
Ja 
Latvijai – kā zināmajai tantei – 

būtu riteņi jeb dažas Vakareiro-

pas zemes vēsture, tad fakts, ka 

uzņēmums «A. Leutner & Co» 19. gs. beigās 

Rīgā sāka ražot pirmos velosipēdus Krievi-

jas impērijā, iespējams, būtu pamats tradīci-

jai. Tagad, labākajā gadījumā, šis notikums 

var būt vienīgi mārketinga rīks uzmanības 

piesaistīšanai. Tāpat jaunajiem uzņēmējiem 

nekādi nevar noderēt ziņa, ka padomju lai-

kā milzīgā ģeopolitiskajā areālā superpopu-

lārs bija bērnu trīsritenis Spārīte, kuru uz no-

vecojuša angļu patenta bāzes radīja dizai-

ners Gunārs Glūdiņš un «Sarkanās zvaig-

znes» konstruktori (1972). Katram jāsāk tuk-

šā vietā un uz baltas lapas.

«Brum Brum Bike» ir jauns uzņēmums, kurš 

pašlaik nodarbojas ar viena produkta – divus 

līdz sešus gadus veciem bērniem paredzēta 

līdzsvara divriteņa Brum Brum – attīstību. Ide-

ja par izliektu velosipēda rāmja formu, kas no-

drošina amortizāciju, radusies 2011. gadā, un 

kopš 2014. gada produkts tiek attīstīts nopiet-

nāk, komandā apvienojoties dažādu nozaru 

profesionāļiem: projekta idejas autors ir Krišjā-

nis Jermaks, divriteņa dizainu, izmantojot 3D 

printeri, izstrādājis arhitekts Aldis Blicsons, 

tehnoloģiskos jautājumus konsultē ķīmiķis 

Imants Bisenieks, kurš kopā ar galdnieku, 

longbordu ražotāju Jāni Jirgenu radījuši vairāk 

nekā desmit produkta prototipus, iepakojuma 

noformējumu veidojis Toms Grīnbergs, ar ne-

precizitāšu novēršanu un divriteņu montāžu 

šobrīd nodarbojas Edgars Krūmiņš, ar 

mārketingu – Zigmārs Lācis, ar biznesa idejām 

palīdz Arturs Skirmants, digitālos risinājumus 

izstrādā Oskars Cirsis, iepakojuma uzlīmes 

veidojuši Rīgas ielu mākslinieki u.c.

Komanda uzskata, ka šobrīd atrodas starta 

stadijā, un nule sakarā ar nesamērīgi augsto 

veikalu komisijas maksu, kas start up uzņē-

mumiem ir teju nepaceļama, pieņemts lē-

mums organizēt divriteņu tirdzniecību vienī-

gi caur mājaslapu – līdz šim pārdevuši vairāk 

nekā 200 izstrādājumu. Šobrīd divriteņa liek-

tā saplākšņa daļas teicamā kvalitātē ražo dā-

ņu mēbeļu uzņēmuma «Kvist Industries» ra-

žotne Mālpilī, taču citas detaļas – lietā alumī-

nija diskus, uzlikas un gredzenus, poliuretā-

na riepas u.c. – jaunie uzņēmēji ar presfor-

mām izgatavo paši, jo pārliecinājušies par ne-

pietiekamajām metālapstrādes iespējām Lat-

vijā (vienīgā importētā detaļa ir tikai viena 

skrūve). Tas savukārt sadārdzina produkta 

pašizmaksu, jo tādā veidā izgatavotām deta-

ļām vajadzīga liela pēcapstrāde. Šobrīd viena 

divriteņa pārdošanas cena ir 299,00 eiro, kas 

Latvijas iedzīvotāju pirktspējai ir pārāk liela, 

tikmēr samērīga Rietumu patērētājam, reizē 

ar to uzņēmums plāno apgūt ārējo tirgu.

Par jaunā izstrādājuma ideju un bonusiem: 

svarīgākā novitāte, ko piedāvā līdzsvara div-

ritenis, ir liekta bērza saplākšņa rāmis – sē-

deklis, kas vienkāršā veidā nodrošina lielis-

ku amortizāciju, ļaujot netraumēt lietotāja 

mugurkaulu. 3,8 kg smagā ritenīša sēdeklis 

paredzēts līdz 80 kg svara noturēšanai, to-

mēr testos izturējis arī 140 kilogramus; pat 

Brummmm...
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Divritenis elementāri 
montējams 
ar vienu skrūvi.
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tad, ja maksimālais svars tiek pārsniegts, rā-

mis nevis lūst, bet atspiežas uz pakaļējā rite-

ņa, to bremzējot. Ritenis pēc iegādes ir ele-

mentāri saliekams ar vienu skrūvi, un reizē 

ar nelielo stiprinājumu skaitu tas ir noturīgs 

pret vibrāciju. Divriteņa augstuma regulēša-

na atrisināta citādi nekā tradicionālajās ver-

sijās, kur maina sēdekļa augstumu. Šeit tiek 

regulēta pozīcija uz rāmja, tā mainot ne tikai 

divriteņa augstumu, bet arī atstatumu starp 

riteņiem, tādā veidā velosipēds ergonomiski 

piemērojas braucēja augumam. Turklāt regu-

lēšanai nav nepieciešami īpaši instrumenti.

Īpaša uzmanība tiek pievērsta mazo lie-

totāju drošībai – lietie diski bez spieķiem 

Līdzsvara divriteņa 
rāmja konstrukcija ir 
tā lielākais trumpis – 
tiek izmantota 
dabiskā amortizācija.

Ñ
Iespējamas dažādas 
krāsu variācijas.

