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LÄHEME KÜLLA PUIDUETTEVÕTETELE EESTIS JA LÄTIS! 

Projekti uudised 

Projekti “Wood and Furniture” raames 
on valdkonna ettevõtjad kutsutud 
osalema vastastikustel külastusreisidel 
puitehituse ja mööblitootmisettevõtetes 
Lätis ja Eestis. Külastatavad ettevõtted 
jagavad oma kogemusi oma 
tootmispraktikate ja igapäevarutiinide 
osas. 


Eesti ja Läti ettevõtjad on oodatud osalema*: 

2. mai – Puitmajatootjad Lätis;

3. mai – mööblitootjad Eestis;

30. mai – mööblitootjad Lätis;

31. mai – puitmajatootjad Eestis.


Läti ettevõtete külastuse transport on korraldatud bussiga.


LISAINFORMATSIOON:

Lauri Semevsky, Projektijuht, Tsenter, +372 57704045, 
lauri@tsenter.ee.  

*Osalejate arv on piiratud. 

Värsket infot külastusreiside kohta saad kui registreerid end  >> siin 
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ÜHE ETTEVÕTTE TEEKOND LÄBI PROJEKTI ÜRITUSTE 

Osalemine “Wood and Furniture” projekti 
juba toimunud üritustel on projekti 
elluviijatele olnud rõõmustav. Üks 
ettevõte, kes on osalenud seni kõigil 
üritustel, on Wega LLC.


Ettevõtte juhatus: (vasakult) Gatis 
Vēveris, Artūrs Vēveris, Harijs Balodis. 

Ettevõtte esindajad toonitavad, et projekti 
raames toimunud Garage48 Wood puiduhäkatonil osalemine on inspireerinud ettevõtet 
töötama detailselt läbi uute toodete prototüüpimise protsesse ning isegi julgustanud 
korraldama ettevõtte-siseselt sarnase mini-häkatoni. Teisalt, osalemine disainiseminaril tõi 
fookusesse tarviduse mõtestada ümber ja luua selge ja üheselt mõistetav kuvand oma 
ettevõttest. Osalemine ekspordiseminaril aga näitas, et kõiki ettevõtte funktsioone ei pea 
ise teostama – mõned neist saab vabakutselistele delegeerida.


Eelistab luua ja eksportida tooteid, millel on kõrgem 
lisandväärtus 

WEGA töötab välja interjööri- ja mööblilahendusi, spetsialiseerudes kauplustele, 
restoranidele jmt. Samuti toodab WEGA mööblilahendusi ilusalongidele aga ka 
köökidesse, magamistubadesse ja elutuppa. WEGA visualiseerib, koordineerib, arendab 
ja koostöös pikaajaliste partneritega valmistab ja paigaldab oma disainlahendused, milles 
lisaks puidule kaasatakse tihti ka teisi materjale – metall, klaas, kivi, tekstiilid jm.
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Fakte WEGA kohta: 
Asutatud 2007;

Käive – 300 000€;

Töötajate arv – 10;

Tootmisruumid – 400m²;

Ekspordib 95% toodangust.


WEGA mööbel, mis valmib Naukšēni piirkonnas Lätis, eksporditakse peaasjalikult 
Saksamaale, kus tegutseb WEGA pikaajaline koostööpartner. Valmistoodetud 
komponendid pakendatakse ja transporditakse sihtkohta, kus WEGA töötajad need 
kokku monteerivad tagades nii ühtlaselt kõrge kvaliteedi.


Ettevõtte juhi Gatis Vēverise sõnul valmistatakse vähesel määral köögimööblikomplekte 
ka koduturu tarbeks. Paraku on see turg liiga väike, et ainult sellele keskenduda.  Vēveris: 
“Et tootmiskoormust stabiliseerida, plaanime luua uusi tooteseeriaid ja töötame aktiivselt 
uute koostöösuhete loomise nimel.”


Üks suurejoonelisemaid tehtud töid – mööbli valmistamine Bremeni ööklubi 
jaoks 

Foto WEGA arhiivist. 
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EKSPORDIMAHTUDE KASVATAMISELE SUUNATUD ÜRITUSED 

Et tuua laiemalt fookusesse ja arutleda puidu- ja mööblitööstuse läbivaid teemasid, 
ärgitada valdkonna tegijaid enamale koostööle ning levitada kitsamaid teadmisi, oleme 
läbi viinud mitmeid seminar-praktikume. Seminaride käigus keskendasime tähelepanu 
disainiga seotud küsimustele – toote funktsionaalsus ja sellega seotud lahendused ning 
erinevad lähenemisviisid ekspordi suurendamiseks. 


