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Puidutöötlemise ja Mööblitootmise Kompetentsikeskuse 
koostööpartnerite koostööleping 

  Vastavalt    
 digitaalallkirjastamise kuupäevale 

Võrumaa Kutsehariduskeskus, (edaspidi nimetatud VKHK), registrikood 70005542, 
registreeritud aadress Väimela alevik, Võru vald, Võru maakond (65566), mida esindab Tanel 
Linnus, direktor kes tegutseb põhimääruse alusel, 

Võru Maavalitsus, registrikood 70003589, registreeritud aadress Jüri 12, 65620 Võru, mida 
esindab Andres Kõiv, maavanem, kes tegutseb Vabariigi Valitsuse seaduse alusel, 

Võru Linnavalitsus,  registrikood 75019980, registreeritud aadress Jüri tn 11, 65620 Võru 
Linn linn, mida esindab Anti Allas, linnapea, kes tegutseb põhimääruse alusel, 

Võrumaa Omavalitsuste Liit, registrikood 80194583, registreeritud aadress Jüri 12, 65620 
Võru, mida esindab Mailis Koger, juhatuse esimees, kes tegutseb põhimääruse alusel, 

Võru Vallavalitsus, registrikood 75021340, registreeritud aadress Võrumõisa tee 4a, Võru linn 
65605, mida esindab Georg Ruuda, vallavanem, kes tegutseb põhimääruse alusel, 

Põlva Maavalitsus, registrikood 70002093, registreeritud aadress Kesk 20, 63308 Põlva, mida 
esindab Ulla Preeden, maavanem, kes tegutseb Vabariigi Valitsuse seaduse alusel, 

Tartu Teaduspark SA, registrikood 90001121, registreeritud aadress Riia 181A, Tartu linn 
51014, mida esindab Toomas Noorem, juhatuse liige, tegevdirektor, kes tegutseb põhikirja 
alusel,  

Põlva Arenduskeskus, registrikood 90007508, registreeritud aadress Kesk 20, Põlva linn 
63308, mida esindab Hegri Narusk, juhataja, kes tegutseb põhikirja alusel, 

Võrumaa Arenguagentuur,  registrikood 90001581, registreeritud aadress Jüri 12, 65605 
Võru, mida esindab Taivo Tali, juhataja, kes tegutseb põhikirja alusel, 

Eesti Mööblitootjate Liit MTÜ, registrikood 80096126, registreeritud aadress Pärnu mnt 160e 
Tallinn Harjumaa 11317, mida esindab Robert Pajussaar, juhatuse esimees, kes tegutseb 
põhikirja alusel, 

Kagu-Eesti Puiduklaster MTÜ, registrikood 80317248, registreeritud aadressil Põllu tn 12 
Võru Võrumaa 65606, mida esindab Raul Vene, juhatuse esimees, kes tegutseb põhikirja alusel, 

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit, registrikood 80014950, registreeritud aadressiga Telliskivi 
60, Tallinn 10412, mida esindab Henrik Välja, tegevjuht, kes tegutseb põhikirja alusel,  

Tallinna Tehnikaülikool, registrikood 74000323,  registreeritud aadress Ehitajate tee 5, 
19086 Tallinn, mida esindab Renno Veinthal, teadusprorektor, kes tegutseb põhikirja alusel, 

Tartu Ülikool, registrikood 74001073, registreeritud aadress Ülikooli 18, 50090 Tartu, mida 
esindab Erik Puura, arendusprorektor, kes tegutseb põhikirja alusel, 
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Eesti Maaülikool, registrikood 74001086, registreeritud aadress Fr. R. Kreutzwaldi 1, 51014 
Tartu, mida esindab Toomas Timmusk, metsandus- ja maaehitusinstituudi direktor, kes 
tegutseb põhikirja alusel, 

Wermo AS, registrikood 10051010, registreeritud aadress Põllu tn 12 Võru Võrumaa 65606, 
mida esindab Raul Vene, juhatuse liige, kes tegutseb põhikirja alusel, 

Ami Treipuit OÜ, registrikood 10272596, registreeritud Jaama tn 71a Võru Võrumaa 65604, 
mida esindab Aivar Dobris, juhataja, kes tegutseb põhikirja alusel, 

Perepuit OÜ, registrikood 10062953, registreeritud aadress Kaare tn 11 Võru 65605, mida 
esindab Neeme Nei, juhataja, kes tegutseb põhikirja alusel, 

Sanwood AS, registrikood 10240128, registreeritud aadress Keeni küla Sangaste vald 
Valgamaa 67012, mida esindab Ari Lustila, tegevjuht, kes tegutseb põhikirja alusel, 

Sirje AS, registrikood 10125470, registreeritud aadress Pikk 20a, 65604 Võru, mida esindab 
Allar Toomik, juhataja, kes tegutseb põhikirja alusel, 

