
Õhus on tunda kevade hõngu ning päike käib iga päevaga kõrgemalt. Saabunud 

on suurepärane aeg uute ideede ja ettevõtmiste käivitamiseks.  
2013 aasta kevad pakub rohkelt võimalusi ettevõtjatele ning ettevõtlikele 

inimestele oma teadmiste  täiendamiseks, kontaktide loomiseks ning uute 

algatuste käivitamiseks. Haarake neist võimalustest kinni!  

 
Ivika Nõgel 

Infokirjast leiate muu hulgas:  

 

 Ettevõtlusvaldkonna koolitused, koostööpakkumised, messiinfo ja 

toetusvõimalused 

 Võrumaa turismiuudised 

 Setomaa ettevõtluskonsultandi tegevused 

 MTÜ-valdkonna uudised 

           

      ETTEVÕTLUS 

 
Esmane infopäring mistahes küsimuses on ettevõtjatele tasuta - TULE KÜSI 
JULGESTI! 

Lisainfo: Ivi Martens, ettevõtluskontsultant, 786 8367, 534 97 303, ivi@vaa.ee 

Ene Kerge, ettevõtluskonsultant, 786 8313, 529 9550, ene@vaa.ee 
 

 TASUTA NÕUSTAMISED VALLAS 

 

SA Võrumaa Arenguagentuuri poolt tasuta nõustamine alustavale ja tegutsevale 
ettevõttele, märts 2013 (nõustamine toimub eelregistreerimisel) 

Vallavalitsus Vastuvõtu päev Vastuvõtu kellaaeg          Vastuvõtu koht 

Sõmerpalu 13.03.2013 09.00-12.00 Vallavalitsuse I korrus 

Antsla 20.03.2013 09.00-12.00 Vallavalitsuse II korrus 

Haanja 21.03.2013 09.00-12.00 Vallavalitsuse II korrus 

Rõuge 26.03.2013 09.00-12.00 Vallavalitsuse II korrus 

Mõniste 27.03.2013 09.00-12.00 Kuutsi koolimaja II korrus 

 KOOLITUSED JA SEMINARID 

 
Eesti Kaubandus – ja Tööstuskoda kutsub 13. märtsil 2013. aastal kell 10.00-15.30 

Atlantise konverentsikeskuses (Narva mnt 2, Tartu) toimuvale seminarile „Kuidas 

valmistuda ettevõtte ühinemiseks ja omandamiseks?”. Lektoriteks on Sven 

Papp ja Aare Tammemäe.   
Lisainfo: http://www.koda.ee/koolitused-uritused/koolitused/?id=19374 

 

 



Ekspordivalla koolitused:  

 

 06.03, 13.03 ja 14.03.2013 Ekspordiplaan: esimesed sammud -  Tartus 

Kolmepäevase koolituse tasu on 57€ (hind sisaldab käibemaksu, toitlustamist ning 
koolituse materjale).  

Lisainfo: http://www.eas.ee/et/eas/yritused?task=displayevent&id=22 

 

 06.03, 03.04 ja 30.04 2013 Ekspordiplaan: planeerimisest finantseerimiseni  

 
Tallinnas. Kolmepäevase koolituse tasu on 57€ (hind sisaldab käibemaksu, 

toitlustamist ning koolituse materjale).  

Lisainfo: http://www.eas.ee/et/eas/yritused?task=displayevent&id=111 

 
Finantsvaldkonna koolitused: 

 

 05.03; 14.03 ja 16.04.2013 Finantskoolitus firma võtmeisikutele I -Tallinnas  

Käsitletavad teemad: Kevadel toimuvas koolitustsükli esimeses osas antakse  

rakenduslikke teadmisi raamatupidamisest, bilansist ja finantsanalüüsist. Koolitusel 
kasutatakse praktikas korduvalt järele proovitud metoodikat, mis muudab 

finantsküsimused huvitavaks ja mõistetavaks.        

