
 
 
Sügisesed tervitused Võrumaa Arenguagentuuri töötajatelt! 

Kõik-kõik on uus septembrikuus, aga mitte alati kõik! Aasta on möödunud, mil Võrumaa Arenguagentuur hakkas igakuiselt 
(va suvi) edastama infot oma tööde ja tegevuste kohta ning seda  jätkame ka edaspidi.  

Juba on tulemas koolitusi nii ettevõtjatele kui mittetulundusühingute liikmetele, taas stardib alustava ettevõtja baaskoolitus 

ning põnevaid seminare on juba septembris ja oktoobris.  
Avanenud on erinevad toetusprogrammid, edukat projektikirjutamise hooaega meile kõigile! 

 
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, september 2012.a. 

 Vallavalitsus Vastuvõtu päev Vastuvõtu kellaaeg Vastuvõtu koht 

Sõmerpalu 12.09.2012 9.00 - 12.00 Vallavalitsus I korrus 

Vastseliina 18.09.2012 9.00 - 12.00 Vallavalitsus I korrus 

Rõuge 25.09.2012 9.00 - 12.00 Vallavalitsus  II korrus 

Mõniste 26.09.2012 9.00 - 12.00 Kuutsi koolimaja II korrus 

Lisainfo ja nõustavad ettevõtluskonsultandid: 
Sõmerpalu ja Mõniste vald -  Ene Kerge, tel 529 9550, 786 8313, e-post: ene@vaa.ee 

Vastseliina ja Rõuge vald - Ivi Martens, tel 5349 7303, 786 8367, e-post:  ivi@vaa.ee 
                                                                  Alates oktoobrikuust  lisanduvad nõustamised Antsla ja Haanja vallas. 
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Koolitused 

 Alustava ettevõtja baaskoolitus Võrus 

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ja Eesti Ettevõtluskõrgkool  Mainor koostöös Võrumaa 
Arenguagentuuriga korraldavad KOOLITUSE ALUSTAVATELE ETTEVÕTJATELE 

                 Koolitus annab vajalikud baasteadmised oma ettevõtte käivitamiseks ja edukaks jätkamiseks.  
Koolituse teemad:  

• ettevõtluse alused 

• äriidee määratlemine 

• äriplaan ja selle koostamine 

• toode ja turundus 

• finantsplaneerimine 

• meeskonna komplekteerimine 

• väikeettevõtte raamatupidamise ja maksustamise alused 

• tööõigus 

  

Koolituse viivad läbi kogenud õppejõud ja tugevad spetsialistid. Individuaalsed konsultatsioonid 

kogu kursuse vältel. Koolituse käigus valmib äriplaan. 

Koolitus toimub: 12., 14., 19., 21., 27., 29.september ja 10.oktoober, aeg kell 10:00-17:15,  

Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor Võru õppekeskuses, Kreutzwaldi 34, Võru. 

  
Osalemistasu on 37 eurot, milles sisalduvad koolitusmaterjalid ja kohvipausid. 

  
Koolitusele kandideerimiseks tuleb esitada sooviavaldus, mille leiate Võrumaa Arenguagentuuri kodulehelt 

www.vaa.ee või meie kontoris aadressil Võru, Jüri tn. 12. Täidetud ankeedi palume saata hiljemalt 

8.septembriks aadressile ivi@vaa.ee või tuua Võrumaa Arenguagentuuri Võru, Jüri tn. 12. 

 Lisainfo: Ivi Martens, tel 786 8367, 5349 7303.                                                                                

      

 Ekspordivaldkonna koolitused, september-oktoober 2012.a. 

26.09.2012; 03.10.2012 ja 04.10.2012 Ekspordiplaan: esimesed sammud Tallinnas 
http://www.eas.ee/et/eas/yritused?task=displayevent&id=100  

 

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 

 Elektrituru avanemine 2013 

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsleri Ando Leppimani sõnul väisab üle -Eestiline teavitusürituste 

sari augustis ja septembris kõiki maakonnakeskusi, et anda täpsemat infot 1. jaanuaril 2013 avaneva elektrituru 
kohta. “Nii eratarbijad kui ka ettevõtted saavad alates järgmisest aastast valida endale sobiva elektrienergia müüja,” 

selgitas Leppiman.  
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“Turu avanemine puudutab otseselt ka kõiki omavalitsusi, kes peavad juba sel aastal korraldama riigihanke 

elektrienergia ostmiseks. Infopäeval osalenutel on kergem ise langetada otsuseid elektrimüüja valikul, teisalt aga 
olla vajadusel inimestele abiks turu avanemisega seotud küsimuste vastamisel.” 

