
 

  

 
 

Kallid koostööpartnerid! 

 
Soovime teile tegusat ja õnnestumisterohket aastat 2013!  

 
Algav aasta saab mitmes mõttes olema eriline. Hea on see, et oleme samm 

sammult väljumas rasketest majandusmõõna aastatest, mis soodustab uute 

ideede sündi ja käivitumist. Samas oleme silmitsi olukorraga, kus Euroopa 
Liidu tõukefondide vahendid on ammendunud ning uue rahastamisperioodi 

algust tuleb veel oodata. Seega on sobiv aeg möödunu analüüsiks ning uute 
sihtide seadmiseks, et aastaks 2014 stardivalmis olla. Võrumaa 

Arenguagentuur on endiselt valmis teie edu heaks panustama.   

 
Hiina rahva pärimus räägib, et veebruaris saabuv veemao aasta toob endaga 

kaasa palju arukaid otsuseid ja õiglaseid tegusid ning edu kõikidele 
intellektuaalvaldkonnas töötavatele inimestele. Jätkugu siis meil kõigil 

mõistlikkust ja tarkust, tahet ja sädemeid pilduvat tegutsemist. 
 

Ivika Nõgel 

Juhataja 
 

 
 

Infokirjast leiate: 

 uudised ettevõtlus- ja turismivaldkonnast,  
 MTÜ-valdkonna tegevused, 

 Setomaa ettevõtluskonsultandi tegevused.  
 

 

  ETTEVÕTLUS  

 
 Tasuta ettevõtlusalased nõustamised kohalikes omavalitsustes 

SA Võrumaa Arenguagentuuri poolt tasuta nõustamine ettevõtjale valdades:  

 Vallavalitsus Vastuvõtu päev Vastuvõtu kellaaeg Vastuvõtu koht 

Sõmerpalu 09.01.2013  9.00 - 12.00 Vallavalitsus I korrus 

Antsla 16.01.2013  9.00 - 12.00 Vallavalitsus II korrus 

Haanja 17.01.2013  9.00 - 12.00 Vallavalitsuse II korrus 

Rõuge 22.01.2013  9.00 - 12.00 Vallavalitsuse II korrus 

Mõniste 23.01.2013  9.00 - 12.00 Kuutsi koolimaja II korrus 

NB! Nõustamine toimub eelregistreerimisega. Lisainfo: Ivi Martens, tel 5349 7303, 786 8367, e-post:  ivi@vaa.ee 
Jaanuaris tehakse nõustamisettepanek ka veel  teistele Võrumaa valdadele ja huvi korral hakkavad toimuma ettevõtjatele 
kohapealsed nõustamised. 

 2012.a. valdades toimunud nõustamistele kokkuvõte  

Kokku nõustati  Võru maakonna valdades  2012.a. 45 klienti. (2011.a. oli kliente 46)  

Nõustatud klientide arv  valdade  lõikes 
Sõmerpalu vald        9 s.h ettevõtte külastusi 1 

Vastseliina vald        4 
Antsla vald             13 

Haanja vald             9 s.h ettevõtte külastusi 4 

Rõuge vald              5 
Mõniste vald            5 

mailto:ivi@vaa.ee


 Uudised 

 EASi uudised, toetusvõimalused ja muu olulise info leiate siit 

 
 Tulemas on pool aastat kestev mentorklubi. Klubi alustab 20 veebruaril, täpsem  info www.vaa.ee. Registreeri SIIN. 

 
 Esita kandidaat Ettevõtlik Naine 2012 konkursile! 

 
Taas kutsub MTÜ ETNA Eestimaal teid esitama konkursile „Ettevõtlik Naine 2012” kandidaate endi seast, neid 

julgeid ja tegusaid naisi, kes on eeskujuks teistele. Meie soov on väärtustada ja tunnustada ettevõtlikku naist, kes 

tegutseb parimal viisil ja töötab maapiirkondade elukvaliteedi tõstmise nimel.  
 

Kirjalikult esitatud kandidaatide hulgast teeb otsuse ETNA juhatus. Valituks osutub kõige enam hääli saanud 
kandidaat. Ootame abi ettepanekute tegemisel Eestis tegutsevatelt ettevõtlusorganisatsioonidelt ja üksikisikutelt.  

