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Ekoprodukti – 
prece ar nākotni

kodizaina koncepta pamatā ir uzskats, ka par vie-
nīgo izšķirošo faktoru vairs nekalpo tikai ekono-
miskais izdevīgums, bet produkti un pakalpojumi 
tiek veidoti tā, lai atstātu pēc iespējas mazāku 
ietekmi uz vidi. Turklāt šis apzīmējums sevī ietver 
visu produkta dzīves ciklu, piemēram, videi drau-

dzīgu ražošanu, enerģiju mazāk patērējošus loģistikas risinājumus 
un otrreiz izmantojamu iepakojumu.

Jautājums par reputāciju
Pirms trijiem gadiem Spodrība izveidoja līniju Eco Seal For 

Nature un sāka pilntiesīgu eko produktu ražošanu. Mērķtiecīgā 
ekolīnijas sertfikācija ir novērtēta arī ikgadējā Latvijas Investīciju 
un attīstības aģentūras (LIAA) rīkotajā konkursā Eksporta un 
inovācijas balva, kur uzņēmums ir guvis atzinību gan nominācijā 
Importa aizstājējprodukts, gan saņemta 2. vieta nominācijā Inovatī-
vākais produkts.

Par produktu kvalitāti un attīstību uzņēmumā atbild Inese Vil-
ka, kuras profesionālā darbība vienmēr bijusi cieši saistīta ar ķīmi-
ju. Arī Spodrībā viņa sākotnēji darbojusies laboratorijā kā ķīmijas 
tehnoloģe, izstrādājot jaunas produktu formulas un to saistošās 
tehnoloģijas – kā pati atzīst, tas ir ļoti radošs process, jo jāiegūst 
efektīva formula par adekvātu pašizmaksu. 

Tagad viņas galvenais uzdevums ir izveidot vienotu kvalitātes 
sistēmu, kas aptvertu visus ar ražošanu saistītos procesus, sākot no 
produktu izstrādes un vienotas izejvielu aprites sistēmas izveidoša-
nas līdz ražošanai un tehnoloģiskajiem procesiem. 

„Nākotnē plānojam eko segmentu palielināt, aktīvi strādājam 
arī pie eko kosmētikas izveides, jo mūsu stratēģiskais virziens ir 
saistīts ar pārliecību, ka ekoloģisko produktu ražošana ir pierādī-
jums mūsdienīgai, uz nākotni vērstai domāšanai uzņēmumā un 
līdz ar to, - ekoloģiskajiem produktiem būtu jābūt nākotnes pro-
duktiem,” saka I. Vilka.

Mērķi būt videi draudzīgiem viņa cieši saista ar jautājumu par 
uzņēmuma reputāciju un vērtību sistēmu. „Tas, ka ražojam ekopro-
duktus, nozīmē to, ka esam stiprs, kompetents un atbildīgs uzņē-
mums, kas vienlaikus nodrošina, ka apritē ienāk videi maksimāli 
draudzīgas, kvalitatīvas un darbībā efektīvas izejvielas, kas veiksmī-
gi iekļaujas arī parasto produktu formulās,” norāda I. Vilka.

Tā kā Spodrība ražo gan ekoloģiskos, gan parastos produktus, 
īpaši svarīga kļūst vienota izejmateriālu aprite. I. Vilka atzīst, ka tā 

E Inese Vilka

Pasaulē arvien lielāku popularitāti iegūstoša tendence ir ekodizains, 
kas palēnām ienāk arī Latvijā. Šobrīd tā vairs nav modes lieta, bet gan stabila vērtība, 

ko sāk apzināties aizvien vairāk ražotāju. Viens no pamanāmākajiem vietējiem 
uzņēmumiem, kas pirms 15 gadiem pakāpeniski savu produktu sastāvā sāka izmantot 

videi draudzīgas sastāvdaļas, ir Dobeles uzņēmums Spodrība 
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ir ne tikai videi draudzīgāka pieeja, bet no cenu politikas viedokļa 
arī izdevīgāka uzņēmumam – jo lielāks izejmateriāla iepirkums, jo 
labāka tā cena. Vienlaikus parastajiem produktiem tiek radīta pa-
pildus pievienotā vērtība, jo arī tie tiek ražoti no videi draudzīgām 
izejvielām. 

Sertifikāts ir vienīgā garantija
Veikalu plauktos bieži atrodami produkti, uz kuru etiķetēm re-

dzams vārds eko. Kā atšķirt, kurš no tiem patiešām ir ekoprodukts?
„Šo zīmju patiesajai vērtībai bez oficiālā sertifikāta nav piene-

suma. Uz etiķetes redzot vairākus paša ražotāja izveidotus zīmodzi-
ņus ar apgalvojumiem: dabisks, ĢMO brīvs, eco - tas drīzāk ir aplie-
cinājums spēcīgam mārketingam, nevis ekoloģiski pārliecinošam 
produktam, jo oficiālajā ekosertifikācijā šādi apgalvojumi, lietoti 
kopā, liecina nevis par vienotu konceptu produkta izstrādē, bet 
tieši par mēģinājumu apvienot dažādus, būtībā nesaistītus ekoloģis-
kos novirzienus,” skaidro I. Vilka. 