Võrus toimub infopäev 14. septembril, kell 9:00 Võru Maavalitsuse II korruse saalis. Täpsemat infot elektrituru 

avanemise kohta leiab siit - http://avatud2013.ee/riik-alustab-yle-eestiliste-elektrituru-avanemise-infopaevadega/ 

 
 

 Võrumaa ettevõtlusnädal 2012 

 
Võrumaa ettevõtjatele ja ettevõtlikele inimestele on oktoobri esimesel nädalal tulemas  tegevusi täis nädal, mille raames 

toimuvad erinevad koolitused, seminarid, töötoad ja ettevõtete külastused. 
Täpsem info www.vaa.ee ja www.eas.ee/ettevotlusnadal  

 

 Kagu-Eesti Puiduklastri uudised 
 

Oktoobris alustame tootmise efektiivistamise koolitustega ja korraldame liikmetele õppereisi Baltikumi mööbli- ja 
puiduettevõtetesse. Septembri keskpaigas külastame Poolas Rzeszówi linnas toimuvat messi, kus tutvustame messiboksi 

väljapanekuna puiduklastri liikmete tegemisi. 
 

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     

 

 

 
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 

 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. Lingi sellele lehele leiate siit 

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

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

sügiskonverents. Lisainfo ilmub peagi! 
 

 MTÜ Võrumaa Partnerluskogu LEADER meetme taotlusvoor on avatud 3. septembrist 19. septembrini. 
Projektitaotlusi saab esitada järgmistele strateegia meetmetele: meede 1: küla - ja kultuurimeede; meede 2: 

ettevõtluse meede; meede 3: noorte meede. Lisainfo www.voruleader.ee  
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 Kohaliku omaalgatuse programmi on võimalik projektitaotlusi esitada 1.oktoobrini Toetuse eesmärgiks on 
kohalik areng ja piirkondade konkurentsivõime kasv läbi kohalike elanike initsiatiivi, kogukonna kaasamise ja 

koostöö tugevdamise. Lisainfo www.eas.ee 
 

 MTÜ Võluvõru asukohaga Vilja 14, Võru, ootab teid! Organisatsiooni eesmärk on ellu viia elukestva õppe 

ideid ja pakkuda arendavat loovtegevust igasuguses vanuses huvi listele. 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 

 7. septembril toimub mittetulundusühendustele koolitus "Efektiivne meeskonnatöö". Lisainfo 

www.arenduskeskused.ee 

 
 11.-12. oktoober ja 19. oktoober toimub uutele MTÜ valdkonnaga liitunud inimestele  

"Mittetulundusühenduste baaskoolitus". Koolitus on 3-päevane, mille raames käsitletakse teemasid mis on 
otseselt seotud MTÜ juhtimisega, raamatupidamise ja finantsarvestuse ning projektijuhtimisega.   

Täpsem info ja registreerimine  www.vaa.ee ja www.arenduskeskused.ee kodulehel. 
 

 25.-26. oktoobril, 15.-16. novembril ja 29.-30. novembril viiakse läbi mittetulundusühenduste juhatuse 
liikmetele ja tegevjuhtidele "Mittetulundusühenduste juhtide arenguprogramm". Tegemist on kolmest 

kahepäevasest moodulist koosneva koolitusega, mis hõlmab mittetulundusühenduste strateegilist juhtimist, 
projektijuhtimist, finantsjuhtimist. Kandideerimine toimub motivatsiooniavalduste alusel.  

Lisainfo ja registreerimine  www.vaa.ee 

 
 1. ja 2. novembril korraldame koos InSpace koolituskeskkonnaga mittetulundusühendustele 

"Turundustegevuse koolituse". Täpsem info ilmub peagi www.vaa.ee ja www.arenduskeskused.ee 

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 
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Uudised 

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

elektrienergiat riigihankega ostma. Riigihangete Keskus korraldab parema elektri hinna saamise eesmärgil 
2012. aasta septembris elektrienergia ühishanke, millega  l iitusid  ka Võrumaa 11 omavalitsust. 

