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Ceļš līdz sertifikātam – 
garš, bet vērtīgs

ik garš īsti ir ceļš no aktīvo augu vielu receptes līdz 
Eiropā atzītu sertifikātu iegūšanai un – vēlāk – līdz 
veikalu plauktiem, noskaidojām sarunā ar Agati 
Kanču, kura ir nodibinājusi un veiksmīgi vada 
ekokosmētikas uzņēmumu SIA Kivvi Cosmetics.

Kā atzīst Agate, lēmums ražot tieši ekokosmē-
tiku nebija nejaušs – zaļais dzīvesveids viņai pašai ir tuvs un sapro-
tams, tāpēc arī kosmētiku viņa vēlējās radīt no dabiskām sastāv-
daļām. Pēc vidusskolas pabeigusi ekonomistus, ķīmiķu ģimenes 
pārstāve Agate tikai pēc kāda laika saprata, ko viņa dzīvē patiešām 
vēlas darīt, tāpēc devās studēt vēlreiz – šoreiz uz Lielbritāniju, kur 
topošā uzņēmēja ieguva master herbalist (augu pazinēja) diplomu, 
lai varētu īstenot savu sapni par ekokosmētikas ražošanu.

Tagad par savu uzņēmumu Agate saka: lai gan diena ir dar-
biem piepildīta, darot to, ko mīli, to neuztver kā apgrūtinošu pienā-
kumu, bet strādā ar prieku. Arī savulaik iegūtā ekonomista izglītība 
nu lieti noder. Darbojoties ekokosmētikas lauciņā, Agate ir iemācī-
jusies pacietību – ir jārēķinās, ka produktu izstrāde un sertificēšana 
var aizņemt pat vairākus gadus, jo šī ir nozare, kur nekas nenotiek 
ātri un vienkārši.

Sertifikāts jāizvēlas atbilstoši tirgum
Šobrīd 70 % uzņēmuma saražotā nonāk ārpus Latvijas, galve-

nokārt Rietumeiropas veikalu plauktos. Tas nebūtu iespējams, ja 
visi Kivvi kosmētikas līdzekļi pirms tam nebūtu ieguvuši sertifikā-
tus, kas apliecina to atbilstību ekostandartiem.

„Eiropā dažādās valstīs pastāv atšķirīgi sertifikāti, ko piešķir 
ekoproduktiem, tostarp kosmētikai. Atkarībā no tā, kuros tirgos 
uzņēmums vēlas ieiet, ir jāpieņem lēmums, kura sertifikāta iegūša-
nā ir vērts investēt laiku un līdzekļus,” stāsta Agate. Kivvi Cosmetics 
izvēlējās iegūt Francijā izstrādāto ECOCERT, kas ir labi zināms 
daudzās valstīs un ieguvis pazīstamību arī Latvijā.

Ir jārēķinās ar to, ka pēc pieteikuma aizsūtīšanas sekos diezgan 
garš un sarežģīts darbs ar papīriem. Piemēram, lai varētu ražot 
ekokosmētiku, kas atbilst sertifikāta prasībām, sastāvdaļas drīkst 
iepirkt tikai no sertificētiem piegādātājiem, kas augu izcelsmi un 
visus procesus spēj dokumentēt līdz sīkākajai detaļai.

Divas reizes gadā Kivvi Cosmetics ierodas ECOCERT auditori 
no Francijas, kas pārbauda, vai ražošana un dokumentācija atbilst 
sertifikāta prasībām.

Sertifikācijas izmaksas ir vēl viens aspekts, ar kuru ir jārēķinās. 
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Ekokosmētikas ražošana ir atbildīgs un gudrs lēmums, jo zaļās preces vairs nav atsevišķa 
niša, bet dzīves sastāvdaļa. Taču izvēle par labu sertificētai ekoprodukcijai uzņēmumam 

nozīmēs daudz vairāk ieguldītā darba un laika, nekā tas būtu nepieciešams parastu 
produktu gadījumā. Kāpēc sertifikāts vispār ir nepieciešams, un kā pie tā tikt?

EEN projekta ietvaros

Agate skaidro, ka tās ir atkarīgas no vairākiem faktoriem: pirm-
kārt, sertificējamo produktu daudzuma un, otrkārt, aktīvo vielu 
daudzuma katrā no tiem – Kivvi Cosmetics gadījumā šo vielu ir 
daudz, tādējādi izmaksas palielinās.

Orientieris pircējam
Ekosertifikāts ne tikai palīdz uzņēmumam pozicionēt sevi 

kā pilntiesīgu ekoprodukcijas ražotāju un ieiet jaunos tirgos, bet 
arī ļauj pircējam labāk saprast, ko viņš pērk.

Vārdu eko saviem kosmētikas līdzekļiem var lietot jebkurš 
ražotājs, jo Eiropas Savienībā nav regulējuma, kurā būtu no-
teikts, kas to drīkst izmantot un kas ne, tāpēc sertifikāta emblē-
ma uz produkta iepakojuma pircējam ir ļoti labs orientieris. Ag-
ate  ir novērojusi, ka pircēji ir diezgan izglītoti un zinoši – liela 
daļa paši interesējas, kā atšķirt īstos ekoproduktus no neīstajiem 
un jau pazīst daudzas produktu sastāvdaļas.