 

Ankeet peab sisaldama lühikest põhjendust kandidaadi saavutuste kohta 2012. aastal. Samuti palume ära märkida 
kandidaadi nimi, kontaktandmed, tegevusala ja tiitlid. Palume lisada ka info kandidaadi esitaja kohta.  

 
Kirjalikke ettepanekuid Ettevõtlik Naine 2012 kandidaatide kohta ootame kuni 15.jaanuarini 2013.a. e-mailile 

fem@fem.ee või aadressil Vahe 23-6, Pärnu 80031.  

 
Ettevõtlik Naine 2012 kuulutatakse välja 08.veebruaril 2013 Paides.  

Lisainfo ja kandidaatide esitamine siit 
 

 Tulemas on maakonna parimate ettevõtjate tunnustamine. Eesmärgiks on avaldada tunnustust Võrumaal 
tegutsevatele tublidele ettevõtjatele ja ettevõtetele. 

 

Tunnustamise üldkriteeriumid: 
-ettevõte tegutseb Võru maakonnas 

-eraettevõte (mitte riigi- ega munitsipaalettevõte) 
-majandusnäitajate alusel edukas ja stabiilne, hea mainega 

-puuduvad pikaajalised maksuvõlgnevused  

 
Tunnustust jagatakse 3 kategoorias: 

 Võrumaa ettevõtluse Suur Vedur 2012; 

 Võrumaa ettevõtluse Väike Vedur 2012; 

 Edukas startija 2012 

 
Ettepanekud koos põhjendustega tuleb saata hiljemalt 28.jaanuariks 2013 e-posti aadressil: ivi@vaa.ee või 

aadressil: Võrumaa Arenguagentuur, Jüri 12, 65605 Võru 
 

 

 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. 

 
 Koostöös Võrumaa Arenguagentuuriga on tulemas pool aastat kestev mentorklubi. Klubi alustab 20 veebruaril, 

täpsem  info www.vaa.ee. Kahel uuel Kagu-Eesti Puiduklasti liikmel on võimalik mentorklubis osaleda tasuta! Registreeri 
SIIN 

 
 12. detsembril toimus klastri kokkusaamine AS Sirjes. Tutvusime ettevõtte tootmis- ja juhtimispoolega ning 

arutasime klastri tegevusi. 

 
 2013 I kvartalis planeerime infokohtumisi, kuhu on oodatud nii liikmed kui ka teised huvilised. Ees on kohtumised 

Pärnu Puiduklasti ning teiste valdkonnas tegutsevate organisatsioonidega. 
 

 10. jaanuaril toimub juhatuse koosolek. 

 
 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. Messikoosolek toimub 14. 
jaanuaril Sternoberg OÜ juures, Kääpa külas. 
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 Klastri liikmed osalevad 30. jaanuaril Väimelas PMKK infoseminaril „Vesialuselised viimistlusmaterjalid“. 

Lisainfo ja registreerumine www.pmkk.vkhk.ee  
 

 Klastri tegevjuht osaleb 31. jaanuaril Disainiveduri infopäeval Tartus. Inspiratsiooniseminaril räägitakse 
disainist, disaini rollist ja võimalustest ettevõtte konkurentsivõime tõstmisel ning Disainivedurist, mis on ettevõtjatele 

suunatud koolitus- ja nõustamisprogramm, mille läbimine aitab mõista disaini võimalusi oma toodete ja teenuste 
loomisel ja arendamisel. Lisainfo siit. 

 

 AS Suwem avab veebruaris Tartus E-kaubamajas esindussalongi. 
 

 Müügis on suur hulk kasutatud tootmisseadmeid. Nimekirjaga saate tutvuda siin. 
 

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

allolevatel kontaktidel: 
 

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

 

 

  MITTETULUNDUSÜHINGUD  

 
Uudised 

 Kodanikeühenduste konsultant Margit Lukka soovib kõigile edukat alanud aastat ning annab 
lühidalt teada 2013. aastal toimuvast: 

Uue aasta plaanid kattuvad  nii mõneski osas eelmise aastaga, kuid leidub ka uuendusi. Juhtide 
arenguprogrammi sellel aastal enam ei toimu, küll aga on teil võimalus osaleda  mitmetel koolitustel, kus 

teemade valikul lähtusime teie soovidest ja vajadustest. Jätkame alustanud ning potentsiaalsete 

mittetulundusühenduste asutajate koolitamist baaskoolituse näol. Kevadel on oodata ilmselt üht suuremat 
sündmust just mainitud sihtgrupile mõeldes. Aasta tippsündmus - Võrumaa mittetulundusühenduste 

sügiskonverents saab toimuma ka sellel  sügisel. 
Lähenevate sündmuste ja koolituste kohta leiate infot  Võrumaa Arenguagentuuri 

veebilehel ja arenduskeskuste veebilehel. 
 

