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Pieredzes apmaiņas vizītes mēbeļu ražošanas uzņēmumos Latvijā
Koksnes un mēbeļu nozares uzņēmēji aicināti piedalīties pieredzes apmaiņas braucienos uz mēbeļu
ražošanas uzņēmumiem Latvijā, kas norisināsies š.g. 14. jūnijā. Braucienu programma iekļauj izpētes vizītes
četros dažāda mēroga uzņēmumos Vidzemē, piedāvājot unikālu iespēju iepazīt citu uzņēmumu darbības
pieredzi, kā arī ielūkoties to ražotnēs, izzināt to pieredzes stāstus no produktu attīstības līdz veiksmīgai
uzņēmējdarbībai.
AR SAVU PIEREDZI IEPAZĪSTINĀS:
AVOTI SWF, SIA – viens no modernākajiem kokapstrādes uzņēmumiem Baltijā, kas lielos
apjomos ražo priedes masīvkoka mēbeles, kā arī kokskaidu granulas. Lielāko daļu uzņēmumā
ražoto mēbeļu cilvēki Eiropā un citur pasaulē iepazīst pazīstamākā mēbeļu tirgotāja veikalu
tīklā. Plašāk: www.avoti.lv
EKJU, SIA – viens no lielākajiem dārza mēbeļu un interjera priekšmetu ražotājiem Latvijā, kas
nodarbina gandrīz 200 darbinieku. Dibināts 1992. gadā kā Latvijas – Vācijas kopuzņēmums.
Darbojas pēc principa: "Koksnes taupīga, maksimāla izmantošana, to apstrādājot un pēc
iespējas lielāka pievienotās vērtības radīšana, nodrošinot izcilu kvalitāti un augstu
konkurētspēju." Plašāk: www.ekju.lv
KAMPENUSS FURNITURE, SIA – izgatavo koka mēbeles, durvis, koka trepes, kā arī koka
dizaina priekšmetus, pēc iespējas izmantojot vietējos materiālus. Uzņēmuma dibinātājs
Inguss Kampenuss ir aizrautīgs sava amata meistars, kurš atradis citus tikpat aizrautīgus
galdniekus un apvienojis tos vienā uzņēmumā. “Strādājam tā, lai izgatavotās mēbeles
mantotu nākamās paaudzes.” Plašāk: www.kampenuss.lv
WOODHEART, SIA – jauns uzņēmums, kas specializējas mūsdienīga dizaina koka durvju
ražošanā, kā arī mēbeļu projektēšanā un izgatavošanā. “Katra ražotā mēbele ir unikāla, jo to
dizains un funkcijas tiek pielāgotas katra klienta individuālām vēlmēm” – uzsver uzņēmuma
pārstāvji. Plašāk: www.woodheart.lv

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

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.
Papildu informācija un
laima.engere@vidzeme.lv.
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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", LatvijasIgaunijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros.

