
Ivika Nõgel, SA Võrumaa Arenguagentuuri juhataja 

Infokirjast leiate muu hulgas teavet teemadel: 

 

 Ettevõtlusvaldkonna koolitused, infopäevad, koostööpakkumised ja 

toetusvõimalused  

 MTÜ-de toetusvõimalused ja sügisesed plaanid 

 Uued arendusprojektid ja algatused 

 Setomaa ettevõtluskonsultandi tegevused 

  

   ETTEVÕTLUS 

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

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

       Terje Moisto, ettevõtluskonsultant, 786 8313, terje@vaa.ee 

 
 KOOLITUSED  JA INFOPÄEVAD 

 
Koolitus:  

 

 Seminar Võrumaa kutsehariduskeskuses: „Tootmistöö normeerimise ja  

tasustamise põhimõtted“ . Koolitaja Jüri Kuslapuu. Koolitus toimub 12. juunil 
2013. a kell 10.00–17.00 Võrumaa Kutsehariduskeskuse Tehnomajas Väimelas. 
Korraldaja  Võrumaa Kutsehariduskeskus Puidutöötlemise ja mööblitootmise 

kompetentsikeskus. Koolituspäeval osalemine tasuta. Osalemiseks 
registreeruda hiljemalt 07.06.2013 aadressil merle.tsirk@vkhk.ee Täpsem info: 

53024685. 

Enne suvist puhkuste perioodi on põnevate ürituste, koolituste ja pakkumiste 

programm tihe. Enne jaanipäeva saate teadmisi ammutada tootmistöö 

korraldamises, tollitemaatikas ning majutusasutuste klienditeeninduses. Ärge 

siiski puhkamist unustage  – just järvevees liueldes või pilvi imetledes võivad 

teile pähe tulla parimad ideed tulevasteks edukateks ettevõtmisteks. Neile, kes 

suvel aktiivsed olla tahavad, soovitan kaasa lüüa Võrumaa külastusmängu 

fotojahis ning püüda pildile maakonna suveüritusi. 

Ilusat puhkuste aega! 



Infopäev: 

 

 Tollitemaatika infopäev Luhamaa – Pihkva-Shumilkino 

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) korraldab koostöös Pihkva Kaubandus-
Tööstuskoja ja Pihkva Tolliga 20. juunil tolliinfopäeva, mis annab osalejatele ülevaate 

tollikontrollist Eesti – Vene (täpsemalt Luhamaa – Šumilkino) piiril. Infopäevale 
ootame osalema Vene turul tegutsevaid ekspordi- ja logistikaettevõtteid, kel on soov 
tolli tegevusest enam teada saada.Infopäeval toimuvad kohtumised Luhamaa ja 

Šumilkino maanteepiiripunktides, kus mõlema riigi ametnikud tutvustavad 
tollikontrolli tööd. Samuti toimub kohtumine Pihkva Tolli juhtkonnaga. Osalemine 

on tasuta (sh bussitransport ja lõuna), kuid vajalik on registreerimine 11. 
juuniks. Osalejate arv on piiratud. 
 

Info ja registreerimine: http://www.eas.ee/et/eas/yritused?
task=displayevent&id=814 

 
 LEIA KOOSTÖÖPAKKUMISI JA OSTUSOOVE 
 

Tee ennast välismaistele ostjatele ja partneritele nähtavaks. Tasuta võimalus Eesti 
ettevõtetele oma toodete ja teenuste pakkumiseks välisfirmadele.  

 www.tradewithestonia.com on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt loodud 
teenus Eesti ettevõtetele, eesmärgiga luua uusi ekspordisuhteid Eesti 
ettevõtetele. Antud portaal on väga hea kanal tutvustamaks oma tooteid/teenuseid 

välisriikide ettevõtjatele ning see on mõeldud kõikidele ettevõtetele, kes ekspordivad 
või plaanivad seda tulevikus teha. Portaali registreerumine ja ettevõtte profiili 

täitmine on TASUTA. 
 
