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MART TARMAK 
 
T.E. Mart Tarmak on mitteresideeruv Eesti suursaadik Brasiilias, Tšiilis, 
Colombias ja Peruus. Ta alustas tööd välisteenistuses aastal 1990, kui 
Eesti avas diplomaatilise esinduse Leedus. Lisaks töötab ta hetkel 
nõunikuna Eesti Välisministeeriumi Aasia, Aafrika, Austraalia ja Ladina-
Ameerika büroos. Ta on olnud Eesti suursaadik Portugalis (2006–2010) ja 
Soomes (2010–2014).  
 
 

 
 
 
 
 

FACUNDO VILA 
 
T.E. Facundo Vila on alates 8. novembrist 2016 Argentina suursaadik 
Soomes, Eestis ja Lätis, resideerudes Helsingis. Hr Vila on karjääri-
diplomaat, kellel on 26 aastat kombineeritud kogemusi rahvusvahelise 
kaubanduse läbirääkimiste, kaubanduse edendamise, WTO 
kohtuvaidluste ja riigivõla restruktureerimise valdkonnas. Ta astus 
Argentina välisteenistusse 1991. aastal ning töötas saatkondades 
Brasiilias ja Mehhikos, samuti peakonsulaadis Houstonis. Lisaks on ta 
töötanud Majandusministeeriumi heaks Argentina Finantsbüroos 
Roomas, Itaalias. Hr Vilal on avaliku halduse magistrikraad (Harvardi 
Ülikool), ärijuhtimise magistrikraad (Houstoni Ülikool) ja majanduse 
bakalaureusekraad (Salvadori Ülikool, Buenos Aires). 
 

 
 



 

 
 
 

ALMIR AMERICO 
 
Almir Americo on Apex-Brazili Brasiilia kaubanduse ja investeeringute 
edendusorganisatsiooni Euraasia esinduse juht, vastutades Brasiilia 
äride rahvusvahelistumise toetamise eest Euraasia regioonis, samuti 
Brasiilia majandusse investeeringute ergutamise eest. Almir on füüsik, 
kes on sündinud Sao Paulos Brasiilias. 
 
 

 
 
 
 
 

LUIS MARTÍNEZ 
 
Luis MartÍnez on asejuht Tšiili saatkonnas Helsingis, mis on 
akrediteeritud ka Eestile. Ta on töötanud Tšiili Välisministeeriumis 
aastast 2007 ning on olnud seotud erinevate valdkondadega nagu 
rahvusvaheline õigus, piiride ja piirangute küsimused ning piirkondlik 
integratsioon. Enne Soome lähetamist töötas ta erinevatel 
ametipositsioonidel, näiteks Välisministeeriumi piiride ja piirangute 
osakonna personaliülemana. Samuti on ta töötanud Tšiili saatkonnas 
Jaapanis, olles peamiselt vastutav majandusküsimuste eest, näiteks 
APEC, TPP, Vaikse Ookeani Liit ja FEALAC, samuti Tšiili ja Jaapani 
vaheliste kahepoolsete suhete eest (aastal 2007 allkirjastatud kahepoolse 
majanduspartnerluslepingu sõlmimise korraldamine). Lisaks on ta olnud 
aastatel 2011–2015 konsul Tokyos. 
 
 

 
 
 

FRANCISCO GROSS HERNANDEZ-KRAMER 
 
T.E. Francisco Gross on Guatemala Vabariigi suursaadik, kes resideerub 
Rootsis ning on akrediteeritud ka Norrale, Taanile, Soomele ja Balti 
riikidele, sh Eestile. Varasemalt on ta töötanud Ibero/Ladina-Ameerika 
üksuse direktorina Euroopa Kristliku Missiooni organisatsioonis, elades 
ja omandades kogemusi Rumeenias, Saksamaal ja Hispaanias ning 
tegeledes peamiselt rahvusvahelise seadusandluse ning Ladina-
Ameerika ja Euroopa vahelise sotsiaalse, personali ja rahaliste vahendite 
ja vahetamisega. Üks tema eesmärkidest Guatemala suursaadikuna 
siinses regioonis on tõhustada ja edendada tugevaid ja dünaamilisi kahe- 
ja mitmepoolseid suhteid Kesk-Ameerika riikide/regiooni ning Eesti, 
ülejäänud Balti riikide ja Põhjamaade vahel. 
 



 

 
 
 
 

ERNESTO CÉSPEDES 
 
T.E. Ernesto Céspedes on Mehhiko suursaadik Soomes ning 
akrediteeritud ka Eestile. Ta on olnud karjääridiplomaat Mehhiko 
Välisteenistuses alates 1985. aastast. Enne praegust positsiooni oli ta 
Mehhiko Välisministeeriumi Kriisikontrollikeskuse peadirektor. Ernesto 
Céspedes on töötanud ka Mehhiko Välisministeeriumi mitmepoolsete 
organisatsioonide raamistikus globaalsete küsimuste direktorina, 
peakonsulina Guangzhous Hiinas, samuti mitmetel muudel 
diplomaatilistel ja konsulaarametikohtadel Põhja-Ameerikas ja 
Euroopas. 
 
