
 

 
 
 

 
Head koostööpartnerid ! 
 

Novembrikuu infokirjas on: 
 uudised ettevõtlus- ja turismivaldkonnast,   

 Setomaa ettevõtluskonsultandi tegevused,  

 MTÜ-valdkonna seminarid, koolitused ja infopäevad. 
 

Tule osale MTÜ-de aastakonverentsil 23. novembril Rogosi  mõisas. 

 
 

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   
 

 Tasuta nõustamised vallas  

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

 Vallavalitsus Vastuvõtu päev Vastuvõtu kellaaeg Vastuvõtu koht 

Sõmerpalu 14.11.2012  9.00 - 12.00 Vallavalitsus I korrus 

Antsla 21.11.2012  9.00 - 12.00 Vallavalitsus II korrus 

Haanja 22.11.2012 12.00 -14.00 Vallavalitsuse II korrus 

Mõniste 28.11.2012  9.00 - 12.00 Kuutsi koolimaja II korrus 

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

mailto:ivi@vaa.ee
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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, november-detsember 2012.a. 

 21.11; 28.11 ja 29.11.2012 Ekspordiplaan: esimesed sammud Tartus  

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

 
07.11.12 ja 12.12.2012 Ekspordiplaan: planeerimisest finantseerimiseni Tallinnas 

http://www.eas.ee/et/eas/yritused?task=displayevent&id=109  

 Uudised 

 Eesti-Läti-Vene ettevõtjate kohtumine ehk partneriaad Pihkvas 29.11.2012.a. 

Euregio Pskov-Livonia koostöös Põlva, Valga, Viljandi, Võru maakonna maakondlike arenduskeskustega (MAK) 

korraldab järjekordse partneriaadi piirialade ettevõtjatele, mis toimub 29. novembril Pihkvas.  

 
Partneriaad on eesti, läti, vene ettevõtjate kohtumine, kus igale ettevõtjale leitakse teisel pool piiri sama valdkonna 

koostööst huvitatud ettevõtjad. Vastavalt ajagraafikule korraldatakse päeva jooksul läbirääkimised, mille käigus 
osapooled otsivad ühishuvi edasiseks koostööks.  

 
Valdkonnad on metallitöötlemine, puidutööstus, toiduainetetööstus, infotehnoloogia, turism. Partneriaadi 

korraldamise eesmärk on pakkuda ettevõtjatele võimalusi oma tegevuse laiendamiseks üle piiri, koostööpartnerite 

leidmiseks uute toodete väljatöötamisel, ühisturunduseks vm. Vene poole korraldaja on Pihkva Kaubandus-
Tööstuskoda. Läti ettevõtjaid koondab Euregio Pskov-Livonia Läti sektsioon. 

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

 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. 

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

jaanuaris ja praegu tegeleme programmi koostamisega.  

 
 

 28. novembril toimub klastri kokkusaamine, kus keskendume disainile ja selle valdkonna koostöövõimalustele. 
Oodatud on kõik klastri liikmed ja ka uued huvilised, kes on koostööst ja klastri tegemistest huvitatud. Oodatud on 

ka uued liikmed! 

 
 

 2013 a alguses käivitame tootmiskorralduse koolituse, mis toimub ühe klastri liikme (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. 
 

Tahad saada infot puidu- ja mööblitööstuse valdkonnast? Liitu meie infovooga, andes sellest teata allolevatel kontaktidel. 

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

Sel aastal keerleb päev teemal „Jõukas ja jätkusuutlik ühendus – on see võimalik?“ Konverentsi 

modereerib Urmas Vaino!  
 

Oma kogemustest räägivad külalised nii pealinnast kui naaberkülast! Kindlasti kohtute presidendi 
vabakonnanõuniku ja Uue Maailma Seltsi aktiivse liikme Madle Lippusega, Riigikogu kodanikuühiskonna 

toetusrühma liikme Urmas Klaasiga, MTÜ ETNA esindaja Kairi Talvesega, oma kogemusi jagavad ka 

ühendused meie endi seast: Urvaste Külade Selts ning Sänna Kultuurimõis!  
 

Tunnustame maakonna silmapaistvamaid ühendusi, ammutame üksteiselt inspiratsiooni, tegutsemisjõudu, 
vahetame kogemusi, veedame mõnusalt aega! Tutvu päevakavaga ja registreeru SIIN!  

 
Üritusele väljub kell 12 Võrust, kirikuesiselt platsilt ka buss  (kohtade arv piiratud) – anna teada, kui soovid 

üritusele minna üheskoos!  

Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital 
 

Lisainfo: Margit Lukka, 786 8367; 525 1750; margit@vaa.ee.  
. 

 

 Märka enda ümber häid tegijaid ja väärt algatusi! Konverentsil „Jõukas ja jätkusuutlik ühendus – on see 
võimalik?“  tunnustame maakonna mittetulundusühendusi, kelle tegevus piirkonnas on olnud tänuväärne, 

silmapaistev ja teistele ühendustele eeskujuks.  
 

Seega, ootame Sinult, hea võrumaalane, ettepanekut ühendusest (MTÜ, SA, seltsing), kes just Sinu arvates 

tunnustamist vääriks. Lisa nimele ka väike põhjendus (kõik silmapaistvad teod sünnivad sünergias, üheskoos 
tegutsedes, seega tunnustame meeskondi).  

  
Kandidaate ootame kuni 18. novembrini e-postile margit@vaa.ee või postiaadressile  

Võrumaa Arenguagentuur, Jüri 12, 65605 Võru. 
 

 20. november – Eesti Kultuurkapitali taotluste esitamise tähtaeg! Vaata lähemalt www.kulka.ee 

 
 30. november – Hasartmängumaksu Nõukogust toetuste taotlemise tähtaeg .  

 
Taotlusi saab esitada järgmiselt: 

• kultuuriprojektide ning olümpiaettevalmistus- ja teiste spordiprojektide toetamise taotlus Kultuuriministeeriumile; 

• laste-, noorte-, teadus- ja haridusprojektide toetamise taotlus Haridus- ja Teadusministeeriumile; 
• hasartmängusõltuvusega ning pere, meditsiini ja hoolekandega ning eakate ja puuetega inimestega seotud 

projektide toetamise taotlus – Sotsiaalministeeriumile.  Vaata www.hmn.ee   
 

 

mailto:margit@vaa.ee
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 Kodanikuühiskonna Sihtkapital KÜSK avab kaks taotlusvooru:  

 
o Vabaühenduste juhtimissuutlikkuse tõstmisele ning arengu kavandamise oskuste arendamisele suunatud 

taotlusvoor (taotluste esitamise tähtaeg 10. jaanuar 2013 kell 15.00). 
Lisainfo: http://www.kysk.ee/?s=1100  

 

o  Piirkondlikult (sh linnaasumid) tegutsevate vabaühenduste suhtekorraldus- ja kommunikatsioonialaste 
oskuste tugevdamisele ja rakendamisele suunatud taotlusvoor (taotluste esitamise tähtaeg 12. veebruar 

2013 kell 15.00). Lisainfo: http://www.kysk.ee/?s=1099   
 

 
 

 Töövarjupäev täiskasvanutele - „Pooltevahetus“!  

 
Pooltevahetus” on hea võimalus õppida tundma oma partnerorganisatsiooni köögipoolt: kogeda selle 

igapäevast toimimist, tutvuda isiklikult seal tegutsevate inimestega, mõista paremini  nende tegevusi, 
eesmärke, võimalusi ja vajadusi. Eelkõige keskendutakse avaliku ja kolmanda sektori vahelisele 

vahetusele, ent teretulnud on ka muud variandid. Asja mõte on teist poolt paremini tundma õppida ning seda 

mõistagi ladusama ja sisukama koostöö nimel. Loe lähemalt http://www.ngo.ee/pooltevahetus 
 

 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 

 
 Viimast korda on võimalus mittetulundusühenduste juhatuse liikmetel ja tegevjuhtidel osaleda juhtide 

arenguprogrammis. Esimene moodul – ühenduse strateegiline juhtimine – on läbi saanud, kuid kahele 

järgmisele moodulile on veel vabu kohti! Nimelt toimub 15.-16. novembril projektijuhtimise moodul ja  
29.-30. novembril finantsjuhtimise moodul. Koolitus toimub iga päev kell 10.00-17.15 MTÜ Võluvõru 

ruumides aadressil Vilja 14, Võru, II korrus. Koolitus on osalejatele tasuta, kuid eeldab registreerimist ja 
motivatsiooniankeedi täitmist. Lisainfo www.arenduskeskused.ee   
 

Mittetulundusühenduste nõustamist maakondlikes arenduskeskustes toetavad EL Sotsiaalfond ja Siseministeerium. 
 
 

 Tule osalema kodanikualgatuses “MAALE ELAMA”.   

13.novembril toimub „Maale elama“ infoõhtu Tamula hotelli seminariruumis, Vee 4, kell 18-20. 