Info ja registreerimine: http://www.koda.ee/index.php?id=19345 
 

Koolitus alustavatele ettevõtjatele: 

 

 3.04; 10.04; 17.04; 24.04; 2.05; 8.05; 15.05. Kell 10- 17.15, Põlvas  

Koolitustsükkel  kestab 7 päeva ja annab vajalikud baasteadmised oma ettevõtte 
käivitamiseks ja edukaks jätkamiseks.  

Info ja registreerimine: 5275899; diana@polvamaa.ee; www.vaa.ee 

 

Seminarid: 
 

 13.03.2013  Kuidas valmistuda ettevõtte ühinemiseks ja omandamiseks -Tartus 

Seminar annab praktilisi nõuandeid nii ettevõtete ostjatele kui müüjatele. 

Seminaril saab vastused järgmistele küsimustele: Kas müüa ja millal?; Milline võiks 

olla õiglane hind?; Kuidas ettevõtet müügiks ette valmistada ja mida teha, et 
ettevõtte väärtust hinnatakse maksimaalselt kõrgeks?; Kuidas müügiprotsessi ette 

valmistada ja efektiivselt läbi viia?; Kuidas tegutseda, kui on plaanis mõne ettevõtte 

ost? Info ja registreerimine: http://www.koda.ee/index.php?id=19374 
 

 10. aprillil kell 10 toimub Meremäe Koolis "Ettevõtlik kool" programmi  tuvustav  

seminar   haridusasutustele ja nende omanikele. Seminari sihtgrupiks: KOV juht, 

KOV haridusametnik, koolijuht, koordinaator, õppeala juhataja. Teemad: Mis on 

ettevõtlik kool?, võrgustiku loomine, kasu koostööst ettevõtjatega, ettevõtliku õppe 

kvaliteedimärk e. standard. Tulemus: teadlikkus tõusnud; kooliomaniku huvi 
kaardistatud. Seminari viib läbi Ida-Viru Ettevõtluskeskus, rohkem infot antud 

programmi kohta www.evkool.ee ; Kertu Künnapuu, kertu@vaa.ee 

 
 LEIA KOOSTÖÖPAKKUMISI JA OSTUSOOVE 

 

Trade With Estonia - tee ennast välismaistele ostjatele ja partneritele nähtavaks. 
Tasuta võimalus Eesti ettevõtetele oma toodete ja teenuste pakkumiseks 

välisfirmadele.  

Info: http://www.eas.ee/et/ettevotjale/eksport/trade-with-estonia  

 
 

 

 



 

 MESSID 
 

Mess PSKOV EKSPO-12  Pihkvas 21-23 mai 2013.a: 

 

Pihkva oblasti ettevõtluse arengu fond kutsub Võrumaa ettevõtteid osalema 
rahvusvahelisel messil PSKOV EKSPO-12, mis toimub 21-23 maini Pihkvas. Messil on 

esindatud järgmised valdkonnad – ehitus, remonditeenused, mööbel, 

infotehnoloogia, turismiteenused, kodutarbed, erirõivad jne.  
Messil raames toimub ka pressikonverents ja seminarid. Piisava ettevõtjate huvi 

korral korraldame messile mineku: s.h viisad, transport, majutus, messipinnad.  

 
Info ja registreerimine: Ivi Martens, 7868367; 53497303; ivi@vaa.ee 

 

Info EAS-i poolt korraldavate välismesside kohta: www.eas.ee/et/ettevotjale/eksport 

 
 

 EESTI-LÄTI-VENE PIIRIALADE ETTEVÕTJATE KONTAKTÜRITUS „PARTNERIAAT“ 

 
19.aprill 2013.a. Balvi, Läti. 

 

Ürituse eesmärgiks on võimaldada luua kontakte ettevõtetele, kes soovivad leida 
naaberriikidest uusi äripartnereid. Tegevusvaldkonnad: puit, metall, toiduainete 

töötlemine, turism, infotehnoloogia. Aga, kui on soovijaid teistelt aladelt, takistusi ei 

ole. Kulud (transport, osalustasu 20 eurot inimene) kaetakse üritusel osalejate poolt.  

