
 
 

Võrumaa Arenguagentuur soovib ettevõtlikku oktoobrit! 
 
 

Võrumaa ettevõtjatele ja ettevõtlikele inimestele on oktoobri esimesel nädalal toimumas tegevusi täis nädal, mille raames 
toimuvad erinevad koolitused, seminarid, töötoad ja ettevõtete külastused. Erinevatele üritustele on veel vabu kohti! 

Tule osale ja ela kaasa reedel toimuval Vedurite võiduvõtul Võru Spordikeskuses! 

 
Võrumaa ettevõtlusnädala 2012 täpsem info www.vaa.ee ja http://www.eas.ee/ettevotlusnadal/mujal/vorumaa 

 

 

UUDISED 

Võrumaa Arenguagentuuri tööd juhib alates 1.oktoobrist Ivika Nõgel. Ivika on lõpetanud Tallinna 

Pedagoogikaülikooli keeleteaduskonna ning täiendanud teadmisi erinevate kodumaiste ja rahvusvaheliste kursuste raames. 

Arendustööd alustas ta 1995. aastal Majandusministeeriumis, kus tegeles välisabi programmidega.  
 

Aastatel 2000-2003 juhtis ta Briti valitsuse poolt rahastatud Kagu-Eesti Partnerluse 
Programmi, mille raames aitas ellu kutsuda tänaseni toimivad partnerluskogud Võru-, 

Valga- ja Põlvamaal. Aastast 2006 on Ivika tegutsenud vabakutselise koolitaja, 

moderaatori, ja juhtimiskonsultandina. 

Ivika peab oma missiooniks ettevõtlike inimeste julgustamist ja toetamist nende ideede 
ja eesmärkide elluviimisel. Ta usub veendunult inimeste kollektiivsesse tarkusesse ja 

võimekusse ning koostöö jõudu.  Kontakt: ivika@vaa.ee , tel 786 8374. 

 
ETTEVÕTLUS  

 
Tegevused 

 Alustavale ettevõtjale pakume TASUTA nõustamist järgnevates küsimustes: 

 Ettevõtte alustamine. Sobivaima ettevõtlusvormi valik; 
 Ettevõtte elektrooniline asutamise nõustamine; 
 Äriidee hindamine; 
 Äriplaani ja finantsprognooside koostamise nõustamine; 
 Alustavale ettevõtjale suunatud toetusprogrammide alane nõustamine; 
 Maksud ja aruandlus ettevõttes; 
 Turundus ja müük ettevõttes; 
 Ettevõtte juhtimise alane nõustamine; 
 Personalijuhtimine, töölepingute sõlmimine; 
 Abi koostööpartnerite leidmisel. 

Tegutsevale ettevõtjale pakume  kuni 4 tunni ulatuses TASUTA nõustamist järgmistes küsimustes: 

 Ettevõtte kitsaskohtade hindamine ja likvideerimise nõustamine; 
 Ettevõtte arendusplaanide elluviimise nõustamine; 
 Riiklike toetusprogrammide alane nõustamine; 
 Äriplaani koostamise ja elluviimise nõustamine; 
 Projektitaotluste koostamise alane nõustamine; 
 Abi koostööpartnerite leidmisel; 
 Abi ettevõtja jaoks sobiliku ärikonsultandi leidmisel. 

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

Lisainfo: Ivi  Martens, ettevõtluskonsultant ,tel 786 8367, 5349 7303, e-post: ivi@vaa.ee   

http://www.vaa.ee/
http://www.eas.ee/ettevotlusnadal/mujal/vorumaa
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 Tasuta nõustamised vallas  

SA Võrumaa Arenguagentuuri poolt tasuta nõustamine alustavale ja tegutsevale ettevõtjale, oktoober 2012.a. 

 Vallavalitsus Vastuvõtu päev Vastuvõtu kellaaeg Vastuvõtu koht 

Sõmerpalu 10.10.2012  9.00 - 12.00 Vallavalitsus I korrus 

Vastseliina 16.10.2012  9.00 - 12.00 Vallavalitsus I korrus 

Antsla 17.10.2012  9.00 - 12.00 Vallavalitsus II korrus 

Haanja 18.10.2012 12.00 -14.00 Vallavalitsuse II korrus 

Rõuge 23.10.2012  9.00 - 12.00 Vallavalitsus  II korrus 

Mõniste 24.10.2012  9.00 - 12.00 Kuutsi koolimaja II korrus 

Lisainfo ja eelregistreerimine: 

Ivi Martens, tel 5349 7303, 786 8367, e-post:  ivi@vaa.ee 

 

Koolitused 

 Võrumaa Kutsehariduskeskus ootab omandama ettevõtlusalast haridust väikeettevõtluse erialal. 