Ö
Iepakojums 
nav jāutilizē, 
pēc izsaiņošanas 
tas  kļūst par 
divritenīša garāžu.



BRUMMMM...
SUMMARY

If Latvia’s history had been similar to the past of Western European countries, the fact that 
the company A. Leutner & Co. in the 19th century Rīga began manufacturing the first bikes in 
the entire Russian Empire could be called the beginning of a tradition. Now references to this 
event are only a marketing trick used to attract attention. Similarly, young bicycle designers 
today cannot benefit from the fact that children’s tricycle Spārīte, once so popular in the 
USSR, was created by designer Gunārs Glūdiņš and Red Star factory designers (1972) on the 
basis of an obsolete English patent. Today everyone has to start from scratch.
Brum Brum Bike is a new company currently engaged in the development of a single pro-
duct, a children’s balance bike Brum Brum for two to six year old kids. The idea of   a curved 
bicycle frame providing shock absorption first occurred to Krišjānis Jermaks back in 2011. 
The bicycle itself was designed by architect Aldis Blicsons; chemist Imants Bisenieks advises 
the project team on technological issues. Packaging design was created by Toms Grīnbergs 
in cooperation with carpenter and longboard skateboard manufacturer Jānis Jirgens. Edgars 
Krūmiņš works hard to eliminate the remaining technical imperfections and is in charge of 
assembly; marketing is the responsibility of Zigmārs Lācis. Valuable business development 
ideas come from Artūrs Skirmants; Oskars Cirsis is in charge of digital solutions. Packaging 
stickers were contributed by Rīga street artists, etc.
The design of this balance bike is truly revolutionary: it features a curved birch plywood 
frame that serves also as a seat and provides excellent shock absorption qualities. The seat 
of this 3.8 kg bike will hold a weight up to 80 kg. It can be assembled by turning a single 
screw, and the small number of fastenings makes it very resistant to vibration. Bicycle’s 
height can be adjusted by changing both the height and the distance between wheels.
Product’s competitiveness is acknowledged by the International Design Award 2015, A’Design 
Award 2015, Good Design Award 2015, Core77 Design Runner Up Award, etc. The company 
received a cooperation offer from Amazon Exclusive capable of providing two-day delivery to 
the customer. Moreover, Brum Brum Bike is a company set up by young people who work 
together not only for business: they are friends who enjoy the very process of creation. Cur-
rently the company focuses on the development of the existing product: designers intend to 
improve tires, lights, minimize bike’s weight and make the product’s price more affordable. 
The seat has already been improved by narrowing its back part and thus making it more 
comfortable for the rider. Once the brand is firmly established in the market, the bike will 
probably be followed by other products, such as, for example, Brum Brum clothing line.
ILZE MARTINSONE, MG. ART.

neapdraud pirkstus, stūre grozāma platā 

leņķī. Uzņēmēji poliuretānu uzskata par pie-

mērotāko materiālu riepām: bezkameru rie-

pas ir praktiski necaurduramas, tostarp pie-

tiekami biezas, lai saglabātu formu bez gai-

sa, viegli tīrāmas, turklāt iespējamas dažā-

das krāsu variācijas. Šobrīd saplākšņa sē-

deklim tiek piedāvātas divas – ozola un 

riekstkoka – apdares versijas, kā arī atšķirī-

gu krāsu diski un riepas. Nākotnes iecere pa-

redz, ka eventuālais pircējs krāsu kombinā-

ciju varēs izvēlēties pats. Uzmanība ir pie-

vēsta ne tikai pašam izstrādājumam, bet arī 

tā iepakojumam – pēc izsaiņošanas kartons 

netiek izmests vai utilizēts, bet pārvērsts par 

nosacītu garāžu, ko savukārt iespējams iz-

krāsot, rotāt ar komplektā esošajām uzlī-

mēm u.c. Ražotāji uzņemas atbildību – kat-

ram ritenītim ir sērijas numurs un pase.

Jauno uzņēmēju pārliecību par savu konku-

rētspēju – savu produktu viņi uzskata par 

labāko tehniskās kvalitātes, apdares un er-

gonomikas ziņā līdzīgu izstrādājumu vidū –, 

šķiet, apstiprina arī virkne starptautisku un 

vietēju apbalvojumu (International Design 

Award 2015, A’Design Award 2015, Good 

Design Award 2015, Core77 Design Runner 

Up Award u.c.). Izstrādājums ir starptautis-

ki pamanīts arī tirgū, tas saņēmis rosinošu 

piedāvājumu no ievērojamās tīmekļa tirdz-

niecības vietnes Amazon Exclusive, kas 

spēj nodrošināt divu dienu piegādi patērētā-

jam. Tostarp «Brum Brum Bike» ir jaunu, 

lustīgu ļaužu kompānija, kuru kopā būša-

nai nav tikai komerciāls raksturs, viņi ir 

draugi, kurus interesē un aizrauj pats radī-

šanas process. Šobrīd uzņēmēji plāno attīs-

tīt esošo produktu (jau tagad ir uzlabots sē-

deklis, veidojot to aizmugures daļā sašauri-

nātu, lai braucējam neķertos kājas) – uzla-

bot riepas, lukturus, padarīt izstrādājumu 

vieglāku un meklēt veidus, kā to darīt lētā-

ku. Ja zīmolu izdosies nostiprināt, tad varē-

tu sekot arī citi produkti, piemēram, Brum 

Brum apģērbu līnija. â

Divritenis tiek realizēts kopā ar 
uzlīmju sēriju, kuras izstrādājuši 
Rīgas ielu mākslinieki.

Garāža piedāvā 
radošas 
izpausmes 
iespējas.
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