2013. aasta jaanuarist läheb KÜSK´i  toel lahti ainulaadne kodanikualgatuslik projekt, mis aitab  külakogukondadel 

ning valdadel end turundada väärt elukeskkonnana ning leida seeläbi uusi elanikke. 

 
Algatus on suunatud kahele sihtgrupile - ühelt poolt linna-inimestele, kellel on soov ja võimalus maale kolimiseks, 

kuid puudub koht, kuhu kolida ning teadmine, kuidas sobivat elupaika  valida või leida. Teiselt poolt on fookuses 
maakogukonnad, kes soovivad oma elukeskkonda mitmekesistada ja arendada ning vajavad selleks uusi elanikke.  

Projektis osalemise eelduseks on kogukonna huvi uute elanike vastu ning kontaktisiku olemasolu.  

Lisainfo: Ivika Nõgel, tel 5855 0202, ivika@vaa.ee  
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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 

 

 

 Põhja- ja Baltimaade avaliku halduse mobiilsusprogrammist rahastuse saanud projekti kaudu viibisid 

14.-20. oktoobril 2012 Võrumaa omavalitsusjuhid õppereisil Soome ja Rootsi omavalitsustes. 

Soomes külastati Vesilahti valda, kus saadi ülevaade antud piirkonna sotsiaal- ja tervishoiusüsteemi arengutest, 

töötervishoiusüsteemist, regionaalsest planeerimisest ja -ehitusest, keskkonnakaitsest ja jäätmehooldusest.  
 

Külastati Tampere regiooni Omavalitsuste Liitu, erinevaid päästekeskusi, lasteaeda ja tutvuti Vesilahti kooli 
sportimisvõimalustega. Väga hea näide on valdade omavaheline koostöö, kus peale kahe aastast eeltööd liidetakse 2013. 

aastast kahe valla sotsiaal- ja tervishoiuasutused, et pakkuda paremat teenust ja juhtimist. Vesilahti vald teeb koostööd 

naabervaldadega omades ühist arhitekti ja keskkonnakaitse spetsialisti. Külastati ka eraettevõtet Doranova Oy, mis on 
Soome vanim saastatud pinnase ja põhjavee puhastamisele/ tervendamisele spetsialiseerunud ettevõte.  

 
Rootsis külastati Säffle valda, kus elab 15 494 inimest. Tutvustati Värmlandi piirkonna e-raamatukogusüsteemi, 

käimasolevaid arenguprojekte, IT-lahendusi, valla e-arvete süsteemi võimalusi ja puudusi. Külastati valla vanadekodu ning 

interneti ja reklaami juhtivettevõtet ASKASt, kes pakub e-kaubanduse lahendusi Värmlandis. Hetkel on vallas suureks 
väljakutseks töökohtade leidmine ja ümberõppe korraldamine 400 inimesele, sest paar nädalat tagasi teatas VOLVO 

autotehas, et sulgeb Säffles bussitehase ja viib selle üle Poola.  
 

Projekti üldeesmärgiks oli stimuleerida kohalike omavalitsuste  
üksuste koostööd, et pakkuda parimaid ja ressursse säästvaid 

 lahendusi avalike teenuste osutamiseks, millega suurendada 

 sotsiaalset ja majanduslikku jätkusuutlikkust.  
 

Lisainfo: Kertu Künnapuu, tel 786 8367, 5340 2242, kertu@vaa.ee  
 

 

 
 

Projektid 

 SA Võrumaa Arenguagentuur esitas MTÜ Võrumaa Partnerluskogule taotluse Multifunktsionaalsete keskuste 
loomine Haanja, Rõuge ja Urvaste valda. Projekti eesmärk on 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.  

 

30. oktoobril andis MTÜ Võrumaa Partnerluskogu teada, et rakenduskavas ei jätkunud antud projektitaotluseks 
eelarvevahendeid ja projekt jäi rahastamata. 
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Tegevused 

 Kertu Künnapuu ja Ivika Nõgel osalevad 9. novembril kell 10-14 Tartus toimuval seminaril „Eesti regionaalarengu 
strateegia 2014-2020“ - lähteolukorra analüüs, regionaalarengu suunamise põhimõtete ning eesmärkide 

tutvustus, tegevussuundade grupiarutelud. 

 
 19.novembril osaleb Kertu Künnapuu Lõuna-Eesti Turismiarengukava II etapi arutelul Tartus. 