Vastuvõtt toimub riigieelarvelistele õppekohtadele keskhariduse baasil. Planeeritav õppeaeg: 5.11.2012 – 

30.08.213. Täpsem info Võrumaa Kutsehariduskeskuse kodulehel - http://www.vkhk.ee/oppijale/oppekavad/#   

 

 Ekspordivaldkonna koolitused, september-oktoober 2012.a. 

 

02.10.2012 HOLLANDI SIHTTURUSEMINAR - Eesti masina- ja metallitööstusettevõtted Hollandi turule 
http://www.eas.ee/et/eas/yritused?task=displayevent&id=136   

03.10.2012; 30.10.2012 ja 05.12.2012 Ekspordiplaan: planeerimisest finantseerimiseni, Tallinnas 

http://www.eas.ee/et/eas/yritused?task=displayevent&id=108  

10.10.2012; 17.10.2012 ja 18.10.2012 Ekspordiplaan: esimesed sammud, Tartus 

http://www.eas.ee/et/eas/yritused?task=displayevent&id=103  

19.10.2012 KOREA SIHTTURUSEMINAR -Võimalused Korea IT ja elektroonikasektoris 

http://www.eas.ee/et/eas/yritused?task=displayevent&id=137  

Uudised 

 Kagu-Eesti Puiduklastri uudised 

 

14.-16. septembril osaleti Poolas Rzeszòwi linnas Alpi-Karpaatia koostöö foorumil, kus tutvustati Kagu-Eestit ja siinset 
majandusvedurit – puidu ja – mööblitööstuse valdkonda. 

 
25. septembril toimus klastri koosolek, milles arutleti muuhulgas tulevast tootmiskorralduse koolitust, kavandatavat Kagu-

Eesti puidu- ja mööblitööstusvaldkonna messi. 

 
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. 

 
Uutele liikmetele on tulemas väga head kõlapinda saanud orienteeruvalt pool aastat kestev mentorklubi. 

Täpsem info www.puiduklaster.ee  või Ene Kerge, 786 8313, ene@vaa.ee     

 Ajujaht 2012/2013 

Septembris algab uus hooaeg ettevõtluskonkursil Ajujaht 2012/2013. Osalema on oodatud tudengid, gümnasistid, 
kutsekoolide tudengid ja niisama heade ideedega inimesed. Jälgige infot http://www.ajujaht.ee/  
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MITTETULUNDUSÜHINGUD  

 
Tegevused 

 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, e-post margit@vaa.ee, tel 525 1750  

 
Uudised 

 23. novembril toimub Võrumaal Rogosi mõisas mittetulundusühendustele suunatud iga-aastane 

SÜGISKONVERENTS!. Päeva teemaks on mittetulundusühenduste jätkusuutlikkus, kus erilist tähelepanu 
pöörame tulubaasi suurendamisele. Konverentsi moderaatoriks on suurepärane Urmas Vaino! Külalisi on 

oodata nii siit kui sealt poolt maakonda! Täpsem info ilmub peagi!  
 

 MTÜ Lahedad Naised Lahedalt ja SA Võrumaa Arenguagentuuri projekti ”Teadlikkuse kasvatamine ja 
koostöövõimekuse suurendamine avalike teenuste osutamiseks Võrumaal” raames on loodud keskkond, kus 

saavad mittetulundusühendused oma teenuste pakkumise kohta ülevaatlikku infot. Ling i sellele lehele leiate 

siit http://www.lahedadlahedalt.eu/TEENUSTE-andmebaas 
 

 MTÜ Võluvõru asukohaga Vilja 14, Võru, ootab teid! Organisatsiooni eesmärk on ellu viia elukestva õppe ideid 
ja pakkuda arendavat loovtegevust igasuguses vanuses huvilistele. Täpsem info  www.vouluvoru.eu 
 