 
Info ja registreerimine: Ivi Martens, 7868367; 53497303; ivi@vaa.ee 

 

 
 TOETUSVÕIMALUSED ETTEVÕTJATELE 

 

  Alustavatele ettevõtjatele 
 

 

 

 
 

 

 
  

  Tegutsevatele ettevõtjatele 

 

 
 

 

 
  

 

Tööstusettevõtja nõustamise toetus 

 

 
 

 

Lisainfo: http://www.eas.ee/et/

ettevotjale/ettevotte-arendamine 

Disainijuhtimise nõustamisalane 

toetus 

Arendustöötaja kaasamise toetus 

Innovatsiooniosakud 

Suurinvestori toetus ettevõtjale 

Teenindusettevõtja toetus 

Starditoetus Lisainfo: http://www.eas.ee/et/

alustavale-ettevotjale/eas-i-
lahendused-ja-toetusvoimalused/eas

-i-lahendused-ja-toetusvoimalused Kasvutoetus 



 

  SETOMAA ETTEVÕTLUSKONSULTANDI TEGEVUSED 
 

Internetiturunduse- ja müügi koolitused Setomaal. 

 

Märtsi teises pooles on kavas korraldada Setomaa ettevõtjatele koolitused 
internetiturunduse ja –müügi valdkondades, et ettevõtjad oleksid võimelised 

kasutama oma veebilehte toodangu reklaamiks ning online-müügiks.  

 
Koolituste sihtrühmaks on väiketootjad, kes tegutsevad pidevalt ning on saavutanud 

tootmismahu, mis võimaldab leida kliente ja pakkuda oma kaupa ka väljaspool 

Setomaad (nii Eestis kui ka välisriikides). Sarnase kogemusega tutvusid ettevõtjad 
2011.aasta kevadel toimunud õppereisil Šotimaale, kus samuti 

hajaasustuspiirkondades ja kaugetes külades asuvad väiketootjad müüsid 90-100% 

oma toodangust internetilehe kaudu. Setomaa ettevõtjad on siiani kasutanud 

veebilehte esmase infokanalina, kuhu tavaliselt on paigutatud lühike info koos 
piltidega toodangu kohta ning kontaktid. Samas on võimalik veebilehte kasutada 

võimsa turundus- ja/või müügikanalina olenevalt toodangu spetsiifikast.  

 
Kokku on kavas korraldada 2-päevased koolitused 2-s grupis (kuni 15 inimest 

grupis), millele lisandub esmase personaalse konsultatsiooni saamine koolitajalt 

(kokku 2 päeva). Praktilise koolituse käigus koostavad ettevõtjad esialgse nägemuse 
ja tegevuskava internetiturunduse ja –müügi käivitamiseks oma ettevõttes ning 

saavad selle kohta ka esmase tagasiside professionaalselt koolitajalt. 

 

Täpsemat infot koolituste toimumise kuupäevadest ja registreerimisest saab 
Setomaa ettevõtlusnõustajalt 

Aarne Leimalt: aarne.leima@setomaa.ee või 53226961 

 
 INVESTORTEENINDUS 

 

Võrumaa Arenguagentuuri üks prioriteete on tuua maakonda rohkem kodumaiseid ja 
välisinvesteeringuid luues nii Võrumaale kvaliteetseid töökohti. Sel aastal on plaanis 

järgmised tegevused:  

 

 Hiljemalt aprillis valmib inglise- ja venekeelne turundusmaterjal investoritele.  

Materjali saavad kasutada kõik need, kellel kokkupuuteid potentsiaalsete 

välisinvestoritega ning neid saab vajadusel Arenguagentuurist endale küsida. 
•      Märtsis valmib VAA kodulehel „investorile“ alalehekülg. 

•      Aprillil toimub Peterburis vene investorite ning vahendavate organisatsioonidega 

kontaktseminarid, kus Võru-, Valga-, Põlva-, Viljandimaa investorteenindajad 
tutvustavad piirkonna eeliseid ning võimalusi. 