Lisainfo: Kertu Künnapuu, tel 786 8367, 5340 2242, kertu@vaa.ee  

 
TURISM  

 

Projektid 
 

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

Venemaal ja Soomes. Tegevusteks on planeeritud   turundusmaterjalide koostamine ja väljaandmine, maakonna 
turundamine lähiriikides läbi ajakirjanduse, veebi ja ühisürituste.  

 

Eelnimetatud projekt sai MTÜ Võrumaa Partnerluskogult heakskiitva otsuse summas 18 298.- eurot. Põllumajandus 
Registrite ja Informatsiooni Ametile tuleb esitada 40 päeva jooksul taotlus eelneva projekti rahastamiseks.  

 
Lisainfo: Kertu Künnapuu, tel 786 8367, 5340 2242, kertu@vaa.ee  

 
 

Uudised 

 13.-14. novembril toimub SA Lõuna-Eesti Turism koostöös SA Tartumaa Turismiga Lõuna-Eesti 

turismiettevõtjatele õppereisi Ida-Virumaale. Veel on kohti, tähtaeg 8.nov.  Õppereisi kava ja info 
www.southestonia.ee  

 
 

 28. novembril toimub Tartus koostöös EASiga Saksa sihtturu seminar. Sihtturu seminarile on kaasatud ka 

eksperdid - Saksa sihtturust räägivad lähemalt Mare Balticum Reisen esindaja Andres Vainumäe ja Estland Reisen 
esindaja Volker Röwer. Seminar toimub Tartu AHHAA Keskuses kell 10:00-15:30. Lähipäevadel täpsem ajakava ja 

registreerimise info.  www.southestonia.ee  
 

 
 29.novembril, algusega kell 10 Võrumaa Toidukeskuses toimub Võrumaa turismi  aastakoosolek, kus võtame 

kokku 2012. aasta tegevused, ülevaade statistikast ja välja valitakse ja kätte antakse Võrumaa Turismiliidu 

auhinnad. Aastakoosoleku korraldavad Võrumaa Arenguagentuur ja Võrumaa Turismiliit. Täpsema päevakava 
saadame novembri keskel listidesse ja avaldame kodulehel www.visitvoru.ee ja www.vaa.ee  

 
Lisainfo: Margita Kipasto, tel 782 1881, 518 0589, margita@vaa.ee  

 

 30. november on Võrumaa omanäolise meene konkursi UMA MEELÜS tähtaeg!  
 

UMA MEELÜS on meene, mida saab alati Võrumaalt kaasa võtta ja ka teistele kinkida ning millel on Võrumaale 
omased motiivid. Kas sul on häid ideid? Soovid, et sinu valmistatud ese ilutseks Võrumaad külastanud turistide 

kodudes üle maailma?  Löö kaasa, ole loov ja valmista UMA MEELÜS!  
 

Parima turismimeene auhinnaks on 200 euro ning parima esindusmeene auhinnaks 300 euro väärtuses Võru 

Tarbijate Ühistu kinkekaarte! 
 

Tingimused  http://www.vaa.ee/uudised/179-vorumaa-omanaeolise-meene-konkurss  
 

Lisainfo: Kertu Künnapuu, tel 786 8367, 5340 2242, kertu@vaa.ee  

 
 

 5.detsembril toimub Lõuna-Eesti Turismikonverents. Asukoht ja päevakava www.southestonia.ee 
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SETOMAA UUDISED 

 

Setomaa Valdade Liit esitas EAS-le Setomaa Arenguprogrammi raames järgmised projektid: 

 „Setomaa ühise ettevõtlusstrateegia ja ettevõtluse teemaplaneeringu koostamine“ 

 
Projekti eesmärk on koostada Setomaa ühine ettevõtlustrateegia ja ettevõtluskekskonna teemaplaneering – regiooni 

ruumilise arengu põhimõtete kujundamine, mis loob tervikpildi Setomaa majandusruumist, selle perspektiivikatest 
suundadest. See oleks omavalitsustele abiks edasiste tegevuste planeerimisel. 