Puidukoda OÜ, registrikood 10207067, registreeritud aadress Karksi küla Karksi vald 
Viljandimaa 69104, mida esindab Peeter Matson, tegevjuht, kes tegutseb põhikirja alusel, 

Tarmeko LPD OÜ, registrikood 11139126, registreeritud aadress Lohkva Luunja vald, Tartu, 
62207 , Tartumaa, keda esindab Mairo Kooser, juhatuse liige, kes tegutseb põhikirja alusel, 

Valga Gomab Mööbel AS, registrikood 10213010, registreeritud aadress J. Kuperjanovi 79, 
Valga 68207, mida esindab Ulvi Üpraus, juhatuse liige, kes tegutseb põhikirja alusel, 

Lasva Liimpuidu AS, registrikood 10051435, registreeritud aadress Lasva küla Lasva vald 
Võrumaa 65401, mida esindab Juho Toomik, juhatuse liige, kes tegutseb põhikirja alusel, 

Sense Building OÜ, registrikood 12452687, registreeritud aadress Näituse 22-21, Tartu, 
50407, mida esindab Kuldar Leis, aktsionär, kes tegutseb põhikirja alusel, 

 

edaspidi kõik koos nimetatuna Koostööpartnerid sõlmivad käesoleva koostöölepingu (edaspidi 
Leping) alljärgnevas: 

 

1. Lepingu eesmärk ja sisu. 
1.1. Lepingu eesmärgiks on koostöös teadus- ja haridusasutuste, ettevõtjate ning avaliku 

sektoriga (maavalitsused, kohalikud omavalitsused) Puidutöötlemise ja 
Mööblitootmise Kompetentsikeskuse TSENTER (edaspidi TSENTER) toimimine 
ja arendamine. 

1.2. TSENTRI eesmärk on puidutöötlemise ja mööblitootmise valdkonnas tegutsevate 
ettevõtete konkurentsivõime suurendamine läbi viimistluse tehnoloogia, 
tootearenduse ja toomise juhtimise kompetentsi tõstmise ettevõtetes. 
 

2. Poolte kohustused 
2.1. VKHK kohustused. 
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2.1.1. VKHK kohustub esitama Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele (edaspidi 
EAS) ja teistesse toetusprogrammidesse TSENTRI tegevuse 
finantseerimiseks taotlusi Lepingu perioodi jooksul.  

2.1.2. VKHK teavitab kõiki Lepingu Pooli EASi poolt tegevuste toetuse taotluste 
suhtes tehtud otsustest hiljemalt nädala jooksul alates otsuse teadasaamisest. 

2.1.3. VKHK struktuuri kuuluv TSENTER lähtub oma tegevuse korraldamisel 
juhtnõukogu otsustest ja juhtnõukogu poolt heaks kiidetud reglemendist 
ning TSENTRI strateegiast 2016-2023. 

2.1.4. Lepingu täitmise raames kolmandate isikute suhtes tekkivate kohustust eest 
vastutab VKHK. 

2.1.5. Aruannete koostamist ja esitamist korraldab ja selle eest vastutab VKHK. 
2.1.6. VKHK kohustub suurendama TSENTRI tasuliste teenuste osakaalu 

TSENTRI sissetulekutes, et vähendada sõltuvust riiklikest ja Euroopa Liidu 
toetusmeetmetest. 
 

2.2. Koostööpartnerite kohustused: 
2.2.1. kohalikud omavalitsused, maakondade omavalitsuste liidud – osalemine 

juhtnõukogu töös vastavalt reglemendile, oma haldusüksuse territooriumil 
asuvate ettevõtete informeerimine ja kaasamine, vastavalt võimalustele 
TSENTRI kaasfinantseerimine;  

2.2.2. kõrgkoolid, teadus- ja arendus- ning haridusasutused – osalemine 
juhtnõukogu töös vastavalt reglemendile, rakendusuuringute läbiviimine ja 
arenguprojektide käivitamine koostöös TSENTRIGA, avatud innovatsiooni 
alane koostöö; 

2.2.3. maakondlikud arenduskeskused – osalemine juhtnõukogu töös vastavalt 
reglemendile, maakonna ettevõtete ja koostööpartnerite informeerimine; 

2.2.4. maavalitsused - osalemine juhtnõukogu töös vastavalt reglemendile, 
maakonna ettevõtete ja koostööpartnerite informeerimine; vastavalt 
võimalustele kaasabi TSENTRI kaasfinantseeringu leidmisel; 

2.2.5. ettevõtted – osalemine juhtnõukogu töös vastavalt reglemendile, 
rakendusuuringute läbiviimine ja arenguprojektide käivitamine koostöös 
TSENTRIGA, avatud innovatsiooni alane koostöö;  

2.2.6. ettevõtjate esindusorganisatsioonid – osalemine juhtnõukogu töös vastavalt 
reglemendile, ettevõtete informeerimine ja kaasamine, rakendusuuringute 
läbiviimine ja arenguprojektide käivitamine koostöös TSENTRIGA, avatud 
innovatsiooni alane koostöö;  

 

3. Kompetentsikeskuse juhtimine 
3.1. TSENTRI tegevust korraldab VKHK poolt palgatud kompetentsikeskuse juhataja, 

lähtudes juhtnõukogu otsusest ja TSENTRI reglemendist. 
3.2. Igal Lepingu Poolel on õigus osaleda juhtnõukogu töös vastavalt reglemendile. 