 
 Avatud on üle-eestiline mittetulundusühenduste infoportaal MAKIS - www.arenduskeskused.ee 

MAKIS on uus interaktiivne keskkond mittetulundusühendustele, mille kaudu on võimalik end hõlpsalt kursis 
hoida mittetulundusühendusi puudutavate uudiste ja rahastamisvõimalustega, samuti erinevates 

maakondades toimuvate põnevate sündmuste ja koolitustega. Lisaks leiab MAKISest mitmeid olulisi artikleid 
ja juhendeid mittetulundusühenduse asutamise ja tegutsemise kohta. MAKIS keskkond sünnib maakondlike 

arenduskeskuste võrgustiku koostöös ja Euroopa Sotsiaalfondi ja Siseministeeriumi rahastuse toel. MAKIS 

keskkonna valmimist koordineerib Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.  
 

 Soovitan soojalt liituda üle-eestilise EMSL-i iganädalase infokirjaga, kust leiab aktuaalset infot nii 
valdkonnaülese tegutsemise, rahastuse, koolituste jms teemade kohta  - www.ngo.ee  

 
Koolitused 

 11.-12. oktoober ja 19. oktoober toimub uutele mittetulundusühenduse juhatuse liikmetele ja uutele 
tegevjuhtidele "Mittetulundusühenduste baaskoolitus".  

 
Tegemist on tasuta 3-päevase koolitusega, mille raames käsitletakse järgmisi teemasid: elujõulise ühenduse 

kavandamine, ühenduste tegevuste käivitamine, ühenduse majandamine ja rahaasjad. Koolitus toimub iga päev 
10.00-17.15 MTÜ Võluvõru ruumides aadressil Vilja 14, Võru, II korrus. Koolitus on tasuta, kuid osalemine 

eeldab motivatsiooniankeedi täitmist. Lisainfo ja registreerimine www.arenduskeskused.ee/baaskoolitus 
 

 Viimast korda on võimalus mittetulundusühenduste juhatuse liikmetel ja tegevjuhtidel osaleda juhtide 

arenguprogrammis. Arenguprogramm koosneb kolmest kahepäevasest moodulist (iga päev 10.00-17.15): 
mittetulundusühenduste strateegilise juhtimise moodul (25.-26. oktoober), mittetulundusühenduste 

projektijuhtimise moodul (15.-16. november) ja mittetulundusühenduste finantsjuhtimise moodul (29.-30. 

november). Koolitus toimub MTÜ Võluvõru ruumides aadressil Vilja 14, Võru, II korrus. Osaleda on võimalik nii 
üksikus moodulis kui ka terves arenguprogrammis. Koolitus on osalejatele tasuta, kuid eeldab registreerimist 

ja motivatsiooniankeedi täitmist. Lisainfo www.vaa.ee 
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 1. ja 2. novembril toimub mittetulundusühendustele suunatud tasuta turunduskoolitus! Koolitusel 

antakse põhjalik ülevaade olulisematest turunduse tööriistadest ja nende rakendamisest, arvestades 
mittetulundusliku organisatsiooni eripärasid. Koolitust viib läbi Jana Kukk Inspace koolituskeskkonnast. 

Toimumiskoht ja –aeg selguvad peagi!  

Mittetulundusühenduste nõustamist maakondlikes arenduskeskustes toetavad EL Sotsiaalfond ja Siseministeerium. 

  
KOHALIKUD OMAVALITSUSED  

 
 

 
Tegevused 

 Võrumaa Arenguagentuur nõustab Võrumaa omavalitsusi arendustegevuste elluviimisel.  

 Kohalikule omavalitsusele pakume kuni 5 tunni ulatuses tasuta nõustamist probleemi kohta järgnevates 
küsimustes: 

 Projektiidee formuleerimine; 
 Projektiidee sobivuse hindamine toetusmeetmete ja arengukavadega; 
 Projekti finantseerimisallikate leidmine; 
 Projekti eesmärgi sõnastamine; 
 Projekti lähteülesande koostamise nõustamine; 
 Projektiplaani koostamise nõustamine; 
 Projektiplaani kirjutaja leidmine; 
 Projekti teostaja leidmiseks hankekonkursi korraldamise nõustamine; 
 Projekti aruandluse koostamine ja sellega seonduv; 
 Arengukavade aktualiseerimine. 

