
  PROJEKTA JAUNUMI 

IESPĒJA PIEDALĪTIES PIEREDZES APMAIŅAS BRAUCIENOS 

Projekta “Koksne un mēbeles” 
ietvaros nozares uzņēmēji aicināti 
piedalīties pieredzes apmaiņas 
braucienos uz koka māju un mēbeļu 
ražošanas uzņēmumiem Latvijā un 
Igaunijā. To laikā uzņēmēji dalīsies 
līdzšinējā pieredzē, kā arī iepazīstinās 
ar ražošanas praksi un ikdienas darba 
organizāciju. 


Pieredzes apmaiņas braucienos aicināti piedalīties uzņēmēji no Latvijas un 
Igaunijas, lai apmeklētu*: 


2. maijā – koka māju ražotājus Latvijā;

3. maijā – mēbeļu ražotājus Igaunijā;


30. maijā – mēbeļu ražotājus Latvijā;

31. maijā – koka māju ražotājus Igaunijā;


Nodrošināts transporta pakalpojums braucieniem uz Igauniju.


Papildu informācija pa tālruni +371 28376912 vai e-pastā 
laima.engere@vidzeme.lv. 


*Vietu skaits ir ierobežots.  

Piesakieties jaunumiem par braucienu >> šeit 
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UZŅĒMUMA CEĻŠ PROJEKTĀ 

“Koksne un mēbeles” īstenotājiem 
gandarījums par uzņēmēju interesi 
iesaistīties organizētajos pasākumos. 
Viens no uzņēmumiem, kā pārstāvji 
piedalījušies teju visās aktivitātēs, ir 
mēbeļu ražotājs – SIA WEGA.


Uzņēmuma vadība: (no kreisās) Gatis 
Vēveris, Artūrs Vēveris, Harijs Balodis. 

Uzņēmuma pārstāvji uzsver, ka projekta ietvaros organizētais koksnes hakatons ļāva 
komandā iziet cauri jaunu produktu prototipu izveides procesiem, rosinot līdzīgi 
organizēt ideju ģenerēšanu problēmu risināšanai uzņēmuma iekšienē. Savukārt dizaina 
seminārs iniciēja pārdomāt nepieciešamību pēc mērķtiecīgi veidota uzņēmuma tēla, bet 
eksporta semināri parādīja, ka ne vienmēr viss jādara pašiem - daļu funkciju var arī 
realizēt ārpakalpojumā.


WEGA piedāvā interjera un mēbeļu izgatavošanu pēc individuāla pasūtījuma, 
specializējoties tieši uz veikalu, tirdzniecības vietu, restorānu un citu konceptmēbeļu 
ražošanu. Tāpat uzņēmumā izgatavo manikīra salonu mēbeles, virtuves iekārtas, 
guļamistabas, viesistabas un vannas istabas mēbeles. Pēc klientu vēlmju 
uzklausīšanas WEGA vizualizē, saskaņo, izstrādā un sadarbībā ar ilggadējiem 
sadarbības partneriem izgatavo visus mēbeļu konstruktīvos risinājumus, tai skaitā no 
metāla, stikla, akmens, tekstila un citiem materiāliem. 


Izvēlas ražot un eksportēt izstrādājumus ar pievienoto 
vērtību 
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Viens no apjomīgākajiem darbiem - projekta izstrāde un mēbeļu ražošana 
naktsklubam Brēmenē 

FAKTI PAR WEGA: 
Dibināts - 2007. gadā;

Apgrozījums gadā - 300 000 EUR;

Darbinieku skaits - 10;

Izmanto ražošanas telpas 400 kv.m. platībā;

95% ražotās produkcijas eksportē;


Naukšēnos ražotās mēbeles, galvenokārt, tiek eksportētas uz Vāciju, kur atrodas 
uzņēmuma ilggadējais sadarbības partneris. Gatavie produkti tiek iepakoti un nosūtīti 
jau gala klientam, savukārt interjera objektos WEGA darbinieki paši veic mēbeļu 
montāžu un uzstādīšanu pie klienta, nodrošinot tā vajadzības īstenošanu nemainīgi 
augstā kvalitātē.


Kā uzsver uzņēmuma vadītājs Gatis Vēveris, šobrīd neliels skaits virtuves mēbeļu 
komplektu tiek izgatavoti arī vietējam tirgum individuāliem klientiem, tomēr tirgus ir 
mazs. “Lai nostabilizētu ražošanas slodzes, tiek plānota jaunas produktu sērijas 
izveide un aktīvi strādāts arī pie jaunu sadarbības attiecību izveidošanas,” stāsta Gatis.


Foto no WEGA arhīva 
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PASĀKUMI UZŅĒMĒJU EKSPORTSPĒJAS VEICINĀŠANAI 

Lai veicinātu koksnes un mēbeļu nozares uzņēmumu saistošu jautājumu aktualizēšanu, 
sadarbības veicināšanu starp jomu spēlētājiem, kā arī zināšanu apmaiņu, projekta 
ietvaros aizvadītas vairākas praktiskās darbnīcas uzņēmējiem. Tajos pievērsta uzmanība 
gan dizaina jautājumiem produktu funkcionalitātes uzlabošanai un problēmu risināšanai, 
gan jautājumiem eksportspējas veicināšanai. 


