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“Kokmaizītes” [“Kulrand Woodcake”] aizsākās kā jebkurš 
cits sekmīgs biznesa projekts – bija problēma. Idejas autore 
BAIBA, kas ir arī proaktīva mamma, saprata, ka lielākā daļa 
tirgū pieejamo galda spēļu bērniem nenodrošina nepiecieša-
mību izglītot bērnus, nav izgatavotas no dabiskiem materiā-
liem un nav izturīgas. Viņa sazinājās ar savu paziņu Annu, 
kas ir dizainere, un abas izveidoja alternatīvu dārgajām galda 
spēlēm. Pēc piedzīvotās ekonomiskās krīzes šī tika uzlūkota 
arī kā prognozējamāka drošības tīkla izveidošanas iespēja. 
Kopā viņas izstrādāja pilnu ražošanas ciklu. Baiba nebaidījās 
ķerties pie darba, pirmās koka galda spēles pati izgatavoja no 
atgriezumiem, izmantojot Annas radītos dizainus. 
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https://kokmaizites.lv

Baiba  
Altena, 

Kokmaizītes

11 tūkstošos eksemplāru. Ir saņemti 
vairāki apbalvojumi gan par vizuālo 
dizainu, gan galda spēles mehānis-
ko konstrukciju. Pieaugot ražošanas 
apjomam, tika meklētas sadarbības 
iespējas liela apjoma ražošanai, un 
izveidota kopdarbība ar vairākiem 
lielākajiem kokmateriālu ražošanas 
uzņēmumiem Latvijā.

Baibai nedod mieru kāds svarīgs 
jautājums – ja pēc ļoti ilgiem laikiem 
šīs viņu ražotās spēles tiks atrastas, 
veicot izrakumus, vai tās tiks uzskatī-
tas par Latvijas kultūras mantojumu, 
tāpat kā mēs šodien raugāmies uz da-
žādiem pagājušo laiku artefaktiem.

“Tas jau nav noslēpums, 
ka bērniem ir ļoti tīra un 
universāla lietu uztvere.”
- BAIBA ALTENA

Uzņēmuma nosaukums latviešu 
valodā “Kokmaizītes” bija Baibas to-
laik 4 gadus vecā dēla ideja, kas radās, 
brokastojot un vienlaikus runājot par 
vides aizsardzības tēmām. 

Izglītojošas un pieejamas koka 
galda spēles ar gudru dizainu bija at-
tīstīšanas vērta ideja. Tā kā šajās spē-
lēs uzsvars likts uz Latvijas kultūru 
un valodu, drīz radās iespēja saņemt 
finansējumu no Kurzemes Kultūras 
nodaļas, kā arī Latvijas Kultūrkapitāla 
fonda, un sākās idejas realizācija ražo-
šanas procesā.

No idejas dzimšanas 2009. gadā 
līdz šodienai “Kokmaizītes” izgatavo-
tas vismaz 11 galda spēles vairāk nekā 
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Šis izdevums ir tapis ar Ziemeļvalstu Ministru padomes un Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu 
atbild Latvijas Platforma attīstības sadarbībai un tas ne vienmēr atspoguļo Ziemeļvalstu  Ministru padomes un Eiropas 
Savienības oficiālo viedokli vai politiskās nostādnes.@LAPAS_LV

Kristīne Ungure
EcoEmi vadītāja 

http://ecoemi.lv/ 

Šogad EcoEmi aprit piektais gads, un arī Kristīnes un vīra 
Viļņa trešajam bērnam ir jau pieci gadi. Tieši šis ģimenes papil-
dinājums bija noteicošais, lai Kristīne saprastu, ka tradicionā-
lajā darba tirgū viņa negrib atgriezties, tāpēc jākļūst pašai sev 
par noteicēju. Vēlme bija izveidot ko mazu un ģimenisku, un, 
ņemot vērā, ka viņas mamma bija visu dzīvi bija darbojusies 
ap šūšanu, viņas kopā sāka radīt. Šūšana sākās ar bērnu apģēr-
biem no ekoloģiskas kokvilnas, kas joprojām ir viņu galvenā 
preču grupa. Lai gan Kristīne uzņēmumu uzsāka savā dzimtajā 
pilsētā Rēzeknē, pēc aprecēšanās viņa pārvākusies uz Jelgavas 
apkaimi. Ideja tika uzņemta Rēzeknes biznesa inkubatorā, kas 
nozīmēja arī pieeju telpām un uzņēmums turpināja augt – šo-
brīd EcoEmi komanda ir izaugusi no 3 līdz 12 darbiniekiem.