Juhendmaterjalid  

Registreerimine  
 

 
 TOETUSVÕIMALUSED ETTEVÕTJATELE 
 

Alustajale ettevõtjale: 
 

 Starditoetus  

 Kasvutoetus 

 
Tegutsevale ettevõtjale: 

 

 Tööstusettevõtja nõustamise toetus 

 Disainijuhtimise nõustamisalane toetus 

 Arendustöötaja kaasamise toetus 

 Innovatsiooniosakud 

 Suurinvestori toetus ettevõtjale 

 Teenindusettevõtja toetus 

 UUS! Norra-Eesti programm - keskkonnasõbraliku innovatsiooni arendamine 

IKT abil  
  
 

http://www.eas.ee/et/ettevotjale/eksport/trade-with-estonia/
http://www.tradewithestonia.com/
http://www.eas.ee/et/alustavale-ettevotjale/eas-i-lahendused-ja-toetusvoimalused/starditoetus/ueldist
http://www.eas.ee/et/alustavale-ettevotjale/eas-i-lahendused-ja-toetusvoimalused/kasvutoetus/ueldist
http://www.eas.ee/et/ettevotjale/ettevotte-arendamine/toeoestusettevotja-noustamise-toetus/ueldist
http://www.eas.ee/et/ettevotjale/ettevotte-arendamine/disainijuhtimise-alane-noustamisteenuse-toetus/ueldist
http://www.eas.ee/et/ettevotjale/ettevotte-arendamine/arendustoeoetaja-kaasamise-toetamine/arendustoeoetaja-kaasamise-toetus
http://www.eas.ee/et/ettevotjale/innovatsioon/innovatsiooniosakud/uldist
http://www.eas.ee/et/ettevotjale/ettevotte-arendamine/suurinvestori-toetus-toeoestusettevotjale
http://www.eas.ee/et/ettevotjale/ettevotte-arendamine/tugiteenuskeskuste-investeeringu-toetus
http://www.eas.ee/et/ettevotjale/innovatsioon/norra-eesti-koostoeoeprogramm-green-industry-innovation/uldist
http://www.eas.ee/et/ettevotjale/innovatsioon/norra-eesti-koostoeoeprogramm-green-industry-innovation/uldist


 UUDISED 

 

 Võrumaa Arenguagentuuri noorte ettevõtlikkusele suunatud projekt "Business  

Game" - sammud päris elu poole, leidis EASist toetust.  Tegevused algavad 1. 
augustist ja toimuvad koostöös Põlva ja Valgamaaga.  

 

 Kagu-Eesti Innovatsioonikeskuse (KEIK) asukohaga Võru, Räpina mnt. 12 -  

eesmärk on pakkuda soodsat keskkonda uuenduslike mõtete teostuseks, 

seda eriti tootmisega tegelevatele ettevõtjatele. Kuna keskus on algselt 
ehitatud vastavalt suurtootja vajadustele, siis on meil suureks väljakutseks olnud 

leida tootmiseks ruumid väikeettevõtjatele. Praeguseks on meil rõõm teada anda, et 
oleme jõudnud ette valmistada 3 tootmisruumi (koos kütte ja veega) suurusega 50-
90m2. Puidu- ja metallitöötlejatele on meil üürile anda ka seadmeid. Nii, et oluline 

osa tootmiseks - ruum ja seadmed juba ootavad, Võrumaa Arenguagentuuri poolt 
väike nõu ka kaasa ja asi ainult vaja ette võtta! Info Anita Hoole, tel. 6016160 või 

5106976 
 

 Programmi„Ekspordibuldooser – Saksamaa ja Austria“. 

 
Innustamaks Eesti ettevõtteid sisenema Saksamaa ja Austria turule, on EAS ellu 

kutsunud programmi  Ekspordibuldooser, mille raames aidatakse  10-l Eesti 
ettevõtetel nimetatud turgudele siseneda ja leida seal püsikliente. Osalevate 

ettevõtete käsutusse antakse konsultatsiooniettevõte, kellel on ettevõtete vastavale 
sihtturule viimise kogemus. 
EAS kutsub Teid kandideerima! 