 

4. Lepingu muutmine ja lõpetamine 
4.1. Leping loetakse ennetähtaegselt lõpetatuks, kui ennetähtaegse lõpetamise poolt on 

üle poole Lepingu algselt allkirjastanud Pooltest. 
4.2. Lepingu lõppemisel lähevad kõik Lepingust tulenevad õigused ja kohustused üle 

VKHKle. 



 4

4.3. Poolel on õigus Leping igal ajal ennetähtaegselt üles öelda vastavalt 
võlaõigusseadusele. 

4.4. Lepingu ennetähtaegseks ühepoolseks lõpetamiseks esitatakse VKHKle kirjalik 
avaldus. VKHK  teavitab punktis 4.3. toodud avalduse esitamisest juhtnõukogu ja 
teisi Lepingu Pooli. 

4.5. Huvitatud isikutel on õigus TSENTRIGA  igal ajal ühineda vastavalt TSENTRI 
reglemendile. 

4.6. Lepingu muutmine vormistatakse Lepingu lisana, mille allkirjastavad kõik Lepingu 
pooled. 
 

5. Kompetentsikeskuse finantseerimine 
5.1. TSENTRI investeeringute ja tegevuse rahastamist taotletakse EASilt Euroopa 

Regionaalarengu fondi vahenditest ning teistest toetusprogrammidest. 
5.2. TSENTRI eelarve kaasfinantseerimisel osalevad vastavalt võimalustele 

VKHK, Kagu-Eesti kohalikud omavalitsused, maakondade omavalitsuste 
liidud ja maavalitsused. Kahepoolsed kaasfinantseeringu lepingud sõlmitakse 
VKHK ja riigi- või omavalitsusasutuse vahel käesolevast lepingust eraldi. 

5.3. TSENTER suurendab ettevõtetele suunatud tasuliste teenuste osakaalu 
sissetulekutes, et vähendada sõltuvust riiklikest ning Euroopa Liidu toetustest. 
 

6. Konfidentsiaalsus 
6.1. TSENTRI juhtnõukogu võtab vastu otsuseid TSENTRI konfidentsiaalse 

informatsioon, dokumentide või Lepingust tulenevate tegevuste elluviimisel 
tekkivate tulemuste konfidentsiaalsuse kohta. 

6.2. Informatsioon, dokumentide või töötulemuste konfidentsiaalseks tunnistamine võib 
toimuda ainult käesoleva Lepingu eesmärkide saavutamise või Poole eesmärkide 
saavutamise kaitsmiseks. 

6.3. TSENTRI tegevuse käigus kuni 31.12.2023 loodud uus informatsioon on avalikuks 
kasutamiseks kõigile, välja arvatud informatsioon, mis on Koostööpartneri poolt 
tunnistatud konfidentsiaalseks. 

6.4. Pooled kohustuvad mitte avalikustama teise poole konfidentsiaalset teavet 
kolmandatele isikutele ilma teise poole eelneva kirjaliku nõusolekuta. 
 

7. Intellektuaalomandi kuuluvus 
7.1. Lepingu täitmisel kasutatakse kogu olemasolevat, avalikult kättesaadavat ning 

Poolte poolt teatavaks tehtavat oskusteavet. 
7.2. Konfidentsiaalse info kasutamiseks sõlmivad Pooled eraldi lepingu. 
7.3. Lepingu täitmise käigus või tulemusel tekkiv oskusteave ja intellektuaalomand 

kuuluvad Poolele või Pooltele, kelle personal selle tulemuse on loonud. Kui 
TSENTRI  projekti tulemus on loodud mitme Poole personali poolt ühiselt, kuulub 
see tulemus lepingu pooltele ühiselt. 
 

8. Lõppsätted 
8.1. Leping jõustub hetkest, mil selle on allkirjastanud kõik Lepingu pooled ning kehtib 

kuni 31.12.2024. 
8.2. Leping digiallkirjastatakse ning saadetakse kõigile lepingupooltele digitaalselt. 
8.3. Pooled kohustuvad käituma teineteise suhtes lähtuvalt mõistlikkuse ja hea usu 

põhimõtetest. Lepingu täitmist, tõlgendamist, muutmisest või lõpetamisest 



 5

tulenevad erimeelsused ja vaidlused lahendavad pooled vastastikusel mõistmisel 
põhinevate läbirääkimiste teel, kokkuleppe mittesaavutamisel Tartu Maakohtus 

Allkirjatatud digitaalselt 

     


