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Pieredzes apmaiņas vizītes koka māju ražošanas uzņēmumos Igaunijā 

Koksnes un mēbeļu nozares uzņēmēji aicināti piedalīties pieredzes apmaiņas braucienos uz koka māju 

ražošanas uzņēmumiem Igaunijā, kas norisināsies š.g. 15. jūnijā.  Braucienu programma iekļauj izpētes 

vizītes trijos dažāda mēroga uzņēmumos Veru apgabalā, piedāvājot unikālu iespēju iepazīt citu nozares 

uzņēmumu darbības pieredzi, kā arī ielūkoties to ražotnēs, izzināt pieredzes stāstus no produktu attīstības 

līdz veiksmīgai uzņēmējdarbībai. 

AR PIEREDZI IEPAZĪSTINĀS:  

ÖÖD House – dibinātāji ir brāļi Andreas un Jaak Tiik, kuri guvuši iedvesmu izveidot unikālu 

viesnīcas koncepciju ar mūsdienīgu un drosmīgu dizainu. Ēkas iespējams veidot no 

moduļiem, ko var mainīt, veikt ēkas paplašinājumus pēc nepieciešamības, radot dažādu 

to saturu (uzņemšanai, restorānam, konferenču zālei, spa u.c.), tajā pašā laikā saglabājot 

vienotu ēkas ārējo veidolu. Plašāk: www.oodhouse.com  

Vipson Projekt OÜ – kopš 2002. gada ražo rokām darinātas guļbūves, realizējot tās Igaunijā 

un Skandināvijā. 2007.gadā uzņēmums savai produktu līnijai pievienoja koka mēbeļu 

ražošanu. Atkarībā no sezonas, uzņēmumā darbojas ap 10 darbinieku. Plašāk: 

www.vipson.ee 

 

Stylewood OÜ – salīdzinoši īsā pastāvēšanas laikā uzņēmums attīstījis ievērojamu 

kvalitatīvu produktu līniju. Tā produktu klāstā ir mucu mājas, saunas un kubli. Tāpat 

uzņēmumā ražo rotaļu namiņus bērniem un suņu mājas. Plašāk: www.stylewood.ee/en  

 

 

DARBA VALODA: angļu (lūdzam informēt, ja nepieciešama tulkošana). 

DALĪBA: bez maksas. 

Nodrošinām transporta pakalpojums uz Veru Igaunijā (no Cēsīm, Valmieras). 

Pieredzes apmaiņu braucieniem tiek piemēroti De minimis atbalsta noteikumi. (Piesakoties lūdzam norādīt 

līdz šim saņemto De minimis atbalstu iepriekšējo 3 gadu periodā). 

Vietu skaits ir ierobežots, tāpēc no viena uzņēmuma pieteikties dalībai iespējams ne vairāk kā diviem 

pārstāvjiem.   

http://www.oodhouse.com/
http://www.vipson.ee/
http://www.stylewood.ee/en


 
 

 

Papildu informācija un pieteikšanās līdz 2018. gada 10. jūnijam, rakstot uz e-pastu: 

laima.engere@vidzeme.lv.  

 

Kontakti:  Laima Engere 

Projekta vadītāja 

Vidzemes plānošanas reģions 

 Tālr.: +371 28376912 

 E-pasts: laima.engere@vidzeme.lv 

 

 

Pieredzes apmaiņas braucienus organizē Vidzemes plānošanas reģions un Kokapstrādes un mēbeļu ražošanas 

centrs Igaunijā (Tsenter - Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskus) projektā "Kokapstrādes un 

mēbeļu industrijas produktu inovācijas un eksports Veru apgabalā un Vidzemes plānošanas reģionā", 

Latvijas-Igaunijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros. 
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