Viņa norāda, ka likumdošana šobrīd neaizsargā eko vai bio 
apzīmējumu lietošanu uz produkcijas. Tāpēc Spodrība pieņēma 
lēmumu, ka produktu izstrādē vadīsies pēc Eiropas Savienības (ES) 

oficiālā ekomarķējuma Ecoflower izvirzītajiem kritērijiem, kas 
apliecina preču atbilstību augstākajiem vides standartiem un ir 
vienīgā oficiālā garantija pircējam.

I. Vilka gan atzīst, ka neīsto ekoproduktu ražotāji ar savu 
klātbūtni tirgū tomēr rada negatīvu ietekmi. Tā kā tiem nav jā-
ievēro stingrie sertifikācijas principi vai jāmaksā ekomarķējuma 
gada maksa, tie var arī piedāvāt krietni zemāku cenu, savukārt 
patērētājs nereti iegūst nepareizu priekšstatu par ekoproduk-
tiem un to efektivitāti.

Līdz ekoproduktam – krietni garāks ceļš
Darbs ar ekomarķējuma kritērijiem nav viegls un ātrs, un 

šis fakts droši vien ir arī atbilde uz jautājumu, kāpēc pagaidām 
tik maz Latvijas uzņēmumu mēģina iet pa šo ceļu. Daudzos 
gadījumos tā pat nav tik daudz nevēlēšanās mēģināt, cik - infor-
mācijas trūkums. Labi, ka LIAA paspārnē atrodas Eiropas Biz-
nesa atbalsta tīkls Latvijā (Enterprise Europe Network jeb EEN), 
kur uzņēmumi var vērsties pēc ļoti specifiskas informācijas.

Kā norāda I. Vilka, formulas izstrāde var aizņemt trīs mē-
nešus, tad seko vēl trīs mēnešus gara pieteikuma un cita veida 
dokumentācijas sagatavošana, vēl tikpat ilgi notiek pieteikuma 
izvērtēšana, tad tiek izsniegts reģistrācijas numurs, un galu galā 
informācija vēl jānodrukā uz etiķetēm.

Izvēloties ražot ekoproduktus, nepieciešama arī specifisku, 
ierobežotu izejmateriālu atlase. Tas nozīmē, ka izejvielu ražotāji 
ir lielas, sertificētas kompānijas, kas savukārt veikušas papildus 
ekoloģiskos testus un pētījumus par konkrētu izejvielu ietekmi 
uz vidi.

Produktiem jānosaka arī specifiskas mazgājoši tīrošās īpašī-
bas, kas tiek testētas neatkarīgās akreditētās laboratorijās - tām 
jābūt labākām par tirgus līderi visā mājķīmijas segmentā.

Turklāt jārēķinās arī ar papildus izmaksām. Produkta virzī-
šana ekosertifikāta iegūšanai varētu izmaksāt no 2500 līdz 8000 
eiro, no kuriem lielu daļu veido tieši mazgāšanas testu izmaksas. 

Parasto produktu virzīšana ir būtiski vienkāršāka, daudz 
ātrāka, tā nav saistīta ar papildus izmaksām. Rezultātā tas ietek-
mē arī produkta cenu, kam teorētiski vajadzētu būt zemākai par 
ekosertificētu produktu cenu.

„Lai arī produktu sertificēšana ir dārgs un laikietilpīgs pro-
cess, tomēr tas ir viens no godīgas konkurences priekšnosacī-
jumiem un vienīgā garantija, ka produkts tiešām ir ekoloģisks,” 
rezumē I. Vilka. 

Spodrības klāstā šobrīd ir ap 15% ekoprodukcijas, bet visā 
Latvijā eko veido aptuveni 5% no kopējā tirgus. Uzņēmuma 
nākotnes plānos ietilpst Eiropas un Skandināvijas valstu tirgi, 
kas sevī slēpj lielu potenciālu. n

EEN (Enterprise Europe Network) Eiropas Biznesa at-
balsta tīkls piedāvā konsultācijas uzņēmumiem par 
visdažādākajiem jautājumiem. Tīklā sadarbojas ap-
tuveni 600 partnerorganizācijas no 52 valstīm, tāpēc 
ir iespēja noskaidrot ļoti detalizētu informāciju par 
specifiskiem jautājumiem. Uzņēmums var saņemt 
pakalpojumu neatkarīgi no nozares, kurā darbojas, un 
neatkarīgi no tā, kādā attīstības stadijā tas atrodas. EEN 
piedāvā atbalstu un konsultācijas visā Eiropā un palīdz 
uzņēmumiem pēc iespējas plašāk un vairāk izmantot 
ES piedāvātās iespējas. Vairāk informācijas www.een.lv

uzziņai

 Eksporta pasākumi
 2015. gada augusts – septembris

Semināri Latvijā
25.08.  Dalība starptautiskā izstādē – izklaides brauciens vai nozīmīgs
 mārketinga instruments? (Rīgā)

03.09.  Intelektuālā īpašuma tiesības internetā vidē, to regulējums 
 un iespējas (Rīgā)

15.09.  Dzīvības zinātnes programmā "Horizon 2020" (Rīgā)

17.09. Jauno uzņēmēju meistarklase (Rīgā)

22.09.  Eksporta darījumu juridiskie aspekti (Rīgā)

30.09.  Sagatavojies eksportam! (Valmierā)

Tirdzniecības misijas un valsts vizītes
15.09.-17.09. Inženiernozaru uzņēmumu tirdzniecības misija Somijā 
 izstādes "Alihankinta" laikā (Tamperē)

16.09.-17.09.  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)

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