Drīz būs pagājis jau gads, kopš aizsākta veiksmīga sadarbība 
ar diviem izplatītājiem Somijā. Sadarbība ir nodibināta arī ar 
eko-veikaliem Austrālijā un ASV. Veikaliņam Jelgavā drīzumā 
apritēs divi gadi. Ir izveidota sadarbība ar citiem veikaliņiem 
Latvijā – ļoti palīdzējusi Mājražotāju veikala izveide Rīgā, kas 
ļāva sadraudzēties ar vairāk kā 10 līdzīga izmēra Latviešu ra-
žotājiem, labi palīdz ar popularitāti arī veikals “Mikars”. Arī 
ražoto preču dažādība ir palielinājusies, un uzņēmums sācis 
izgatavot arī linu apģērbu pieaugušajiem. Kā pašu populārāko 

preci Kristīne nosauc bērnu ūdensne-
caurlaidīgos kombinezonus, jo tie at-
ļaujot bērniem sēdēt arī peļķēs. 

Visi veidotie apģērbi tiek ražoti no 
dabai un bērnam draudzīgiem un or-
ganiskiem materiāliem, izvairoties no 
sintētikas – tā Kristīnei likusies loģiska 
izvēle, domājot par to, ko viņa vēlē-
tos saviem bērniem. Latvijā organisku 
kokvilnu neviens neražo, tāpēc tā tiek 
ievesta no Vācijas, kamēr lina audu-
mi gan esot vietēji. Par galvenajiem 
veiksmes faktoriem Kristīne uzskata 
atbalstu no ģimenes un uzticamu ko-
mandu  – no uzņēmuma vēl nav aiz-
gājis neviens darbinieks, kam noteikti 
palīdz draudzīgā un atvērtā atmosfēra 
EcoEmi iekšienē. 

Kristīne uzskata, ka maziem uz-
ņēmējiem būtu nepieciešami atvieg-
lojumi, lai tie varētu ilgtspējīgi augt. 
Šogad finansiālais stāvoklis esot 

“Darot, iekšā rodas sajūta, 
ka kaut nedaudz kādā mērā 
mūsu darbība palīdz Latvijai – 
maksājam nodokļus, algojam 
darbiniekus un pats galvenais, 
kaut ko darām, lai lietas 
ar laiku kļūtu labākas.”

– KRISTīnE:

uzlabojies – zīmolu sāk atpazīt vietējā 
ražojuma fani. Runājot par ilgtspējī-
bu, viens no stūrakmeņiem Kristīnes 
uzņēmumā esot videi draudzīgais un 
pārstrādājamais produkts, lielākā daļa 
preču ir ražotas ar rokām, kas sniedz 
papildu vērtību katram ražojumam. 
Tikpat svarīgas esot cilvēcīgās attiecī-
bas un sadarbība starp kolēģiem.

Sadarbība ar Somu partneriem sā-
kās sociālajos tīklos  – pasūtot pāris 
EcoEmi preces, pašlaik uzņēmums 
ražo preces, kas ir specifiski radītas 
Somijas tirgum. Šī individuālā pieeja 
arī ir tas, ko eksporta pasūtītāji no-
vērtē sadarbībā ar uzņēmumu. It īpa-
ši strādājot ar eksporta tirgu, Kristīne 
ir lepna rakstīt uz birkas, ka prece ir 
ar rokām ražota Latvijā. Izstādēs pa-
gātnē ir saņemti daudz piedāvājumi 
pārcelt ražošanu uz Ķīnu vai Ban-
gladešu, kas samazinātu izmaksas uz 
pusi, bet Kristīnes atbilde vienmēr ir 
bijusi noraidoša. 