 
 

 
 
 
 

RICARDO JOSÉ ALVARADO NOGUERA 
 
T.E. Ricardo Alvarado on töötanud valitsuses, akadeemilistes 
ringkondades ja sotsiaalhoolekandes enam kui 30 aastat. Ta on 
Nicaragua välisteenistuse liige 2000. aastast. Varasemalt on ta töötanud 
mitmetel juhtivatel ametikohtadel Nicaraguas, sh keemia osakonna 
direktorina Riiklikus Tehnikaülikoolis (1985–1987), tööstusarengu 
peadirektorina Majandus- ja Arenguministeeriumis (1992), 
keemiatehnika teaduskonna dekaanina Riiklikus Tehnikaülikoolis (1994), 
VKEde arengut toetava UNIDO projekti riikliku direktorina (1995–1996), 
Nicaragua VKEde Arengu Instituudi direktorina (1997–2000). Augustist 
2007 kuni juunini 2011 oli suursaadik Alvarado Taani Kuningriigis 
diplomaatilise korpuse dekaan. 27. mail 2016 sai ta Tema Majesteedilt 
Taani kuningannalt Margrethe II-lt Dannebrogi ordu suurristi ordeni. 
Lisaks on ta töötanud Nicaragua suursaadikuna Iirimaal ning on hetkel 
Nicaragua mitteresideeruv suursaadik Eestis, Lätis ja Leedus. 
Suursaadik Alvarado sai tehnikaalase bakalaureusekraadi 1987. aastal 
Nicaraguas, lõpetades kursuse parimana. Tal on USA Fulbrighti 
teadlasena (1988–1992) teaduste magistrikraad ja filosoofiaalane 
doktorikraad (doktorikraad füüsikalises keemias). 1990. aastate alguses 
läbis ta muuhulgas ka majandusarengualased kursused Jaapanis, 
tööstusomandi ja patenditehnikate alased kursised Šveitsis (WIPO) ja 
Rootsis (Patent- Och Registreringsverket). 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

CARLOS VARGAS ALVAREZ DEL CASTILLO 
 
Carlos Vargas on mehhiklane, kes on elanud Eestis alates 2014. aastast. 
Tema e-riigi alane magistritöö viis teda doktoriõpingutega jätkamiseni 
Tallinnas. Peale selle töötab ta e-riigi ja digitaalse isikutuvastuse 
spetsialistina RaulWalteris, juhtides projekte ja nõustades erinevaid 
valitsusi üle kogu maailma. Lisaks on ta lektor Tallinna Ülikoolis ja 
Guadalajara Ülikoolis Mehhikos. 
 
Ta on Eestis elavate mehhiklaste talendivõrgustiku asutaja ja president. 
Talendivõrgustik ühendab kvalifitseeritud Mehhiko diasporaad ja 
propageerib kultuuri, haridust ja ettevõtluse arendamist. 
 
Samuti kuulub ta Eesti iduettevõtete kogukonda, olles tegevjuhiks 
kasvavas moeettevõttes KorjusMen.  
 
 

  
 
 
 

JAVIER SANCHEZ 
 
Javier Sanchez on Euroopa Komisjoni loodud www.ELANbiz.org 
programmi Ladina-Ameerika turu ekspert. Javier on üle 20 aasta 
töötanud Euroopa Liidu VKEde ja LATAM piirkonna 
äriorganisatsioonidega, toetades nende äriarendusstrateegiaid selles 
piirkonnas ja parandades nende ligipääsu sihtturgudele. Javieril on 
laialdaselt kogemusi rahvusvahelistel turgudel äri arendamises ja 
strateegilises planeerimises, turuvalmiduses ning VKEde koolitamises ja 
juhendamises. Tal on suurepärased teadmised impordi vastavusest ning 
ligipääsunõuetest ja protseduuridest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

JULIE CLAVIJO 
 
Julie Clavijo on Colombia majandusteadlane, kes töötab hetkel Soome 
Tehniliste Uuringute Keskuses VTT. Tal on bakalaureusekraad 
majanduses ja magistrikraad rahvusvahelises ärijuhtimises Ajou 
Ülikoolist Lõuna-Koreas. Ta on töötanud Ladina-Ameerikaga seotud 
rahvusvahelistes projektides, kaasates nii avaliku kui erasektori osalisi. 
Tal on rohkem kui viis aastat kogemusi Colombias, Brasiilias ja Soomes 
töötamises. Oma töö kaudu on ta tutvunud Euroopa ja Ladina-Ameerika 
rahandus-, teadus- ja innovatsioonisüsteemide sarnasuste ja 
erinevustega. Tal on rohkelt kogemusi nende regioonide vaheliste 
kultuuriliste ja institutsionaalsete lõhede ületamises, et saavutada kõigile 
osapooltele kasulikke tulemusi. 