Kontakt: Kertu Künnapuu, kertu@vaa.ee, tel 786 8367 

Uudised 

 Esimesest jaanuarist 2013. avaneb Eesti elektriturg, mis toob riigihankekohuslastele kaasa kohustuse hakata 

elektrienergiat riigihankega ostma. Hangete Korraldamise MTÜ korraldab parema elektri hinna saamise 
eesmärgil 2012. aasta septembris-oktoobris elektrienergia ühishanke, millega  liitusid  ka Võrumaa 11 

omavalitsust. Pakkumiste avamine toimub 11. oktoobril 2012 kell 11 Hangete Korraldamise MTÜs, 
Kiriku 6, Tallinn. Võrumaa Omavalitsuste Liit volitas hankekomisjoni liikmekandidaadiks Võrumaa 

Arenguagentuuri kohalike omavalitsuste konsultandi Kertu Künnapuu.  

Lisainfo: Kertu Künnapuu, kertu@vaa.ee , tel 786 8367 

 14.-20. oktoober 2012 osalevad omavalitsusjuhid,  Võrumaa omavalitsuste liidu  büroo töötajad ja Võrumaa 

Arenguagentuuri töötaja ühisel Soome (Vesilahti) - Rootsi (Säffle) õppereisil. Eesmärgiks tugevdada kohaliku 
ja regionaalse tasandi avaliku sektori koostööd ning tutvuda võimalustega avaliku sektori teenuste 

standardiseerimiseks. Lisainfo: Kertu Künnapuu, kertu@vaa.ee, tel 786 8367. 
 

Projektid 

 SA Võrumaa Arenguagentuur esitas MTÜ Võrumaa Partnerluskogule taotluse Multifunktsionaalsete keskuste 

loomine Haanja, Rõuge ja Urvaste valda. Eesmärgiga mitmekesistada teenuste valikut ning aidata kaasa 
ettevõtlusega alustamisele ja arendamisele, kus rajatavates keskustes oleks ettevõtjatel võimalik üürida 

kontorit või kasutada ruume kaugtöö tegemiseks, koosolekute ja kliendikohtumiste läbiviimiseks.  
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TURISM  

 
Tegevused 

 

 Lõpetatud sai ligi 3 aastat kestnud turismiturundamise ja –arendamise projekt  "Võrumaa turismitoodete 
turundamine Läänemere regioonis". Projekti tegevused viidi läbi koostöös Võrumaa Turismiliiduga ning 

projektist valmisid: Võrumaa turismikaart, turismikataloog, Võrumaa Suve leht 2011, välikaardid 11 tk üle 

maakonna, turismikoduleht www.visitvoru.ee, turismiliidu liikmetele seinakaardid, Võrumaad tutvustati Tourest 
messil Tallinnas, road-show’d korraldasime Narvas lõpptarbijale ja Tallinnas reisikorraldajatele. Projekt on rahastati 

Võrumaa Partnerluskogu PRIA/Leader meetme abil. 
 

  

 Septembris esitas Võrumaa Arenguagentuur Võrumaa Partnerluskogule LEADER ettevõtluse meetmesse 
turismiturundusprojekti: Võrumaa kui turismisihtkoha turundamine siseturul ja lähiriikides - Lätis, 

Venemaal ja Soomes. Tegevusteks on maakonna tutvustusklippide tootmine, turundusmaterjalide koostamine ja 
väljaandmine, maakonna turundamine lähiriikides läbi ajakirjanduse, veebi ja ühisürituste. Kavandatud projekti 

maht on 40540.- eurot.  

 

 

 
 

 

 

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 piirkonna 
ettevõtluskeskkonda ja elukvaliteeti parandavate projektide elluviimises. 
 

Võrumaa Arenguagentuur on avatud:                                                     Võrumaa Turismiinfokeskus on avatud: 
E,T,N  8:00-16:30                                                                                   15.05-15.09  E-R 10-18, L-P 10-15 
    K    8:00-18:00                                                                                   16.09-14.05  E-R 10-17 
    R    8:00-15:00 
 

  Soovitame liituda ka EAS uudiskirjaga www.eas.ee  , kust saate kõige kiiremat infot avanevate projektide ning erinevate 
sündmuste toimumiste kohta. 
 

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
               Heade soovidega, SA Võrumaa Arenguagentuur www.vaa.ee  
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