•       Sügisel sõidavad nelja eelnimetatud maakonna esindajad Rootsi, et tutvustada 

piirkonda Rootsi sõprusmaakondades. 
•       Alates märtsist nõustab Võru Maavalitsust ning Arenguagentuuri kogenud 

saksa ekspert Oliver von Wolff. 

•       EAS plaanib aasta lõpus uut investorteeninduse koolitust nii maakondlikele 

arenduskeskustele kui ka omavalitsustele. 
 

 

Investorteenindaja tööd Võrumaa Arenguagentuuris teeb juhataja Ivika Nõgel. 
Kontakt: ivika@vaa.ee , 786 8374, 5855 0202 



 

 UUDISED 
 

 Võru maavanema vastuvõtul Kandles 21.02.2013 anti üle Võrumaa ettevõtluse  

auhinnad.  Võrumaa ettevõtluse Suur Vedur 2012  on   AS Barrus ja Võrumaa 

ettevõtluse Väike Vedur 2012 on  Estelaxe OÜ.   

 
Estelaxe OÜ on polüuretaantooteid valmistav ettevõte, mis on asutatud 2008 aastal 

ja põhineb Eesti erakapitalil. Ettevõttes töötab 32 töötajat. Estelaxe asub Võru vallas 

Parksepa alevikus.Ettevõte toodab elastomeerist lumesaha terasid ja pehmevahust 

erinevaid istmeid ning tugipatjasid. Samuti toodab ettevõte kaatrite istmeid, 
mootorkelguistmeid ning rongiistmeid. Ettevõte on  Eesti majandusmaastikul 

ainulaadne oma eristuvate tootegruppidega. Põhiline osa toodangust eksporditakse 

Soome. 
Lisainfo: www.estelaxe.ee 

 

AS Barrus on asutatud 1993.a. Ettevõttes töötab 170 töötajat. AS Barrus asub Võru 
vallas ja toodab liimpuidust akna- ning uksekomponente.Kogu müügitulust 

moodustab eksport 70 %. Eksporditavaks artikliks on valdavalt  akna -,ukse -ja 

trepikomponendid.Ettevõte on jätkuvalt kasvule orienteeritud. 

Lisainfo: www.barrus.ee 
 

 

 
 

 Koostöös Võru, Põlva ja Valga ettevõtluskeskustega on algamas 9-kuulise 

kestvusega Kagu-Eesti Mentorklubi. Mentorklubi pakub väikeettevõtjatele 

võimalust suhelda kogenud ettevõtjate, koolitajate ja praktikutega, saada uusi 

teadmisi, häid nõuandeid ning jagada vastastikuseid kogemusi. Mentorklubi on 
hea võimalus tutvustada oma ettevõtet, laiendada ning arendada 

suhtevõrgustikku. Registreerumine lõppeb 8. märtsil.  

 

 Lisainfo: http://www.vaa.ee/koolitused/alustab-kagu-eesti-mentorklubi 
 

 

 
 

 Olete oodatud seitsmendale ETTEVÕTLIKE NAISTE PÄEVALE "LOOME ISE OMA 

LOO" 

9. märtsil kell 9.30-16.30 Rapla Kultuurikeskuses (asukoha kaardi leiate 

www.raplakultuur.ee) 
Lugusid räägivad: Kirjanik, psühhoterapeut Ly Ehin, ehtekunstnik Vivian 

Schotowsky, köösner Milvi Kruustalu.  

Kuulame ja saame ise rääkida lugusid elust, tööst ja kõigest, mis meile rõõmu 

valmistab. 
Hea Maitse Klubi juhitava päeva osa hoiame esialgu saladuses, siis on kohapeal 

huvitavam:).  

Üllatusi on veelgi.  
  

 Lisainfo: http://koolitaja.com/index.php/8-koolitused/18-9-03-2013-ettevotlike-

 naiste-paev 
 



 

 Ettevõtjate laskespordipäevad 

 7. märtsil toimuvad Haanjas ettevõtjate laskespordipäevad! Oodatud on 

 Võrumaa ettevõtjad, kes panevad 
 välja julge ja tubli 3-liikmelise võistkonna. Selguvad sportlikumad ja ägedamad! 