 

 „Setomaa väiketootjate koostöö ja oskuste arendamine turunduse ning ühistegevuse 
valdkondades“ 

Projekti eesmärkideks on:  

o Setomaa väiketootjate ühine turundamine kasutades selleks eelnevalt välja töötatud turunduskanalit 

www.setoape.eu . 
o Korraldatakse praktilisi koolitusi ettevõtjatele, et nad oleksid võimelised iseseisvalt veebilehel oma 

toodete kohta andmeid sisestama. Toimib pidev IT administreerimine ja tugiteenus. Selleks, et veebileht 
toimiks aktiivse turunduskanalina, viiakse läbi selle reklaamimine ajalehtedes ja trükitakse reklaampostrid. 

o Setomaa väiketootjate teadmiste ja oskuste parandamine internetiturunduse ja –müügi valdkondades 
Korraldatakse 2-päevased koolitused, millele lisandub personaalne konsultatsioon, kus analüüsitakse 

ettevõtja olemasolevat kodulehte. 

o Setomaa väiketootjate omavahelise koostöö arendamine kahes suure potentsiaaliga valdkonnas- 
lambakasvatus ja aiandus- läbi ühistegevuse arendamine. 

Eesmärgiks on vähemalt ühe põllumajandusühistu tekkimine. 

 

 „Praktilised meistrilt-sellile koolitused Setomaa noortele.“ 
 

Projekti eesmärkideks on koolitusprogrammi korraldamine 2-s valdkonnas-, lambakasvatus ja aiandus. Igas 
valdkonnas moodustatakse üks koolitusgrupp suurusega 7-8 inimest.  

 

Koolitusprogramm sisaldab: 
o 10 päevane praktiline koolitus Kagu-Eesti eesrindlikema lambakasvatusettevõtete juures (1 grupp). Koolitus toimub 

tsüklitena 2-4 erinevas ettevõttes, võimalikud teemad on lammaste söötmine, lambakarjamaade hooldamine, 
tõuaretus, lambalihast toodete valmistamine, lambanahkade töötlemine jne. 

o 10-päevane praktiline koolitus Kagu-Eesti parimate aiandustootjate juures (1 grupp). Koolitus toimub tsüklitena 2-4 

erinevas ettevõttes, võimalikud teemad on marjakasvatus mahemeetodil, köögiviljakasvatus mahemeetodil, marjade 
ja köögiviljad külmutamine, hoiustamine, töötlemine, pakendamine jne. 

o 2-päevane praktiline ettevõtluskoolitus kõigile kahele grupile ühiselt, teemadeks on tootearendus, 
omahinna/müügihinna kujundus ning kohaliku toote turundus ja müük. 

Info käimasolevatest projektidest ja ettevõtlusalane nõustamine Setomaa valdades: 
Aarne Leima, tel  5322 6961, aarne.leima@setomaa.ee  

TEATED 
 

 Muudatused Võrumaa Arenguagentuuri nõukogus 

 
Võru Maavalitsuse korraldusega lisandus Võrumaa Arenguagentuuri nõukogusse 2 uut liiget: Urmas Peegel, Misso 

vallavanem ja Britt Vahter, Võru Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja asetäitja kt regionaalarengu 
alal. 

 

Võrumaa Arenguagentuuri nõukogu koosseis on järgmine: 
 Tõnu Kulla, Võrumaa asjatundjate komisjon, 

 Tiit Niilo, Võrumaa ettevõtja, 
 Tanel Linnus, Võrumaa Kutsehariduskeskus, 

 Pille Meier, Võrumaa Kompetentsikeskus, 

 Tiit Toots, Võrumaa Omavalitsuste Liitu, Rõuge Vallavalitsus 
 Tiina Hallimäe, Võru Linnavalitsus, 

 Haidee Kivimägi, Rahandusministeerium 
 Britt Vahter, Võru Maavalitsus, 

 Urmas Peegel, Misso Vallavalitsus. 
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 Võrumaa Arenguagentuuris on praktikal Evelyn Tõniste, kes tegeleb erinevate projektidega, aidates 

neid korraldada ja ellu viia. 
 

Evelyn ütleb enda kohta järgmist: 

 
Lõpetasin 2010.  aastal Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis raamatupidamise eriala ning olen töötanud väikeettevõtete 

raamatupidajana ning tellerina pangas. Hea võimalusena enese arendamisel kasutasin Eesti Töötukassa poolt 
pakutud võimalust osaleda põhjalikul projektide koostamise koolitusel ning viibida tööpraktikal Võrumaa 

Arenguagentuuris eesmärgiga saada kogemust projektide juhtimise ning assisteerimise valdkonnas.  
Olen optimistlik ja kohusetundlik ning avatud uutele võimalustele ning väljakutsetele. 

 

Evelini kontakttelefon on 786 8313 ja e-post evelyn@vaa.ee  
 

 

 

 

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:                               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 
 

 
SA Võrumaa Arenguagentuur   

 

Teie edu heaks! 

 

www.vaa.ee 
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