 
 

 
 
 

LUIS FIERRO 
  
Luis Fierro on Hamburgis Saksamaal asuva ELi ning Ladina-Ameerika ja 
Kariibi mere piirkonna fondi (EU-LAC Foundation) programmijuht, kes 
vastutab majandus- ja äripartneritega koostöös tehtavate tegevuste eest. 
Ta on majandusteadlane, kes on spetsialiseerunud rahvusvahelisele 
arengule. Eelnevalt on ta töötanud kliimameetmete rahastamise 
nõustajana kliimamuutuste üle läbirääkimisi pidava rühma Ladina-
Ameerika ja Kariibi mere piirkonna Sõltumatu Assotsiatsiooni (AILAC) 
heaks. Sellele eelnevalt on ta olnud Ecuadori mõttekoja Grupo Faro 
programmide ja ressursside mobiliseerimise juht ning töötanud 
erinevatel ametikohtadel Ameerika Arengupangas (IDB), sealhulgas 
ressursside mobiliseerimise juhtivspetsialistina IDB Euroopa kontoris ja 
vanemprogrammi koordinaatorina kestliku arengu üksuses. Tal on 
majandusteadlase kraad Ecuadori Katolikust Ülikoolist, majandusalane 
magistrikraad Oregoni Ülikoolist ja magistri- ning doktorikraad (ABD) 
Austini Texase Ülikoolist. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ALEJANDRA CASTAÑEDA 
 
Alejandra Castañeda on Peruu jurist, kes on spetsialiseerunud 
intellektuaalomandile. Tal on kraad õigusteaduses Peruu Pontificia 
Katolikust Ülikoolist, LLM intellektuaal- ja tööstusomandi ning 
infoühiskonna valdkonnas (Magister Lvcentinvs) Alicante Ülikoolist ja 
juhtimise arendamise, emotsionaalse intelligentsuse ja juhendamise 
alane magistrikraad EAE Ärikoolist. Pärast töötamist prestiižsetes 
kodumaistes advokaadibüroodes nagu Estudio Olaechea ja Llona & 
Bustamante Abogados liitus ta Hispaania advokaadibürooga Berenguer & 
Pomares Abogados, kus töötab tänaseni. Lisaks osaleb ta Euroopa Liidu 
rahastatavas projektis Latin America IPR SME Helpdesk, mis pakub 
esmast intellektuaalomandialast tuge ELi VKEdele, kes tegutsevad 
Ladina-Ameerikas või plaanivad seda teha. 
 
 

 
 
 

GIEDRÈ GATELYTE 
 
Giedrė Gatelyte on IT-konsultant, kes on ELANBiz ekspertidelt saadud 
tehnilise toe abil  koostanud Balti riikide ettevõtetele IKT turu-uuringu 
Tšiili ja Costa Rica kohta. Giedrė on IKT valdkonnas töötanud enam kui 10 
aastat, pakkudes IT juhtimise ning protsessi- ja projektijuhtimise alaseid 
nõustamisteenuseid. Giedrėl on laialdased kogemused infosüsteemide 
rakendamise järelevalves ja IT-projektide juhtimises (avalik/erasektor), 
infosüsteemide valikus (ärimudel, nõuded, IS hindamine), IT strateegia 
väljatöötamises. Lisaks on ta töötanud IKT-sektori VKEdega, toetanud 
nende sisenemist teistele turgudele, viinud läbi turu-uuringuid ja 
koostanud turgudele sisenemise strateegiaid. 
 
 

 
 
 

PIRET POTISEPP 
 
Piret Potisepp töötab hetkel Eesti Kaubandus-Tööstuskoja teenuste 
osakonna juhina. Tal on laialdased rahvusvahelised kogemused kolmest 
maailma regioonist (Euroopa, Aasia, Lõuna-Ameerika). Eelnevalt on ta 
töötanud Eesti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis ning 
mitmetel ametikohtadel era- ja kolmandas sektoris. Ta on töötanud kaks 
aastat Lõuna-Ameerikas – aasta Ecuadoris, vastutades AIESEC Ecuadori 
korporatiivsuhete eest ja teise aasta Sao Paulos Brasiilias, kus ta oli 
regionaalne projektijuht, hallates ühte projekti 18 hispaaniakeelses riigis. 