 Võistlustele 

 registreerujate arv on piiratud, seega, kes ees, see võidumees! Täpsem info 
 ilmub õige pea meie 

 kodulehele www.vaa.ee . Spordipäev toimub koostöös ettevõtjatega!  

 

 Lisainfo ja registreerumine: parkseppehitus@gmail.com, 5262829, ene@vaa.ee, 
 5299550. 

 

  

KAGU-EESTI PUIDUKLASTRI UUDISED 

 

 
Puiduklaster on avatud organisatsioon, kes tegutseb Võru, Põlva ja Valga maakonna 

puidu- ja mööbliettevõtjaid koondava ühendusena, mille peaeesmärgiks on liikmete 
konkurentsivõime tõstmine, ekspordivõimekuse ja tootearenduse edendamine ning 

liikmetevahelise koostöö korraldamine. 

  

  

 2013 a alguses käivitame tootmiskorralduse koolituse, mis toimub klastri 

liikmete (ettevõtte) baasil. Koolituse käigus valmib konkreetne plaan ja 
struktuur, mille saab iga osaleja lihtsate meetoditega kopeerida enda 

organisatsiooni kasuks. Lisaks valmivatele tootmiskavadele toimub praktilise 

väljundina ka õppereis Baltimaadesse. 
 

 Klastri liikmed osalevad aprillis toimuval Oma Koti sisustusmessil Soomes, 

Helsingis. Eksponendid teevad ettevalmistusi messil osalemiseks.  

 UUDIS: Klaster korraldab koostöös Loodusreisidega kõikidele messihuvilistele 

 väljasõidu samale messile. Klastri liikmele reisi hind 88,-€, mitteliikmetele 98,-
 €. Reisil osalemiseks palun registreeruda enne 28. märtsi 2013, kontaktidel 

 ene@vaa.ee, 7868313.  

 Messiinfo: http://www.finnexpo.fi/Sites3/Kevatmessut2013/Naytteilleasettajat/

 messuille/OmaKoti/Sivut/default.aspx 
 

 20. veebruaril toimus Võrumaa Kutsehariduskeskuse Tehnomajas klastriüritus, 

kus arutleti logistika teemadel, 2014 a toimuvast Kagu – Eesti mööbli ja 

puidutööstusettevõtjate messist ning toimus ümarlaud temal „Kvaliteetne 

tööjõud VKHK –st“. 
 

 Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskus korraldab 6. märtsil 2013 

Võrumaa Kutsehariduskeskuse Tehnomajas koolituspäeva teemal "Vahendid 

ja meetodid tootmise planeerimise parandamiseks ning 

tootmisefektiivsuse tõstmiseks".  
Registreerumine kontaktidel - 53024685 või kompetentsikeskus@vkhk.ee 

Päevakava: http://pmkk.vkhk.ee/pmkk-korraldab-koolituspaeva-vahendid-ja-

meetodid-tootmise-planeerimise-parandamiseks-ning-tootmisefektiivsuse-
tostmiseks-6-martsil/ 



 

 27. märtsil toimub klastri koosolek, peateemaks seekord klastri 

tegevusplaanid ja nende kinnitamine. Külalisesineja räägib traditsioonide 

ning ajalookandjast – Võrumaa mööblitööstuse muuseumist. 
 

 Veebruarist liitus klastriga uus Võrumaa ettevõte – Kapa Puit OÜ! Ettevõtte 

peamiseks tegevusalaks on mängu- ja aiamajade, aiamööbli, riiulite ning 

puitbriketi tootmine. Kontakt www.kapapuit.ee  

 

 AS Suwem avas veebruaris Tartus Sisustus E-kaubamajas esindussalongi! Palju 

õnne! Suwemi uudistega saate lähemalt tutvuda siin  
 

 Müügis on suur hulk kasutatud tootmisseadmeid.  