Disain – mitte ainult toote vorm aga tööriist probleemide 
lahendamiseks 

Disainiseminarid Lätis ja Eestis – kus 
osalesid tudengid, ettevõtjad, 
disainerid ja arhitektid – toimisid 
arutelupaltvormina valdkonna 
tegijatele. Seminari läbivaks teemaks 
oli disainmõtlemine kui meetod 
mõistmaks paremini ettevõtte 
sihtgruppi ning saavutamaks kõrgemat 
taset ettevõttesisestes suhetes aga ka 
suhetes klientide ja 

ettevõtluspartneritega. Oluline roll selles protsessis oli disainiauditil, mille viisid läbi 
praktikumis osalejad juhendajate käe all.

Gatis Zamurs, Läti puitmajatootjate klastri tegevjuht:  
“Puitehituse valdkonnas on puudus tulemuslikust koostööst. Näiteks disainerite-
arhitektide, tootjate ja müüjate vahel. Iga osapool mõtleb peamiselt enda ülesannete ja 
tegevuste piires, pööramata tähelepanu näiteks hea funktsionaalse disainiga lisanduvast 
väärtusest. See paradigma peab muutuma, et pääseksime välja madala lisandväärtuse ja 
madala sissetuleku lõksust!” 

Rohkem disainiseminarist >> siin 
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PRAKTILISED TÖÖRIISTAD EKSPORDIVÕIMEKUSE 
SUURENDAMISEKS 

Kui me esmalt olime kahtleval 
seisukohal kas ettevõtjad raatsivad 
tänase kiire elu kõrvalt pühendada kaks 
tööpäeva, et keskenduda ekspordi 
laiendamise uutele meetoditele siin nüüd 
me teame et raatsivad küll! Eriti kui 
praktilisi lahendusi tutvustama 
kutsutakse need väljatöötanud 
tunnustatud tegijad. 
Ekspordiseminaridel said osalejad lisaks 

oma ekspordieeliste ja -takistuste kaardistamisele ka põhjaliku ja praktilise ülevaate 
erinevate ekspordiga seotud tegevuste delegeerimise võimalustest läbi vabakutseliste 
võrgustike. 


Ettevõtjad identifitseerisid võimalikud tegevused, mille nad võiksid delegeerida. Nt 
tõlketeenused kodulehe kohandamiseks sihtriigi keelde, ettevõtte visuaalse identiteedi 
loomine, tehniliste jooniste valmistamine, 3D-renderdamine jmt. 


Mis järeldustele ettevõtjad tulid, loe >> siin (inglise keeles) 

Projekti “Innovation and export of wood and furniture in Võru 
County and Vidzeme Planning Region” tegevused ja üritused 
viib ellu puidukompetentsikeskus TSENTER koostöös Vidzeme 
Planeerimispiirkonnaga Lätis, Eesti-Läti piiriülese 

koostööprogrammi raames.  
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Tulevased üritused  

SÜNDMUS ÜRITUSE	KIRJELDUS AEG

Kogemusvahetuse 
külastusreisid puidu- ja 
mööbliettevõtetesse 
Eestis ja Lätis

VKE-d kes toodavad puittooteid, -mööblit, -maju ja 
puidust konstruktsioonielemente.

2. mai ja 3. mai 
30. mai ja 31. 
mai


Kaubandusmissioonid 
projektis identsifitseeritud 
eksporditurgudelt 
(Saksamaa, Norra) 

VKE-d kes toodavad puittooteid, -mööblit, -maju ja 
puidust konstruktsioonielemente aga ka 
puiduettevõtteid esindavad organisatsioonid Eestis ja 
Lätis.

Mai – 
september


Rahvusvahelise 
puidutööstusnäituse 
külastus

VKE-d kes toodavad puittooteid, -mööblit, -maju ja 
puidust konstruktsioonielemente. Eesmärgiks on 
tutvuda valdkonna trendidega maailmas ja osaleda 
harivatel üritustel näituse käigus.


September – 
oktoober.

Liitu uudistega >> siin 

LISAINFORMATSIOON: 
Lauri Semevsky,  
Projektijuht, Tsenter,  
+372 57704045, lauri@tsenter.ee 

Käesolev väljaanne väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei vastuta kuidas seda informatsiooni 
võidakse kasutada. 
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