 

 
 
 
 

 
ANNAR ALAS 

Annar Alasel on semiootika bakalaureusekraad Tartu Ülikoolist. Hetkel 
osaleb ta Rootsi Instituudi programmis, mida korraldavad Rootsi 
Saatkond ja Rootsi Majandusfoorum. Annar on töötanud kohvitööstuses 
aastast 2001, süvendades sellest ajast alates oma teadmisi kohvist ning 
omandades esimesena seitsme inimese hulgas maailmas baristade 
maailmameistrivõistluste kohtuniku sertifikaadi. Sellega avanes talle 
võimalus reisida kohtunikuna kohvivõistlustel Bernist Tokyoni ja 
külastada parimaid kohvikasvatusriike ja –farme üle kogu maailma. 
Pärast kuut aastat juhtivas kohviröstimise börsiettevõttes Paulig otsustas 
ta toetada läbipaistvuse kasvu kohvitööstuses ning asutas 2008. aastal 
oma röstla Gourmet Coffee. Juba 2010. aastal kuulutati Gourmet Coffee 
Euroopa ja Ameerika Erikohvi Assotsiatsiooni poolt parimaks uueks 
kohviettevõtteks maailmas. Annar liitis oma röstlaga ka juhtiva rohelise 
kohvi kohtuniku Heili Politanovi, et laiendada teadmisi erikohvide 
farmerite võrgustiku kohta. 2016. aastal muutis röstla oma nime Coffee 
People’iks, et rõhutada eetilist ja läbipaistvat kohvikaubandust, liites 
samal ajal väikesed kohvifarmerid suurde pilti. 2016. aastal võitis Coffee 
People vastutustundliku ettevõtluse alase Rootsi Ettevõtlusauhinna selle 
eest, et päästis Colombias väikese etnilise kohvikasvatajate grupi 
(indiaani hõimu Inga Aponte), märkides selle erikohvide kaardile ja 
aidates välja juurida ebaseaduslikku tegevust, et vähemusrahvust 
toetada. Alates aastast 2017 kuulub Annar Eesti Vastutustundliku 
Ettevõtluse Foorumi juhatusse. 

 
 
 
 

VIKTOR SÄRA 
 
Viktor Sära on sündinud 1962. aastal. Ta on viimased 12 aastat 
pühendunud aktiivselt Bean to Bar Craft šokolaadi valdkonnale ja selle 
tutvustamisele nii Eestis, Lätis kui ka Soomes. Seda aega võib nimetada 
ka tema šokolaadi ülikooliks. 2007. aastal asutas ta OÜ Brillare. Firma 
loomise idee on seotud eesmärgiga, et kõik toiduained ja joogid, mida ta 
esindab, peavad väljendama identiteeti ehk oma tooraine päritolu ja 
territooriumi. Selle aja jooksul on tegevus viinud teda kokku šokolaadi- ja 
kakaovaldkonna tipptegijatega nii USAs, Jaapanis kui ka Euroopas. 
Samuti on ta kohtunud väga eriliste inimestega kakaoistandustes, mida 
mitte üheldi teisel põhjusel ei oleks mõtet külastada kui ainult kvaliteetse 
kakao pärast. Üheks selliseks kohaks Venezuelas on Chuao küla, mis on 



 

üks enim isoleeritumaid kakaoistandusi maailmas. 400 aasta pikkuse 
ajalooga kakaoistandus ja tema El Cacao de Chuao on prestiižsemaid, 
kuulsamaid ning enim ihaldatumaid kakaoubasid peenkvaliteetses 
šokolaadimaailmas. Foorumil räägib ta loo sellest, kuidas jõudis lõpuks 
2017. aasta juulis Eestisse maailma legendaarseim kakaouba ning mis 
saab sellest siin edasi. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIIT VAPPER 
 
Tiit Vapper on Eesti esimeste eRiigi süsteemide looja, Reaalsüsteemid 
ASi asutaja. Samuti on ta globaalselt rakendatava kriminaaluurimise ja –
analüüsi tarkvara VizKey™ arendaja.  
 
Lisaks eelnevale on Tiit ka Moldova aukonsul Eestis ning Eesti Interneti 
Sihtasutuse nõukogu liige. 
 
 

 
 
 
 
 

MARKUS ALEKSIS VAJANNE 
 
Markus Aleksis Vajanne on Helsingi Rootsi Majanduskooli majandusalase 
magistrikraadiga sariettevõtja ja Ladina-Ameerika spetsialist. Markus on 
elanud, õppinud ja töötanud Ladina-Ameerikas teismeeast alates ning on 
kogunud sellest elava loomuga piirkonnast üle 20 aasta kogemusi. 
Markusel on õnnestunud oma sügavaid teadmisi piirkonnast ärilistes 
ettevõtmistes ära kasutada ning tal on hetkel käsil mitmeid projekte 
erinevates Ladina-Ameerika riikides. 
 
  
 
 
 

 


