību, ar zīmolu  

«Selva», kas bija tieši tik atturīgi klasisks, lai 

neiedvestu riebumu, jo visi zinām, ko cilvēki 

saprot ar apzīmējumu «itāļu klasika».

A.P.: Un tad pirms septiņiem gadiem nāca 

interesanta pieredze ar biroju dizaina centra 
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Kaktusu Aldis uztver 
kā dizaina objektu un 
nereti savos projektos 
to šajā statusā arī 
izmanto. Tie ir labākie 
telpaugi, kas ilgstoši 
izskatās labi un neprasa 
īpašu kopšanu. Pie 
stikla sienām kaktusus 
var izmantot kā telpas 
norobežotājus.

Biroja mēbeļu 
salona «Mobileum» 
interjers. Alda Circeņa 
dizainētais galds–lete.



«Coppa» pārdošanu. Kāpēc pārdevāt tik ejo-

šu uzņēmumu?

A.C.: Islandiešu grupa 2007. gadā izteica 

mums piedāvājumu. Nekad neesmu pārstā-

vējis viedokli, ka ejošs uzņēmums ir mūžīgs. 

Bija jau žēl, bet pragmatiskums teica: labie 

laiki drīz beigsies, šī šķiešanās ar naudu ne-

var turpināties mūžīgi. Islandiešiem bija kon-

cepts izveidot reģionālu koncernu, turklāt 

mēs jau sekmīgi darbojāmies tālāk, turpinā-

jām strādāt. Paranacionālās kompānijas vīzi-

ja bija ļoti laba, visam vajadzēja strādāt lielis-

ki, taču notika, kas notika, viss sabruka. 

Mums laimējās iziet no visa sausām kājām.

A.P.: Tas, ka nopirki atpakaļ uzņēmumu, bi-

ja drosmīgs lēmums.

A.C.: Tobrīd motivācija bija skaidra, jo neva-

rēju izdomāt, ko citu vēl varu darīt un kā pēc 

tam lai sveicinos ar saviem darbiniekiem, ja 

viņiem jāiet no šejienes projām. Un, ja to var 

izdarīt, tad būtu nepareizi nedarīt. Bet Gatis 

negribēja, tāpēc tagad esmu viens.

A.P.: Kamēr strādājāt kopā, veidojāt arī ko-

pīgus projektus?

A.C.: Sākumā jā, bet tad projektu kļuva ar-

vien vairāk, un kļuva skaidrs, ka jāstrādā 

individuāli un jāspecializējas. Es vairāk 

strādāju ar viesnīcām, Gatis – ar birojiem.

Desmit gadu laikā ir bijuši četri lieli viesnīcu 

projekti, SEB banka Valdlaučos, kur nopiet-

ni pievērsos biroja mēbeļu projektēšanai, 

NATO samita Rīgā aprīkošana un citi. Tur-

klāt viesnīcu iekārtošanas bizness ir kompli-

cēts, jo jāpārzina viss līdz beidzamajam sī-

kumam, pat tas, kādas būs aizkaru stangas 

un līdz kuram datumam tās jāpieliek.

Mēs esam interjera iekārtošanas uzņē-

mums, nevis klasiski interjeristi. Daudzās 

valstīs ir šādi uzņēmumi, kuri iekārto lielās 

viesnīcas un biroju ēkas, jo pasūtītājs nevē-

las nodarboties ar mēbeļu piegādi, aiz tā jā-

stāv menedžmentam. Ja parasts pasūtītājs 

pats skraida pa veikaliem un iekārto savu 

māju, viņš ietaupa, bet zaudē savu laiku. 

Korporatīvā līmenī nopietnam uzņēmumam 

nav štata vietas, kas nodarbojas ar interjeru 

pārmēbelēšanu. Tad ir opcija nākt pie mums 

un aicināt talkā.

A.P.: Principā biroja krēslus iepērc pie dažā-

diem ražotājiem, tomēr pirms piecpadsmit 

gadiem nodibināji «Rīgas Krēslu fabriku». 