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

 

TURISM  

 
Tegevused 

 
5.septembril  osaleb Kertu Künnapuu SA Lõuna-Eesti Turismi poolt korraldataval Lõuna-Eesti turismiarengukava 

koostööseminaril.  

Uudised 

 Võrumaal on tore uus turismiteenus – Liikluslinna kõrvale (Uue-Antsla) valmis uus atraktsioon – 

vormelirada ja vormeliautodki on kohal. Nendega saab sõita ja kiirust arendada kuni novembrini heade 
ilmaolude korral nädalavahetustel, vaata infot www.liikluslinn.ee. 

 
 Võrumaa uued majutuskohad käesoleval aastal on Oksa Puhkemaja Vagula järve ääres 

http://www.puhkaeestis.ee/et/oksa-puhkemaja , külaliskorter Seitse www.seitse.ee ja Mõisa Ait 
külalistemaja www.moisaait.ee Võru kesklinnas, Vasekoja Matka-ja Puhkekeskus Möldri külas 

Vastseliina vallas www.vasekoja.ee . Toidukohtadest tegi nn uue tulemise Taarka Tarõ Köögikõnõ 

Obinitsas http://www.facebook.com/TaarkaTaroOu , kus külalised jäid väga rahule.  
  

 Võrumaa Turismi Facebook eestikeelsele kontole (jälgijate arv on üle 1100) lisandus ka inglisekeelne kont o 
Visit Võru County – Southern Estonia. Kontosid haldab ja postitusi teeb Võrumaa Turismiinfokeskus.  

Projektid 

 Võrumaa turismitegelased käisid 28.augustil Tallinnas tutvustamas Eesti reisikorraldajatele lähemalt 

Võrumaa turismitooteid ja -võimalusi. Andsime ülevaate Võrumaa uuematest turismiarendustest ja 
sihtkohadest, rääkisime sündmustest, mis võiksid olla atraktiivsed külalistele väljastpoolt Võrumaad ja Eestit, 

andsime ideid uuteks marsruutideks ja ülevaate ettevõtjatest, kes võiksid olla reisikorraldajale partneriks.  
 

 Ave Tamra Pikakannu Pärimuskeskusest tutvustas reisikorraldajatele Võrumaa kohalikku toitu. Mekkimiseks pakuti  
Mooska suitsuliha ja pekki, Nopri võideid, lisaks koduleiba, kitsejuustu, karaskit. Võrumaa toiduga jäädi väga rahule 

ning saadi ideid ja mõtteid, kus korraldada grupitoitlustamisi.   

 
Pokumaa tegevjuht Urmas Roht  tutvustas Pokumaa teenuseid ja mängis ka lõõtsa. Meiega kaasas oma teenuseid 

tutvustas olid Ants Eigi Rõuge Hüdrotöökoda-muuseumist, Tiit Soosaar Arossa Villast ja Kadri Moppel Kubija hotell-
loodusspaast. Meeli Palujõe andis ülevaate Võrumaa Giidide Ühingust ja koostöövõimalustest.  

 

Kohale tuli 18 reisikorraldusfirmades töötavad inimesed, kes andsid positiivse tagasiside meie esitlusele ja tänasid, 
et võtsime vaevaks tulla Tallinnasse Võrumaa turismiteenuseid tutvustama.  

          Esitlus sai teoks SA Võrumaa Arenguagentuuri projekti "Võrumaa turismitoodete turundamine Läänemere regioonis" 

ühe tegevusena. Projekt on rahastatud Võrumaa Partnerluskogu PRIA/Leader meetme abil. 

 

 

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

 
 Inglise keele kursused Võrus. 

 

Kunagi pole hilja midagi juurde õppida, eriti keeli. Reeder Koolitus on Võrus vabahariduslik koolitusfirma,  

mis on spetsialiseerunud inglise keele õpetamisele täiskasvanutele ja lastele.  
Õppima on oodatud kõik, õppida saab õhtusel ajal, aga ka hommikul ja päevasel ajal. Keeleõpe pole sprint, 

mida paari kuuga selgeks õppida, sellepärast kestab inglise keele õpe Reeder Koolituses sügisest kevadeni. 
Iga inimene saab õppida endale taseme poolest sobivas rühmas ja ajal.  

 

Hea võimalus ka turismivaldkonna inimestel õppida juurde inglise keelt! 
 

Õpingute ajakava, maksumus ja koolitusmaterjalide info  www.reeder.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 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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