 
Igale projektis osalevale ettevõttele: 

 
·         antakse ülevaade vastava sektori turust; 
·         kaardistatakse potentsiaalsed kliendid; 

·         korraldatakse ja viiakse läbi müügikohtumised 5 potentsiaalse kliendiga. 
  

EAS ootab, et programmis osalev ettevõte saavutaks selle tulemusena sihtturul 
vähemalt 100 000 EUR ekspordikäibe aastas. 

 
Sobiv kandidaat on: 
 

·         ettevõte, millel on ambitsioon ja ressursid Saksamaa või Austria suunal 
ekspordi arendamiseks; 

·         Eestis äriregistrisse kantud ettevõte, mille eelmise majandusaasta 
eksporditulu on vähemalt  200 000 eurot; 
·         ettevõtte, millel puudub maksuvõlg riiklike maksude osas. 

  
Programmi tegevused on planeeritud ellu viia 2013. a III-IV kvartalil 

Osalustasu on 500 € (+km) ettevõtte kohta. Lisaks jäävad ettevõtte kanda oma 
lähetuse ja majutuse kulud. Programmi „Ekspordibuldooser– Saksamaa ja 
Austria“ kandideerimise tähtaeg on 1.juuli 2013. Kandideerimiseks tuleb ära 

täita ankeet. 
Rohkem infot SIIN! 

http://www.eas.ee/et/ettevotjale/eksport/ekspordibuldooser/ekspordibuldooser-saksamaa-ja-austria


  

 VEEL PÕNEVAT 
 

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

 

Võrumaa ettevõtted osalesid rahvusvahelisel messil PSKOV EKSPO-12, mis toimus  
21-23 maini Pihkvas. Messil olid esindatud järgmised valdkonnad– ehitus, 
remonditeenused, mööbel, infotehnoloogia, turismiteenused, kodutarbed, erirõivad 

jne. Messil osales viis võrumaa ettevõtet.  
 

Lisaks osales messil Võrumaa turismiinfokeskus. 
 
Turismiinfokonsultant Meeli Palujõe kirjutab messist nii: 

 
,,Võrumaa turismiinfokeskus  osales esmakordselt sellisel messil. Meie telgi asukoht 

oli väga hea ja paistis valgete telkide taustal eredalt välja. 
Jagasime huvilistele Võrumaa Arenguagentuuri poolt välja antud venekeelset 
Võrumaa matejali. 

Samuti olid kaasas ettevõtjate materjalid. Inimeste huvi oli siiras ja sõbralik.’’  

 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
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 sügisperioodil toimub Leader projekti raames tootmiskorralduse   

koolitus. Koolitusgrupi suurenemisel on võimalus osaleda ka mitteliikmetel.  Koolituse 

viib läbi Edu Konsultatsioonide juhtpartner Jüri Kuslapuu. 
Selle kohta ilmub info kodulehel – www.puiduklaster.ee 

 
 

 30. mail toimus klastri üldkoosolek, kus võeti vastu 2012 majanduaasta  

aruanne, arutati tootmiskorraldusekoolituse teemasid ning tutvuti AS Suwemis hiljuti 
juurutatud ja sisseviidud paremat tootmisjuhtimissüsteemi 5S. 

 

 22. – 23. mail osalesid klastri liikmed Venemaal, Pihkvas toimuval Expol. 

 

 Müügis on suur hulk kasutatud tootmisseadmeid Lasva Liimpuidult ning Steko  

Eestilt Nimekirjad avanevad SIIT.  

 

 Klastri koostööpartner Reeder Trade OÜ pakub logistiateenuseid. Kontakt ja  

lisainfo: Andrus Reeder, 5304 7799, andrus.reeder@icloud.com   
 

 Võrumaa Kutsehariduskeskuse PMKK korraldab koolituspäeva “Tootmistöö  

normeerimise ja tasustamise põhimõtted” 12.juunil 2013. Täpsem info SIIN. 