Nimekiri: http://www.puiduklaster.ee/images/stories/

SEADMETE_MK_2012.12.12._Pakkumine.pdf 

 
 

Tahad saada olulist valdkonnapõhist infot puidu- ja mööblitööstuse valdkonnast? Liitu 

meie infovooga, andes sellest teata allolevatel kontaktidel. 

 
Info www.puiduklaster.ee, info@puiduklaster.ee    

  

 

 MITTETULUNDUSÜHINGUD 

 

 

Kodanikeühenduste konsultant Margit Lukka annab tasuta nõu kuni 5 tunni 
ulatuses järgmistes küsimustes: 

 

 ühingute asutamine, sh põhikirja koostamine ja registreerimine; 

 MTÜ/SA strateegia ja tegevuskava koostamine; 

 MTÜ/SA tegevuse finantseerimine; 

 MTÜ/SA maksustamine ja aruandlus; 

 MTÜ/SA lepingute sõlmimise nõustamine; 

 projektiidee sobivuse hindamine toetusmeetmete ja arengukavadega; 

 abi projekti elluviimiseks sobiva rahastamisallika leidmisel; 

 projektitaotluste koostamise, projekti juhtimise ja aruandluse nõustamine; 

 abi koostööpartnerite leidmisel.   

  

Kontakt: Margit Lukka, margit@vaa.ee, 525 1750  

 

 UUDISED 
 

 Eesti Külaliikumine Kodukant kutsub kõiki inimesi ja organisatsioone igast 

maakonnast esitama kandidaate konkursile „Kogukonna pärl 2013“. Konkurss 

toimub juba teist aastat ja selle eesmärk on tunnustada kogukonna arengusse 

panustavaid peresid üle Eesti. Kandidaatide esitamiseks tuleb täita veebiankeet 

hiljemalt 31. märtsiks aadressil www.kylaelu.ee. 



 Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) infopäev toimub 13. märtsil kell 

11-15 Võru Maavalitsuse II korruse 

 saalis. Infopäev on tasuta ja eelregistreerimiseta! Lisainfo: kerli@mv.werro.ee.  

 Alates 2013. aastast haldab regionaalministri haldusala kohaliku omaalgatuse 
 programmi SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Seoses sellega on muudetud 

 programmi eesmärke ja rahastatavaid tegevusi, taotlusvoorude tingimusi ning 

 taotlusvorme. Taotluste esitamise tähtajad on endiselt 1. aprill ja 1. oktoober ja 
 taotlused esitatakse jätkuvalt maavalitsustesse. 

 

 

 21. märtsil toimub MTÜde raamatupidamiskoolitus Kubija hotell-loodusspaas! 

Täpne info ilmub peagi Võrumaa Arenguagentuuri veebilehele www.vaa.ee. 

 
Mittetulundusühenduste nõustamist maakondlikes arenduskeskustes toetavad EL 

Sotsiaalfond ja Siseministeerium. 

 

TURISM 

 

 20. detsembril 2012 sai heakskiidu Eesti- Läti piiriülese koostöö programmi 

projekt „Development of water tourism as nature and active tourism component 

in Latvia and Estonia“, akronüümiga „RIVERWAYS“. 

 
Nii Eestis kui Lätis on veeturism oluline osa aktiivsest ja loodusturismist, samas pole 

selle potentsiaal piisavalt rakendatud – kaasatud jõgede, järvede arv ja rannikuala 

suurus on piiratud. Samuti on veeturismiteenuste/ -toodete loomisel keskendutud 
peamiselt kodumaisele turismiturule, kuid palju oleks pakkuda ka välisturistidele.  

Arendamaks uusi tooteid/ teenuseid, hõlmamaks teenusepakkumisse uusi 

veekogusid, aga samas vältimaks negatiivset mõju loodusele, peab eelnevalt 

investeerima vajaliku infrastruktuuri loomisesse. 
 

Projekti üldine eesmärk on parandada jätkusuutliku veeturismi arendamise tingimusi 

ning suurendada veeturismi konkurentsivõimet Programmi  piirkonnas.  
 

