PROJEKTA JAUNUMI

KOKSNES UN MĒBEĻU HAKATONĀ TOP INOVATĪVI
PRODUKTU PROTOTIPI
Igaunijas Veru apgabalā, Vaimelas arodapmācības
centrā aizvadīts nebijis Garage48 Wood hakatons,
kā ietvaros dalībnieki 48 stundu darba maratonā
radīja reālus kokapstrādes un mēbeļu nozares
produktu prototipus. Pasākums priecēja ar lielu
pieteikto ideju skaitu - 36, no kurām puse guva
iespēju pārvērst savas idejas par reālām, izmantojot
arodapmācības centra kokapstrādes iekārtas un
nozares speciālistu padomus par biznesa plāna
tapšanu, mārketingu, komandas vadību un daudziem citiem būtiskiem procesiem, ar ko
ikviens saskaras jaunu produktu attīstīšanā.

UZVARĒTĀJS - BIKE BOX
Saliekams grozs velosipēdam aktīviem cilvēkiem, kas
padara pārtikas preču un citu mantu pārvietošanu ar
velosipēdu ērtāku.
Pārējo dalībnieku vidū realizētas ne mazāk aizraujošas
idejas, veltītas daudzfunkcionāliem un kompaktiem
risinājumiem - salokāma koka laiva, dizaina atkritumu
tvertne, transformējamas mēbeles suņiem, modernizēti
iepirkumu ratiņi un vēl, un vēl.

GALVENĀ BALVA - IESPĒJA PAPILDUS STIPRINĀT BIZNESA IDEJAS
Trīs atzītākās idejas – saliekams grozs velosipēdam, atkritumu tvertne kā dizaina elements,
transformējama mēbeļu sistēma suņiem piedalījās atsevišķā pasākumā, lai turpinātu attīstīt
savus produktus, izmantojot Vaimelas arodapmācības centra aprīkojumu un nozares
profesionāļu padomus. Kamēr vieni fokusējās uz dizainu, lai tuvinātu produktu ražošanai,
citi risināja izaicinājumu savienot produkta izgatavošanas materiāla elastību ar izturību.
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NO PROTOTIPA ATTĪSTA BIZNESA IDEJU
BALSOŠANAS SISTĒMA - transformējama
balsošanas kabīne.
Sekmīgi prezentējuši ideju Centrālai vēlēšanu
komisijai un gatavojas nākamajiem soļiem –
jauna prototipa attīstīšanai un izstādīšanai
Vēlēšanu komisijas telpās, kā arī biznesa
plāna stiprināšanai.
Autori: G. Zāmurs, E. Kuklane, Ģ. Sukurs, E. Bērziņa, G.
Vēveris, K. Priedītis, B. Dzērve

DYNAMIC STRUCTURES - universāls
savienojums koka konstrukciju elementiem,
kas ļauj savienot vairākus elementus vienā
punktā. Sadarbībā ar Rīgas Tehnisko
universitāti turpina darbu pie jaunu produkta
versiju izstrādes. Produkta pētniecības
nolūkā un, lai praktiski uzlabotu mācību
telpas studentiem, pirmos gatavos produktus
plāno izvietot universitātes telpās. Šobrīd
idejas attīstītāji aicina sadarboties un meklē
Idejas attīstītāji: Rūdis Rubenis, Ritvars Krastiņš

sponsorus produkta tālākai attīstīšanai.

Lasi vairāk par “Koksne un mēbeles” prototipu izstrādes maratonu>> šeit
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PĒTĪJUMS SNIEDZ IETEIKUMUS REĢIONU UZŅĒMĒJU
EKSPORTSPĒJAS VEICINĀŠANAI
Noslēdzies projekta “Koksne un mēbeles” pētījums, kā ietvaros izvērtētas Vidzemes
reģiona un Veru apgabala kokapstrādes un mēbeļu rūpniecības uzņēmumu stiprās un vājās
puses, kā arī uzņēmumu vajadzības eksporta tirgu apgūšanai. Tā mērķis ir izvērtēt, kāds ir
reģionu potenciāls un nepieciešamie soļi, lai paaugstinātu savu eksportspēju reģiona
kokapstrādes un mēbeļu rūpniecības uzņēmumu vidū.
Pētījuma pirmās daļas secinājumi apliecina, ka eksports ir būtisks abu reģionu
uzņēmējiem, tāpat arī sniedz rekomendācijas eksportspējas uzlabošanai reģionos.
Savukārt otrajā daļā uzmanība veltīta praktisku piemēru vērtēšanai, analizējot reģionos
esošo kokrūpniecības mazo un vidējo uzņēmumu pieredzi koksnes pārstrādē un tās
produktu eksportā, izstrādājot labās prakses apkopojumu un ieteikumus produkta
pievienotās vērtības celšanai.