 

 Kohe pärast koolituspäeva toimub ka klastri koosolek, teemaks taaskord  

tootmiskorralduskoolitus. 

 
 

 Lasva Liimpuidu AS alustas aknatootmisega. 2012 a alustati  

mööblitootmisega, mis on valmistatud omatoodetud detailidest ja mdf-ist.  

 
Samuti oodatakse enda kollektiivi järgmisi inimesi: montaažitislerit, 
puidutöötluspinkide operaatori,  abitöölisi. Huvi korral võtke ühendust – 6661124 või 

toivo@lasvaliimpuidu.ee, http://www.lasvaliimpuidu.ee/et/ 
 

  
 
 AS Suwemi uudised: 

 

 24.-26. mail toimus Lätis mess Baby Word 2013, kus oldi oma juba kolmandat  

korda oma ettevõtte väljapanekutega; 

 Tallinna salongis Pärnu mnt 139 C on müügil hea hinnaga näidistooteid; 

 Suwemi kollektiiv on puhkusel 24.06 – 16.07 

Vaata AS Suwemi kodulehte siin – www.suwem.eu  

 
Tahad saada olulist valdkonnapõhist infot puidu- ja mööblitööstuse valdkonnast? Liitu  
meie infovooga, andes sellest teata allolevatel kontaktide  

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

 

http://www.puiduklaster.ee
http://www.puiduklaster.ee/et/turuplats
http://pmkk.vkhk.ee/vorumaa-kutsehariduskeskuse-pmkk-korraldab-koolituspaeva-tootmistoo-normeerimise-ja-tasustamise-pohimotted-12-juunil-2013/
http://www.lasvaliimpuidu.ee/et/
http://www.suwem.eu
http://www.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 
 

 Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetmesse kohaliku  

ettevõtluskeskkonna arendamise valdkonda oodatakse taotlusi kuni 
30.09.2013. Meetme eesmärgiks on on muuta Eesti eri piirkonnad atraktiivsemaks 

ettevõtjate, investorite, kvalifitseeritud tööjõu ja külastajate jaoks, kõrvaldades 
arengupotentsiaali kasutamist takistavad tegurid ja arendades välja piirkonnale 

omased konkurentsieelised. Toetuse minimaalne suurus projekti kohta on 63 912 
eurot, omafinantseering vähemalt 15%. Lisainfot programmi kohta leiad SIIT! 
 

 Regionaalsete investeeringutoetuste programmi oodatakse taotlusi  

kuni 15.09.2013. Programmi eesmärgiks on kvaliteetsema kohaliku elukeskkonna 

loomiseks ja arendamiseks toetada regionaalseid investeeringuid laste, noorte, 
perede, vanurite ja puuetega inimeste jaoks hoolekande-, õppimis-, sportimis- ja 
vaba aja veetmise tingimuste parandamiseks, et tõsta toetuse sihtgrupile avalike 

teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti. Toetust antakse projektipõhiselt esitatud 
taotluse alusel hoonete ja rajatiste ehitus-, rekonstrueerimis- ja remonttöödeks. 

Taotluse piirsumma ühe taotleja kohta on 31 956 eurot. Lisainfot leiad SIIT! 
 

 Šveitsi Vabaühenduste Fond ootab taotlusi suurprojektide etappi  

hiljemalt 24.09.2013 kell 15.00. Taotlusvooru raames toetatakse projekte, mille 
eesmärgiks on arendada ja tugevdada kolmanda ja avaliku sektori vahelist koostööd  

avalike teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi tõstmises, aidates sellega kaasa  
sotsiaalse sidususe suurendamisele ja kohalikele elanikele tervist soosiva 

elukeskkonna kujundamisele. Toetuse maksimaalne summa on 30 000€, 
omafinansteering 10%. Lisainfo leiad SIIT! 
 

