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Laidest OÜ

• Asutatud 1993

• Perefirma

• Kompostimise juurde jõudsime seoses 
seakasvatusega, mis oli kõrgseisus 
aastatel 2001-2002

• Vaja oli leida lahendus probleemile, 
milleks oli sealäga

• Olime seisus - MIDA TEHA? 
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• 2002 

• tutvusime firma Backhus tehnika ja 
tehnoloogiaga

• Toimiv süsteem

• Ei olnud vaja uut ega võimatut selgeks 
õppida

• Alustasime ettevalmistusi ja koostööd
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• 2003 aasta

• koostöö AS’ga Tartu Veevärk ja AS’ga Pärnu 
Vesi

• Enda probleemi, sealäga, ümbertöötlemine ja 
esmaste tulemuste saavutamine jäätmete 
töötlemisel ning komposti saamisel

• Positiivne kogemus, kus tehnoloogiat ja tehnikat 
kasutades saime 2 kuuga puhta ja lõhnata 
komposti
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• Aastad 2004-2005 ettevalmistused 
tänaseks pakkumiseks

• Täisteenuse pakkumine kliendile –
probleemist lähtuvalt jäätmete 
ümbertöötlemine ja kogu korraldav töö

• Uus partner tehnika tarnija näol –
COMPOST and WASTE Tehcnologie 
GmbH



KOMPOSTIMINE

• LAHENDUS

• LOODUSHOID

• PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

• NÕUANDED

• TEGEVUS

• KLIENDIKESKSUS

• KESKKOND
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• LAHENDUS

• Vastavalt orgaanilistele jäätmetele 
pakume välja omapoolse lahenduse

• Koostöös KLIENDIGA töötame välja 
lahenduse läbi viimise

• Edasine tegevus on ühiselt väljatöötatava 
kokkuleppe tulemus
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• LOODUSHOID

• Meie poolt pakutav lahendus on loodusele 
vastuvõetav

• Lähtume oma tegevuses sellest, et meie 
tegevuse tulemus (kompost) saaks minna 
loodusesse tagasi 
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• PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

• Orgaanilised jäätmed on paljude 
ettevõtete probleem tänases Eestis

• Me oleme täna valmis pakkuma lahendusi 
kõigile, kel on probleem

• Selleks annab meile kindluse meeskond, 
kellega me oleme valmis kliente 
teenindama



Laidest OÜ

• NÕUANDED

• Ükski probleem ei ole lahendamatu

• Olenevalt orgaanilistest jäätmetest tuleb 
meiepoolne lahendus probleemi 
ellimineerimiseks

• Kuna meie jaoks on oluline kliendi heaolu, 
siis sellest lähtuvalt ka meie soovitused
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• TEGEVUS

• Tuleme kohale ja hindame olukorda

• Anname omapoolse nägemuse

• Vastavalt kokkuleppele oleme valmis 
tegutsema, kas nõuandjana või lahenduse 
teostajana

• Vastavalt tellija soovile lõpptulemus
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• KLIENDIKESKSUS

• Meie jaoks on kliendi soov ja mure 
tegutsemise aluseks

• Meie jaoks ei ole läbiviidavas tegevuses 
nõudmisi kliendile

• Koostöös kliendiga selgineb probleem ja 
läbi selle saab ka klient meiepoolse 
nägemuse olukorrast
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• KESKKOND

• Keskkonna puhtuse nimel on võimalik 
kompostimisega palju ära teha ja tagasi 
pakkuda loodusele seda, mida me sealt 
saanud oleme

• Looduse- ja eluring nõuab ka meie panust, 
looduselt saadu anname kompostiga 
maale ja pinnasele tagasi 
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• Koostööpartnerid täna:

• Rakvere Lihakombinaat AS

• EstonianCell

• Pärnu Vesi AS

• Potentsiaalsed koostööpartnerid:

• Rakvere Vesi AS
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• Kontaktandmed:

• Telefon 55 36012

• Faks 44 31437

• E-post laidest@hot.ee

• Aadress Jõe 9 Audru

Pärnumaa 88301
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Tänan tähelepanu eest!