Lisainfo RIVERWAYS projekti kohta: http://www.vaa.ee/uudised/206-est-lat-

programmi-qriverwaysq-projekti-luehitutvustus 
 

 9.-11.veebruarini viibis Võrumaa Turismiinfokeskuse infokonsultant Meeli 

Palujõe  Riias turismimessil BALTTOUR. 

 

Meeli kirjutab messist nii:  

 
 

 

 

,,Mess oli arvult 20 -nes ja seepärast juubelihõnguline. Eriti oli seda tunda Läti 

ettevõtjate hallis.  

Poole hallist hõlmasid kohaliku toidu ning käsitöö müüjad. 

  
Väliseksponentide hallis olid esindatud kõik Eestimaa piirkonnad ja SPA LIIT. 

Mina töötasin SA Lõuna-Eesti pinnal koos Viljandi-, Jõgeva- ja Valgamaaga. 

  
Võrreldes eelmise aastaga oli külastajaid rohkem, väliseksponente aga vähem. 

Soovitakse kataloogilaadseid trükiseid, kus oleks sees vaatamisväärsused, 

tegevused ja majutus.’’ 



 

 22.-24. veebruaril osalesid  Võrumaa turismiinfokeskuse infokonsultant  

Meeli Palujõe ja turismikoordinaator Kertu Künnapuu Eesti messil Tallinki kruiisilaeva 

Baltic Queen pardal. Eesti nädala raames anti rootslastele ülevaade Eesti erinevate 
vaatamisväärsuste ja puhkevõimaluste kohta. Käsitöölised  said tuvustada/müüa 

Eesti erinevate piirkondade käsitööd. Esindustega  olid väljas Lõuna-Eesti, Tartu, 

Põhja-Eesti, Ida-Virumaa, Saaremaa, Hiiumaa, Läänemaa, SPA Liit ja Eesti Kontsert.  

 

 

 

 25. veebruaril toimus Võrumaa Turismiliidu juhatuse koosolek Võrumaa  

Turismiinfokeskuses, kus käis rääkimas Kaja Kesküla  Lõuna-Eesti Toiduvõrgustiku 

edasistest plaanidest. Võrumaa Turismiliidu üldkoosolek toimub 27. märtsil Võhandu 
Puhkekeskuses.  

 

 Võru Folkloorifestival avab hooaja tantsutoaga - 7. märtsil on kõik  

tantsuhimulised oodatud esimesse tantsutuppa klubisse Balance, kus lisaks siitkandi 

tantsude koostantsimisele tutvustavad korraldajad lähemalt selleaastaseid plaane.  
Lisainfo: http://www.visitvoru.ee/uudised/voru-folkloorifestival-avab-hooaja-

tantsutoaga/ 

 
 

 



 

 
 ÜLDINFO 

 

Võrumaa Arenguagentuur on üleriigilisse tugivõrgustikku kuuluv sihtasutus, mis 

tegutseb Võrumaa elanike huvides ja pakub ettevõtjatele, kohalikele omavalitsuste ja 
kodanikeühendustele info, nõuande ja partnerluse kaudu toetust 

piirkonnaettevõtluskeskkonda ja elukvaliteeti parandavate projektide elluviimises. 

 
 

Võrumaa Arenguagentuur on avatud:                                    

       
E,T,N  8:00-16:30                                                            

L-P     10-15 

K        8:00-18:00                                                            

R        8:00-15:00  
 

Võrumaa Turismiinfokeskus on avatud: 

 
15.05-15.09  E-R 10-18 

16.09-14.05  E-R 10-17 

 
Soovitame liituda ka EAS uudiskirjaga www.eas.ee , kust saate kõige kiiremat infot 

avanevate projektide ning erinevate sündmuste toimumiste kohta. 

 

Kui soovite liituda meie infokirjaga või uuendada e-posti aadressi, palun saatke e-kiri 
margit@vaa.ee 

 

 

SA Võrumaa Arenguagentuur www.vaa.ee 

       Teie edu heaks!  

http://www.vaa.ee