 Hooandja annab võimaluse leida Sinu projektile toetus! Hooandja on  

ühisrahastusplatvorm loovatele ja kogukondlikele projektidele. Meie soov on näidata, 

et head asjad saavad teoks ka nii, kui neid toetada väikse summaga, vaja on lihtsalt 
rohkem inimesi. Ühisrahastus pakub põnevat ja otsest tegija-saaja vahelist suhtlust 

ning viimase kaasatust projekti. Pakub huvi? Loe lähemalt SIIT! 
 
 

 
 

 
 
 

 

http://www.eas.ee/et/avalikule-ja-mittetulundussektorile/avalike-teenuste-arendamine/piirkondade-konkurentsivoime-tugevdamise-programm-sf-2007-2013/ueldjutt
http://www.eas.ee/et/avalikule-ja-mittetulundussektorile/avalike-teenuste-arendamine/regionaalsete-investeeringutoetuste-andmise-programm/ueldjutt
http://kysk.ee/?s=1104
http://www.hooandja.ee/


 “Tegusa Eesti” stipendiumi konkurss on avatud! Olympic Casino ja  

Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik (SEV) ootavad taotlusi 3000-euro suurusele 
“Tegusa Eesti” stipendiumile, mille eesmärk on aidata ühiskondliku heaolu nimel 

tegutsevaid sotsiaalseid ettevõtteid. Juba neljandat korda tunnustab “Tegusa Eesti” 
stipendiumifond sotsiaalselt aktiivseid algatusi, mis on tegutsenud vähemalt ühe 

aasta ning on selle aja jooksul paistnud silma oma julguse ja pealehakkamisega. 
Käesoleva vooru avaldusi võib saata kuni 30. juunini. Kõikidel stipendiumist 
huvitatud sotsiaalsetele ettevõtetel palume ühendust võtta SEV-iga aadressil 

stipendium@sev.ee. Lisainfo leiad SIIT!   
 

 Tulumaksusoodustusega ühenduste nimekirja pääsemise taotluse  

esitamise tähtaeg on 15. juuli! Nimekirja haldab Maksu- ja Tolliamet ning neile 
tuleb nimekirja pääsemiseks esitada soovijatel taotlusvorm ja asutamislepingu 

koopia. Mida nimekirjas olemine ühingule annab ja millised on nõuded sinna 
pääsemiseks – vastused leiad Maksu- ja Tolliameti veebilehelt ning EMSLi 

veebilehelt. Kui vajad taotluse koostamisel abi,  pöördu julgelt: margit@vaa.ee 
 

 VEEL PÕNEVAT 
 

 Aprillikuus käivitus Võru- ja Põlvamaa mittetulundusühenduste  

mentorklubi, mille eesmärk on kasvatada avalikes huvides tegutsevate 
ambitsioonikate ühenduste juhtimisvõimekust ja professionaalsust. Klubi kohtumised 

toimuvad kuuel korral, mille raames saavad ühendused koolitusi, kogemusi ja 
laiendada suhtluvõrgustikku. Juba on toimunud kohtumised kaasava juhtimise ja 
projektikirjutamise teemal. Käimasolevas mentorklubis osalevad 10 mentiid ja 5 

mentorit, kes omavahel on moodustanud mentorpaarid. Üheskoos liigutakse mentii 
seatud eesmärkide saavutamise poole. 

 

 Sügisel leiavad aset mitmed uued koolitused. Vastavalt ühenduste seas  

läbiviidud koolitusvajaduse küsimustikule toimub septembri lõpus koolitus annetuste 
ja sponsorluse teemal ning oktoobrikuus koolitus asjaajamise ja seadusandluse 
teemal.  

 

 Novembri lõpus leiab aset ka juba traditsiooniline kodanikeühenduste  

konverents, sel aastal toimub üritus ühisnädala raames. 
 

 
Mittetulundusühenduste nõustamist maakondlikes arenduskeskustes toetavad EL, 
Sotsiaalfond ja Siseministeerium. 