Kā noskaidrot, kādas prasības ir konkrētā valstī un kas ir 
nepieciešams, lai ieietu tās tirgū? Agate ir pārliecināta – vislabāk 
šādos gadījumos noder vietējā zinātība (know how).

„Mana pieredze liecina, ka katrā valstī ir nepieciešams vie-
tējais sadarbības partneris, kurš pārzina tirgu un tā prasības,” 
saka Agate. Ja vietējā partnera nav, otra iespēja ir izmantot 
ārpakalpojumus, kas jaunam uzņēmumam var krietni atvieglot 
ieiešanu nepazīstamā tirgū.

Āzija – perspektīvs nākotnes tirgus
Protams, sertifikāts automātiski nepaver durvis uz citu val-

stu tirgiem – ir vajadzīgs intensīvs uzņēmuma darbs.
„Ārējā mārketinga īstenošanai mēs aktīvi izmantojam Lat-

vijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) piedāvātās iespē-
jas Latvijas uzņēmumiem piedalīties izstādēs dažādās valstīs,” 
stāsta Agate. Izstādes ir iespēja gan paskatīties uz citiem, gan 
parādīt sevi, tāpēc uzņēmēja uzskata, ka pirms braukšanas ir 
nopietni jāsagatavojas, lai aizbraucot viss izskatītos nevainojami 
un būtu lielāka iespēja satikt savus klientus.

Tieši pateicoties dalībai izstādēs, Kivvi Cosmetics jau ir 
radušies nopietni kontakti tādās eksotiskās valstīs kā Japāna 
un – pavisam nesen – arī AAE. Kā atzīst Agate, lai iekļūtu, 
piemēram, Japānas tirgū, Eiropas dokumentācija neder un ir 
nepieciešama citu, specifisku dokumentu izstrāde, kam atkal ir 
nepieciešams laiks un investīcijas. Vienlaikus viņa uzskata, ka 
Āzija ir interesants un potenciāls tirgus uzņēmuma ražotajai 
produkcijai, jo arī Āzijas valstīs zaļais dzīvesveids šobrīd ir ļoti 
aktuāls un kļuvis par nozīmīgu tirgu ietekmējošu faktoru.

Ekokosmētikas ražošana Agatei ir dvēseles darbs, un viņa 
jau ir sapratusi, ka izvēlētā joma liek rēķināties ar dažādiem 
papildu izaicinājumiem, toties sniedz lielu gandarījumu. Pie-
mēram, aktīvo sastāvdaļu dēļ produktu iepakojums nedrīkst 
būt jebkāds, būtībā tam ir iespējami tikai divi varianti: vai nu ar 
dispenseru, vai arī t. s. airless (bezgaisa), kas nodrošina pilnīgu 
produkta izlietošanu. Tā kā Agatei simpatizē doma par bezat-
likuma produktu, saviem produktiem viņa ir izvēlējusies otro 
variantu.

Protams, tirgum augot, palielinās arī ekokosmētikas ražotā-
ju skaits. Kā kļūt īpašiem starp citiem zaļajiem?

„Mēs apzinājāmies, kas esam, un kontekstā ar šo apziņu par 
aktīvo vielu un vitamīnu avotu savos produktos izvēlējāmies 
izmantot Baltijas ogas,” atklāj Agate. Piemēram, tieši šobrīd 
uzņēmumā top jauna līnija no pasaulē tik pazīstamajām, tikai 
mūsu platuma grādos augošajām upenēm. n

Agate Kanča

 Eksporta pasākumi
 2015. gada septembris

Semināri Latvijā
16.09.   Jauno uzņēmēju meistarklase (Rīgā)

18.09. Kosmētikas ražotāju iespējas Polijas tirgū (Rīgā)

22.09.  Eksporta darījumu juridiskie aspekti (Rīgā)

24.09. Sagatavojies eksportam! (Valmierā)

Tirdzniecības misijas
14.09. Kokapstrādes nozares uzņēmumu tirdzniecības misija Ķīnā   
 (Šanhajā)

14.09.-18.09. Inženiernozaru uzņēmumu tirdzniecības misija Somijā izstādes  
 "Alihankinta" laikā (Tamperē)

16.09.-18.09.  Transporta un loģistikas nozares uzņēmumu tirdzniecības misija  
 Kazahstānā (Almati)

23.09.-24.09. Pārtikas ražotāju tirdzniecības misija Zviedrijā (Stokholmā)

Nacionālie stendi
02.09.-05.09. Latvijas piena produktu ražotāju kopstends izstādē 
 "Riga Food" (Rīgā)

04.09.-08.09. Latvijas interjera dizaina produktu ražotāju nacionālais stends  
 starptautiskajā izstādē "Maison&Objet" Francijā (Parīzē)

10.09.-13.09. Latvijas bērnu preču ražotāju nacionālais stends starptautiskajā  
 izstādē "Kind + Jugend" Vācijā (Ķelnē)

29.09.-01.10. Latvijas iepakojuma ražotāju nacionālais stends starptautiskajā  
 iepakojumu izstādē "Fachpack" Vācijā (Nirnbergā)
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