Dizaina semināri Latvijā un Igaunijā 
janvārī pulcēja jomas studentus, 
uzņēmējus, dizainerus un arhitektus, 
kalpojot par platformu diskusijai starp 
nozares pārstāvjiem. Tajos uzsvēra 
dizaina pieeju kā praktisku metodi ar kā 
palīdzību izprast savu mērķauditoriju 
vajadzības, uzlabot attiecības starp 
darbiniekiem, klientiem un biznesa 
partneriem. Nozīmīgs šajā izziņas 

procesā ir dizaina audits, ko arī semināra dalībnieki ekspertu vadībā veidoja.


Latvijas Koka būvniecības klastera izpilddirektors Gatis Zamurs:  
“Koka būvniecības nozarē nepastāv ciešas sadarbības starp, piemēram, dizaineriem, 
arhitektiem, uzņēmējiem un pārdevējiem, jo katra no pusēm realizē savus uzdevumus, 
necenšoties produktam pielikt dizaina pievienoto vērtību. Lai izbēgtu no zemas 
pievienotās vērtības un zemu ienākumu slazda, šī paradigma ir jāmaina.” 

Dizains - ne tikai produktu ārējais veidols, bet rīks 
problēmu risināšanai 

Plašāk par dizaina praktisko semināru lasiet >> šeit 
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Ja sākotnēji māca bažas, vai mūsdienu 
uzņēmējs var atlicināt divas dienas pēc 
kārtas, lai pievērstos jaunu metožu 
izzināšanai eksportspējas veicināšanai, 
tad tagad zinām – var!  Sevišķi, ja tiek 
piedāvāts apgūt pietiekami praktiskus 
un tūlītēji pielietojamus rīkus 
uzņēmuma attīstībai no atzītiem jomas 
speciālistiem. Projekta ietvaros 
aizvadītas eksporta darbnīcas, kur 

uzņēmēji papildus praktiskai savu eksporta iespēju modelēšanai, nonāca pie atziņām par 
iespējām un riskiem dažādu ar eksportu saistītu funkciju nodošanai ārpakalpojumā. 


Uzņēmēji identificēja vairākas iespējamās funkcijas, ko viņi var nodot ārpakalpojumā, 
piemēram, tulkošanas pakalpojumus mājas lapu vajadzībām, uzņēmuma vizuālās 
identitātes veidošanu, tehnisko rasējumu izstrādi, informācijas apkopošanu, datu bāzu 
veidošanu par konkrētajā tirgū esošajiem produktu izplatītājiem un citas funkcijas. 


Praktiski rīki eksportspējas veicināšanai 

Pie kādiem secinājumiem uzņēmēji vēl nonāca, lasiet >> šeit 

Projekta "Kokapstrādes un mēbeļu industrijas produktu 
inovācijas un eksports Veru apgabalā un Vidzemes plānošanas 
reģionā" ietvaros organizētos pasākumus īsteno Vidzemes 
plānošanas reģions sadarbībā ar Kokapstrādes un mēbeļu 

ražošanas centru Igaunijā (Tsenter - Puidutöötlemise ja mööblitootmise 
kompetentsikeskus) Latvijas-Igaunijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros. 
Plašāk par projektu >> šeit
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TURPMĀKIE PASĀKUMI  

PASĀKUMS APRAKSTS DATUMS

Pieredzes apmaiņas 
vizītes koksnes produktu 
un mēbeļu uzņēmumos 
Latvijā un Igaunijā

MVU koka produktu, mēbeļu, koka ēku un koka 
būvniecības produktu ražotājiem

2. un 3. maijs,

30. un 31. maijs


Tirdzniecības misijas no 
identificētajiem eksporta

tirgiem (Vācija, Norvēģija) 

MVU koka produktu, mēbeļu, koka ēku un koka 
būvniecības produktu ražotājiem, kā arī koksnes 
uzņēmumus pārstāvošām organizācijām Latvijā un 
Igaunijā

Maijs - 
septembris


Vizīte uz starptautisku 
koksnes industrijas izstādi

MVU koka produktu, mēbeļu, koka ēku un koka 
būvniecības produktu ražotājiem, lai iepazītos ar 
pasaules tendencēm industrijā un apmeklētu 
izglītojošus pasākumus izstādes laikā. Tiks aicināti 
uzņēmumi, kas aktīvi piedalījušies citos projekta 
pasākumos


Septembris / 
oktobris

Augstākminētā informācija šajā publikācijā atspoguļo autora viedokli un Igaunijas-Latvijas programmas vadošā 
iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu. 

Reģistrējieties jaunumiem >> šeit 

Kontakti:  
Laima Engere, Projekta vadītāja 
Vidzemes plānošanas reģions 
Tālr. +371 28376912 
E-pasts: laima.engere@vidzeme.lv 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_a1474k8dE2TP0HB0nxECZCXKVydF9NLtieAG2ndretUNDcwWEJON1A0VkhZOTFCTkQ5N1U4RDdWOS4u
mailto:laima.engere@vidzeme.lv
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_a1474k8dE2TP0HB0nxECZCXKVydF9NLtieAG2ndretUNDcwWEJON1A0VkhZOTFCTkQ5N1U4RDdWOS4u
mailto:laima.engere@vidzeme.lv