 
 
 
TURISM 

 
 UUDISED 

 

 4.-6. juunini toimub MTÜ Võrumaa Turismiliidu poolt korraldatav   

reisikorraldajate/ajakirjanike õppereis. Kolme päeva jooksul tutvustatakse 
Võrumaa turismiobjekte. Pokumaa, Liikluslinn, Metsamoori perepark, Karula 
rahvuspark, Metsavennatalu, Sänna Kultuurimõis, Rõuge Ööbikuorg, Rõuge 

Hüdrotöökoda-muuseum, Suur Munamägi, Rogosi mõis, Nopri talumeierei, 
Vastseliina piiskoplinnus, Obinitsa, Jaaniraotu linnupark, Lasva veetorn-galerii, Võru 

linn, Kreutzwaldi muuseum, Tamula rannapromenaad.  
 
 

 

http://sev.ee/2013/05/tegusa-eesti-stipendiumi-konkurss-on-avatud/
http://www.emta.ee/index.php?id=28742
http://ngo.ee/sites/default/files/files/Abimaterjal%20tulumaksusoodustuse%20saamiseks.pdf
http://ngo.ee/sites/default/files/files/Abimaterjal%20tulumaksusoodustuse%20saamiseks.pdf


 SA Lõuna-Eesti Turism koostöös Võrumaa Arenguagentuuriga korraldab  

esmaspäeval, 10. juunil kell 13:00 – 15:30 Võru Maavalitsuse (Jüri 12) II 
korruse saalis majutusasutuste klienditeenindajate infotunni. 

 
Infotunni eesmärgiks on tõsta ettevõtte teeninduse kvaliteeti, parendades 

klienditeenindajate informeeritust Lõuna-Eesti turismiobjektidest. 
Infotunnil antakse ülevaade Lõuna-Eesti (Jõgevamaa, Tartumaa, Põlvamaa, 
Valgamaa, Võrumaa, Viljandimaa) regiooni atraktiivsematest turismiobjektidest, 

mida suvekuudel külastajatele soovitada.  
Registreerimine hiljemalt 7. juuni hommikuks, e-mailil: kertu@vaa, telefon 

53402242 
 

 2013. aasta suvel leiab teistkordselt aset kultuuriüritusesari „Ava lava,  

Tallinn“, mille raames antakse iga suvekuu ühel nädalavahetusel Eestimaa eri 
regioonile võimalus tutvustada end Tallinna Raekoja platsil nii tallinlastele kui 

Tallinna külastajatele. Lõuna-Eesti maakonnad tutvustavad oma kultuurikollektiive, 
käsitöö- ja toidukultuuri, vaatamisväärsusi ning puhkamisvõimalusi 29.-30. juunil. 

Üritusesari on lisatud ka Euroopa Kultuurilinnad Eestis 2013.aasta tähtsündmuste 
nimistusse.  
 

VEEL PÕNEVAT 
 

 Algas Võrumaa suvine külastusmäng—sel aastal kutsume kõiki Võrumaa  

üritustest osa saama! Külastusmängu väljakutseks on fotojaht: külasta ja jäädvusta 
pildile vähemalt 7 Võrumaal toimuvat üritust. Külastusmängu reeglid ja ürituste 

kalender avaneb SIIN! 
 

 Maikuus valmis Võrumaa— mahe ja muhe ajaleht, mis tutvustab valdade  

kaupa Võrumaa turismivõimalusi. Lisaks on lehes maakonna kaart ja kogu aasta 

ürituste kalender. Tutvu ajalehega SIIN! 
 

 Olustvere Teenindus– ja Maamajanduskooli turismikorralduse eriala õpilane  
Janika Luts viis maikuus Võrumaa Turismiinfokeskuses läbi 4-nädalase praktika. 
Janika räägib praktikal saadud kogemustest nii: 

 

 
 

,,4-nädalane praktika Võrumaa Turismiinfokeskuses on andnud 

mulle palju väärtuslikke kogemusi, mis tulevad kindlasti kasuks 
minu edasises töös Rogosi mõisas.  