Kāpēc tas bija vajadzīgs?

A.C.: Sākumā paši sākām savu biroja krēs-

lu montēšanu, jo cilvēki toreiz bija gatavi 

gaidīt sešas nedēļas biroja mēbeļu izgata-

vošanu, bet biroja krēslu vajadzēja uzreiz. 

Tāpēc, ka biroja krēsls lielākoties ir kā 

kurpju pāris – cilvēks to uzskata par sev 

piederīgu priekšmetu, tāpēc krēslu visi grib 

labu. Sapratām, ka imports neiet, cenas va-

jag normālas, un sākām paši skrūvēt krēs-

lus. Tā tas notika desmit gadus, un tad 

2010. gadā, kad jau biju atpircis akcijas, sa-

pratu, ka vajag kaut ko likt klāt, citādi ne-

varam pavilkt, jo nevienam neko nevaja-

dzēja, birojus neiekārtoja utt. Vienīgā izeja 

bija pašiem kaut ko eksportēt, iestrādes ar 

dizainiem jau bija, un sapratu, ka liekti lī-

mētā lieta ir īstā štelle.

A.P.: Visiem dizainiem izkodies cauri pats, 

tikai ar savu pieredzi, darot, bez dizainera 

izglītības...

A.C.: Man ir arhitekta izglītība, ar to pilnīgi 

pietiek. Gandrīz visas mēbeļu ikonas, ko 

spēju nosaukt, zīmējuši arhitekti. Viss slēp-

jas domāšanā. Arhitektam domāšana ir di-

zainorientēta, un pa lielam arhitektūras tai-

sīšana ir tas pats projektēšanas process, visi 

līdzekļi, kurus dizainers izmanto, zīmējot 

galdiņu, ir tie paši, kurus arhitekts izmanto, 

zīmējot mājas. Tikai apjoms lielāks. Manu-

prāt, arhitekta domāšanas loks ir krietni pla-

šāks nekā dizaineram, bet domāšanas vei-

dam vajadzētu būt līdzīgam, jo arhitektam 

jāvar atbildēt uz jautājumu, kādēļ kaut kas 

izskatās tā, kā izskatās, kas aiz tā slēpjas, 

kāda tam ir funkcionāla nozīme, estētiska 

un lietošanas vērtība. Arhitektam tas jāvar 

pateikt jau pašā sākumā, pretējā gadījumā 

viņš nevar nonākt līdz rezultātam projektā. 

Savukārt dizaineram tā joma nosacīti vien-

kāršāka, ja problēmai pieiet virspusēji – zī-

mējam, lai būtu skaisti. Pasaule ir pilna ar 

priekšmetiem, kas ir zīmēti, lai būtu skaisti, 

bet nedarbojas.

A.P.: Ar ko dizaina krēsls atšķiras no vien-

kārši krēsla?

A.C.: Jēdziens «dizaina» un «nedizaina» nav 

korekts, ir labs un slikts dizains. Tas ir miet-

pilsoņu domāšanas veida apmierināšanai 

radīts jēdziens, lai cilvēkam, kurš kaut ko 

nesaprot līdz galam, varētu sadalīt lauciņu, 

lūk, te ir dizaina lietas, bet pārējās – masu 

produkts. Lai varētu saprast, kāpēc tas mak-

sā dārgāk – tāpēc, ka tas ir elitāri. Ja gribi 

pašapliecināties, skaties šajā laukuma pusē. 