Iepazīsties ar jaunākajiem pētījumiem >> šeit

AKTUALIZĒ KOKSNES UN MĒBEĻU NOZARES NOZĪMĪBU
Projekta “Koksne un mēbeles” speciālisti

Diskusijā ar pētniekiem, zinātniekiem un

piedalās sarunu festivālā LAMPA,

uzņēmējiem apspriež koksnes un mēbeļu

aktualizējot diskusiju par augstas
pievienotās vērtības koksnes izstrādājumiem

industrijas iespējas attīstīt savstarpēju
sadarbību produktu un pakalpojumu

kā vienu no viedo specializāciju jomām

attīstībai. Plašāk >> šeit

Vidzemes reģionā. Plašāk >> šeit
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PASĀKUMI TAVAM UZŅĒMUMAM - REĢISTRĒJIES
JAUNUMIEM
Aicinām koksnes produktu, mēbeļu, koka māju un koka būvniecības produktu ražotājus, kā
arī interesentus ieskatīties 2018. gada pasākumu kalendārā un jau šobrīd reģistrēties
interesējošiem pasākumiem, lai vienmēr saņemtu jaunākās ziņas par tiem e-pastā.

REĢISTRĒJIES >> ŠEIT
KAS?

KAM UN PAR KO?

KAD UN KUR?

Dizaina darba seminārs
Koka produktu un mēbeļu industrijas
koka produktu un mēbeļu uzņēmējiem.
jomā
Ieskats pasaules tendencēs dizaina jomā, iespēja
kopā ar ekspertiem veikt sava uzņēmuma dizaina
auditu.

18. janvāris,
Valmiera, Latvija

Dizaina darba seminārs
koka ēku un būvniecības
produktu jomā

19. janvāris,
Vaimala, Igaunija

Koka ēku un koka būvniecības produktu
ražotājiem.
Ieskats pasaules tendencēs dizaina jomā, iespēja
kopā ar ekspertiem veikt sava uzņēmuma dizaina
auditu.

Eksporta darba seminārs Koka produktu, mēbeļu, koka māju un koka
būvniecības produktu ražotājiem.
Ieskats praktisku rīku izmantošanā, kā bez
augstām izmaksām sasniegtu ārvalstu tirgus.

Februāris, Igaunija

Eksporta darba seminārs Koka produktu, mēbeļu, koka māju un koka
būvniecības produktu ražotājiem.
Ieskats praktisku rīku izmantošanā, kā bez
augstām izmaksām sasniegtu ārvalstu tirgus.

Februāris, Latvija

MVU koka produktu, mēbeļu, koka māju un
koka būvniecības produktu ražotājiem.
Pieredzes apmaiņas starp Latvijas un Igaunijas
uzņēmumiem.

Februāris / Marts

Pieredzes apmaiņas
vizītes koksnes produktu
un mēbeļu uzņēmumos
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KAS?

KAM UN PAR KO?

KAD UN KUR?

Tirdzniecības misijas no
MVU koka produktu, mēbeļu, koka māju un koka
Marts līdz
identificētajiem eksporta būvniecības produktu ražotājiem, kā arī koksnes
septembris
tirgiem (Vācija, Norvēgija) uzņēmumus pārstāvošām organizācijām Latvijā un
Igaunijā
Vizīte uz starptautisku
MVU koka produktu, mēbeļu, koka māju un koka
koksnes industrijas izstādi būvniecības produktu ražotājiem, lai iepazītos ar
Septembris/
pasaules tendencēm industrijā un apmeklētu
oktobris
izglītojošus pasākumus izstādes laikā.
Uzņēmumiem, kas aktīvi piedalījušies citos projekta
pasākumos un ar savu iesaisti atbalstījuši aktivitāšu
ieviešanu.

PAPILDU INFORMĀCIJA: Laima Engere, Projekta vadītāja, Vidzemes plānošanas
reģions, tālr. +371 28376912, laima.engere@vidzeme.lv
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