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Kokmaizītes

- BAIBA ALTENA
– Kristīne:

LABS DARBS UN
EKONOMIKAS
IZAUGSME

Šogad EcoEmi aprit piektais gads, un arī Kristīnes un vīra
Viļņa trešajam bērnam ir jau pieci gadi. Tieši šis ģimenes papildinājums bija noteicošais, lai Kristīne saprastu, ka tradicionālajā 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 apģērbiem 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
“Kokmaizītes” [“Kulrand Woodcake”] aizsākās kā jebkurš
apkaimi. Ideja tika uzņemta Rēzeknes biznesa inkubatorā, kas
cits sekmīgs biznesa projekts – bija problēma. Idejas autore
nozīmēja arī pieeju telpām un uzņēmums turpināja augt – šoBAIBA, kas ir arī proaktīva mamma, saprata, ka lielākā daļa
brīd EcoEmi komanda ir izaugusi no 3 līdz 12 darbiniekiem.
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Somijas tirgum. Šī individuālā pieeja
veicot izrakumus, vai tās tiks uzskatīarī ir tas, ko eksporta pasūtītāji notas par Latvijas kultūras mantojumu,
vērtē sadarbībā ar uzņēmumu. It īpatāpat kā mēs šodien raugāmies uz daši strādājot ar eksporta tirgu, Kristīne
žādiem pagājušo laiku artefaktiem.
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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.
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https://kokmaizites.lv
http://ecoemi.lv/