Skaidrs, ka dizaina teritorijā esošos krēslus 

ražo tūkstoš reižu mazāk eksemplāros nekā 

nedizaina teritorijā esošos. Ja pieprasījums 

pēc dizaina lietām būtu miljonos, tad arī ce-

na nokristos. Te ir jautājums par dizaina 

priekšmetu definīciju – varam izdalīt kādu 

grupu lietu, kas vienkārši stāv plauktā un 

priecē mūsu aci. Par daudzām bieži nevar 

pateikt, ko ar to dara, piemēram, nevar atšif-

rēt Starka citrusspiedi. Ja priekšmets ir as-

prātīgi izveidots, tad tam ir labs dizains, jo te 
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der sakrālais teiciens, ko ieviesa arhitektū-

ras modernisti: forma seko funkcijai. Atgrie-

žoties pie krēsliem – kategorija, ko sauc par 

dizaina mēbelēm, pastāv tikai tādēļ, ka tās 

atšķiras no meinstrīma un lielākajai daļai 

cilvēku liek tās atzīt par citādām, jo tām ir 

slavens dizainers.

A.P.: Teici, ka dizainēt nozīmē darīt lietas 

noteiktā veidā, lai gala beigās iegūtais pro-

dukts perfekti strādātu, labi izskatītos un kā-

dam būtu vajadzīgs.

A.C.: Ja uztaisi nevienam nevajadzīgu lietu, 

varam to saukt par dizainu, bet tas nav labs 

dizains, jo pietrūkst posma, ka kādam tas ir 

vajadzīgs. Ja tas tā nav, tad ir izšķiests laiks, 

līdzekļi, materiāls, un – kā vārdā? Cilvēki 

joprojām ir ļoti neizglītoti mākslas un dizai-

na jomā. Mēs ar ārprātīgu neatlaidību mā-

cām skolā mūziku, bet kāpēc ar tādu pašu 

iedvesmu nevarētu mācīt mākslas un arhi-

tektūras vēsturi? Cilvēki brauc pa pasauli, 

būdami pilnīgi analfabēti tajā līmenī, ko vi-

ņi arhitektūrā saredz un ko no tās saprot.

A.P.: Kā biroja krēsls ir mainījies pēdējos 

divdesmit gados?

A.C.: Fundamentāli! Jaunā ideoloģija ir tāda, 

ka krēsla kinētika balstās uz citiem princi-

piem, nekā tas bija pirms 20 gadiem. Vienā 

vārdā – krēsls nekādā veidā neierobežo sē-

dētāja brīvību, tie abi kustas tandēmā, pie 

kam plašā nozīmē, visos iespējamos veidos. 

Krēsls atbalsta visās pozās, kurās sēdi. Otr-

kārt, visi materiāli ir draudzīgāki. Kādreiz 

cilvēki domāja, ka sietiņš uz atzveltnes ir 

modes lieta, taču tā nav, katram elementam 

ir savs pamatojums un attīstības iemesls. Di-

zainiskās iezīmes, protams, kāds ievieš pir-

mais, un citi to izmanto. Ik pa diviem ga-

diem «Orgatec» mesē Ķelnē parādās kaut 

kas jauns. Taču attīstības cikls ir garš, pir-

mais krēsls, kas bija absolūti revolucionārs, 

bija Hermana Millera «Aeron», ko pirmoreiz 

publikai parādīja 1992. gadā. To dizainēja 

septiņus gadus, ieguldot milzu naudu un vei-

cot nopietnus antropoloģiskos pētījumus, uz-

mērot desmit tūkstošus cilvēku, lai nonāktu 

pie secinājuma, ka tikai 5% mazajā galā un 

tikpat lielajā galā vajadzīgs cita izmēra 

krēsls, tāpēc «Aeron» tiek ražots trijos izmē-

ros. No funkcijas viedokļa tas ieguva pilnīgi 

citu kustības loģiku. Un bija vajadzīgs ilgs 

laiks, lai adaptētos šajā dizainā. Šogad parā-

dījās atkal pilnīgi jauns veidols – parafrāze 

par 50. gadu industriālo krēslu, šī perioda 

estētika tagad nāk modē.

A.P.: Tev izdodas domāt tik daudzos virzie-

nos, savienojot administratīvo darbu vairā-

kos uzņēmumos ar dizainera darbu...