Olen saanud külastajatele turismiinfot jagada, nii kohapeal kui ka 
telefoni teel ning seeläbi tutvunud põhjalikumalt Võrumaa 
turismiettevõtete ja vaatamisväärsustega. Lisaks on see andnud 

juurde julgust klientidega suhtlemisel ja kogemusi 
teenindusvaldkonnas.  

Osalesin koos Võru- ja Põlvamaa turismiinfokeskuste töötajatega 
Põlvamaa õppereisil, kus külastasime erinevaid Põlvamaa 
turismiettevõtteid ja tutvusime piirkonnaga.  

Lisaks olen saanud teadmisi kodulehe ja andmebaaside 
haldamisest, kuna tegelesin palju Võrumaa turismiinfo 

kodulehekülje ja riikliku turismiportaaliga puhkaeestis.ee, 
kontrollides ja uuendades andmebaase.  
Olen tänulik Võrumaa Arenguagentuuri töötajate sõbraliku 

suhtumise ja positiivse meele eest, meeldivas atmosfääris sujub 
töötegemine hästi!’’ 

http://www.visitvoru.ee/wp-content/uploads/2013/05/V%C3%B5rumaa-k%C3%BClastusm%C3%A4ng-2013.pdf
http://www.visitvoru.ee/wp-content/uploads/2011/10/suvi2013.pdf


KOHALIK OMAVALITSUS 
 

 21. mail 2013 toimus Harjumaa Ühisteenuste Keskuse poolt  korraldatud  

koolituspäev „Jäätmehoolduse korraldamine kohalikus omavalitsustes 

2013+“.  Kohalikel omavalitsustel  on jäätmevaldkonna korraldamisel väga selge 
roll. Nende kohustused jaotuvad avaliku võimu teostamiseks, teenuste osutamiseks 
ning järelevalveks, mille eesmärgiks on läbipaistvus ja rahulolu elanikkonnalt. Aasta 

lõpuks peaks valmima riigipoolt uus jäätmeseadus koos jäätmekava ja 
pakendiseadusega.  2014-2020 perioodi märksõnaks on prügi  liigiti kogumise kiire 

arendamine.  
 

 Projektitaotlus „Multifunktsionaalsete keskuste loomine Haanja, Rõuge ja 

Urvaste valda ”   
                         

MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatus kinnitas  24. mail 2013.a. otsusega 2012.a. 
rakenduskava meetme 2 „Ettevõtluse meede” alameetmesse 2.1 
„Ettevõtluskeskkonna arendamine“ SA Võrumaa Arenguagentuuri  poolt esitatud 

taotluse „Multifunktsionaalsete keskuste loomine Haanja, Rõuge ja Urvaste valda ” 
kogusummas 30234.07. 

 
SETOMAA ETTEVÕTLUSKONSULTANDI TEGEVUSED 

 

 

 14. mail toimus Meremäe vallamaja saalis Setomaa ühtse ettevõtlusstrateegia  

 ja ettevõtluse teemaplaneeringu avakoosolek. Eesti Maaülikoolist tutvustasid 
 projekti elluviimist Kersti Aro ja Tuuli Veersalu. 

 

 22. mail oli Värskas Setomaa Arenguprogrammile esitatud projektide kaitsmine.  

 Kokku esitati 46 taotlust kogusummas 607984 €, raha jagamiseks koos 

 möödunud aasta jäägiga on suurusjärgus 300000 € 
 

 23. mail oli Apes Petseri seto maja infopäev. Samas korraldati ka Ape rajooni 

ettevõtjatele setoape.eu turunduskanali õppepäev. 

 27. mail toimus Lüübnitsas Setomaa ühtse ettevõtlusstrateegia I 

arenguseminar. 

 28. mail oli Värska Veekeskuse seminariruumis Petseri seto maja infopäev 

Setomaa valdadele. 