A.C.: Pats jau nekas nedarbojas, kā kaut ko 

nepieskata, viss aiziet pašplūsmā. Viegli 

nav, bet nedēļā ir septiņas dienas. Ja tirgus 

funkcionē normāli un tās lietas, ko ievieš ra-

žošanā, ir spējīgas pašpārdoties, tad viss ir 

kārtībā, jo nav katru dienu jāinterpretē, ko 

darīt šajā situācijā. Diemžēl Latvijas tirgus ir 

tik mazs, ka smejos: vienu krēslu divreiz ne-

var pārdot, pārfrāzējot zināmo teicienu par 

upi. Tiklīdz kāds ir redzējis to krēslu, tā vairs 

negrib, uzreiz vajag kaut ko citu, kamēr, ja 

pirktu no itāļiem, nevienu neuztrauktu, ka 

tāds jau ir visās citās pilsētās.

A.P.: Vai jums nav iekšējās konkurences, 

piedāvājot citu ražotāju mēbeles kopā ar pa-

šu ražotajām?

A.C.: Stāvam uz divām kājām. «RKF» mēr-

ķis ir lokāli tirgot biroju krēslus un ekspor-

tam ražot pašu dizainu, kā arī izstrādāt di-

zainu multifunkcionālām zālēm, savukārt 

«Coppa» mēbelē birojus, un abi uzņēmumi 

savā starpā nekonkurē. Kompleksā projektā 

pēc būtības esam spiesti būt pasūtītāju aģen-

ti, nevis ražotāju dīleri, un tā ir būtiska star-

pība. Mana koncepcija ir tāda, ka ražotāju ir 

daudz, klients viens konkrētajā laika no-

grieznī, līdz ar to, ja gribu iztikt, mans uzde-

vums ir apmierināt viņa vajadzības. Pasūtī-

tājam nav svarīgas konkrēta zīmola mēbe-

les, bet gan tas, lai tas ir labi un ne dārgāk, 

kā viņš var atļauties. Mans uzdevums ir to 

nodrošināt un vēl pa vidu nopelnīt.

A.P.: Vai tev nekad nav gribējies uzprojektēt 

kādu ēku, jo pat savu privātmāju uzticēji 

Uģim Zāberam...

A.C.: Šo aizspriedumu, ka arhitekts nedrīkst 

sev projektēt māju, mums iepotēja studiju 

laikos. Uzskatu, ka jāvar paskatīties no ma-

las, distancēties no tā, kam kādā brīdī pie-

šķir pārāk lielu nozīmi. Un nevajadzētu, ja 

neko arhitektūrā neesi darījis, ņemt un uz-

projektēt sev pirmo māju. Manī vairāk dzīvo 

uzņēmējs, arhitektūrai praktiski neesmu 

pievērsies tāpēc, ka brīdī, kad to varēju, ne-

bija reāli darba, tāpēc darīju to, ko tajā brīdī 

varēju – pelnīju naudu. Un vēlāk jau vairs 

nebija jautājumu, vai vajag pārvilkt visam 

svītru un mesties projektēšanā. Arhitekta 

ambīciju lielā mērā esmu apmierinājis inter-

jerā un mēbeļu projektēšanā. Man arī nepa-

tiktu strādāt ar lieliem apjomiem, jo to nejū-

tu kā savu. Viss ir sajūtās. â

INTERVIJA 19 LA116

FOTO: INDRIĶIS STŪRMANIS

Uzņēmuma «Riga 
Chairs» produktu 
ekspozīcija salonā 
«Mobileum». 
Šūpuļzirdziņš «Roo», 
krēsli «Bloom», 
«Puzzle», «Zipper» 
un citi.

Ö
«Rīgas krēslu 
fabrikas» 
produkcija – biroja 
krēsli. Krēslu sērijas 
«Micro» (pa labi) 
dizains radīts 
2002. gadā (kopā 
ar U. Plēsumu), bet 
aktuāls un pieprasīts 
vēl joprojām. 

Krēsli no sērijas «Chair Creatures».