 29. mail oli Petseri seto maja infopäev Petseris, hotellis Planeta. Kohal olid ja 

esinesid Setomaa Valdade Liidu 
 esindajad, Setomaa ülemsootska, Pihkva Kaubanduskoja esindaja ja teised. 

 Arvukalt oli seminaril Petseri rajooni ettevõtjaid. 

 4. juunil toimus Missos Setomaa Valdade Liidu nõukogu laiendatud koosolek - 

kutsutud olid kõigi nelja valla volikogude liikmed. Kinnitati Setomaa Valdade 
Liidu 2012 aasta majandusaruanne ja 2013 aasta eelarve, hangete plaan ja 

tegevuskava. Tutvustati koostatavat Setomaa Valdade Liidu uut arengukava. 
Koosoleku viimaseks päevakorra punktis kuulati Riigikogu väliskomisjoni 
esimehe Marko Mihkelsoni ülevaadet EV ja VF vahelise piirilepinguga 

seonduvast. Kohal oli ka Riigikogu saadik Priit Sibul. 

 

 

http://setoape.eu


 5. juunil on Setomaa ettevõtlusnõustaja kutsutud Värska valla arengu- ja 

planeerimiskomisjoni selgitama Setomaa ettevõtluse teemaplaneeringuga 

seonduvat. 

 6-7. juunil toimub Setomaa lambakasvatushuviliste õppereis Hiiumaale. Reisi 

peaeesmärk on tutvumine MTÜ Hiiu Veis ja Lammas tegevusega ja nende 

tapamaja tööga. 

 14. juunil korraldab Setomaa peaseik Kaido Päkk SEIK (Setomaa ettevõtlike 

inimeste klubi) koosoleku Värskas. Külastatakse Värska valla ettevõtteid ja 

hiljem toimub ühine arutelu nähtust Värska Veekeskuses. 

 15. juunil korraldab Meremäe Ettevõtjate Klubi SEIK koosoleku Piusa Ürgoru 

Puhkemajas. See on traditsiooniline Vastseliina laada päeval toimuv 
kokkusaamine. Külalistena peaksid tulema ka grupp ettevõtjaid Petserist. 

 

 18. juunil toimub Missos Luhamaa tööstusala arenguvisiooni I seminar. Misso 

valla poolt tellitud tasuvusuuringut koostab Innopolis Konsultatsioonid AS. 

 19. juunil toimub Misso Setomaa ühtse ettevõtlusstrateegia II seminar. 

Lisainfo: Aarne Leima, Setomaa ettevõtlusnõustaja, aarne.leima@setomaa.ee, 5 322 
6961 
 

 

UUDISED 

 

 Võrumaa Arenguagentuuri kollektiiviga on liitunud ettevõtluskonsultant 

Terje Moisto. Terje kirjutab endast nii: 
 

 

Tere, olen Terje! 

 
3. juunist töötan Võrumaa Arenguagentuuris uue ettevõtluskonsultandina, 

nõustades alustavaid  kui ka juba tegutsevaid ettevõtjaid ettevõtlust 
puudutavates küsimustes. 
Akadeemilisel tasandil oman bakalaureuse kraadi finantsjuhtimise valdkonnas. 

Oma teadmisi olen rakendanud nii avalikus sektoris kui ka eraettevõtetes 
erinevatel ametikohtadel.  Samuti oman praktilist juhtimis- ja 

ettevõtluskogemust turismi valdkonnas. 
Soovin oma kogemusi ja teadmisi jagada ja innustada ka teisi alustama 
ettevõtlusega. 

 
Meeldivat koostööd 

 
Terje Moisto 
 

Ettevõtluskonsultant 
terje@vaa.ee 

786 8313 

mailto:terje@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:                                    

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

K        8:00-18:00                                                            
R        8:00-15:00  
 

Võrumaa Turismiinfokeskus on avatud: 
 

15.05-15.09  E-R 10-18, L-P 10-15 
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