 Mul on hea meel teile teatada, et Võrumaa Arenguagentuur sai maakondlike arenduskeskuste seas 2012. 

aasta parima mittetulundusühenduste nõustaja nominendi aukirja. 
 

 15. jaanuaril avaneb Vana Võrumaa Kultuuriprogramm, kust on võimalus toetust taotleda võru keele ja 
kultuuri säilimisega seonduvatele tegevustele. Lisainfot leiad  SIIT! 

 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 

leiad SIIT!  

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 leiad SIIT! 

 Tule osalema kodanikualgatuses “MAALE ELAMA”!   

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  

 MTÜ Võluvõru pakub uuel aastal põnevaid tegevusi. Tutvu nendega lähemalt SIIN! 

Kontakt: Margit Lukka, e-post margit@vaa.ee, tel 525 1750  
 
Mittetulundusühenduste nõustamist maakondlikes arenduskeskustes toetavad EL Sotsiaalfond ja Siseministeerium. 

 

http://www.pmkk.vkhk.ee/
http://www.eas.ee/et/eas/pressikeskus/uudised?option=com_content&view=article&id=4979:-disainiveduri-infopaeevad-tartus-ja-tallinnas&catid=213:ettevotte-arendamine&Itemid=2698
http://www.puiduklaster.ee/images/stories/SEADMETE_MK_2012.12.12._Pakkumine.pdf
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http://www.rahvakultuur.ee/?s=1714
http://www.kysk.ee/?s=1100
http://www.kysk.ee/?s=1099
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http://www.voluvoru.eu/
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  TURISM  

 
Tegevused 

 

 2013 saab alguse Eesti - Läti ühisprojekt  „Development of water tourism as nature and active tourism component in 
Latvia and Estonia“ , lühidalt „Riverways“.  Projekti Võrumaa partneriks on SA Võrumaa Arenguagentuur, kes koordineerib 

kolme valla: Sõmerpalu, Lasva ja Võru valla projektitegevusi. Projekti raames projekteeritakse kolm paadisilda Võru valda; 

ehitatakse kaks paadisilda: üks  Sõmerpalu ja teine Lasva valda; korrastatakse Sõmerpalu park; valmib trükis, kus on 
toodud teenuse pakkujad, toitlustajad, majutusettevõtted veetee läheduses. 

 Selgusid Võrumaa  meenekonkursi võitjad 

Võrumaa omanäolise meene konkursile UMA MEELÜS laekus 28 erinevat esindusmeenet ja 52 turistimeenet, mille                              

seast valis  žürii välja mõlemas kategoorias kolm parimat ning andis täiendavalt kaks eripreemiat. Samuti selgitati välja 

rahva lemmik kummaski kategoorias. Täiendavalt liitusid konkursi autasustamise protsessiga MTÜ Võru Folkloorifestival ja 
MTÜ Näputüüselts, kes andsid oma organisatsioonide eripreemiad. Täpsemalt saate lugeda www.vaa.ee/uudised  

 Elu kahe maailma piiril! 

Lõuna-Eesti Leader tegevusgrupid alustavad 2013. aasta suvel rahvusvahelise koostööprojektiga, mis viiakse läbi koos 

National Geographic ja Lõuna-Eesti turismiarendajatega. Projekti raames kerkivad maastikule National Geographicu 
aknakujulised raamid 

Tule ja  osale Lõuna-Eesti avastamisväärt paikade leidmise ideevoorus.  Ettepanekuid oodatakse kuni 10. 

jaanuarini 2013!  Täpsem info www.voruleader.ee/uudised 
 

 9. jaanuaril kell 14 osalevad  turismiinfokeskuse infokonsultant Meeli Palujõe ja turismikoordinaator Kertu Künnapuu  Piusa 
Ürgoru Puhkemajas  talsipühi tähistamisel. 

Kontakt: 
Võrumaa Arenguagentuuri turismikoordinaator Kertu Künnapuu, kertu@vaa.ee, tel 786 8367, 5340 2242 

Võrumaa Turismiinfokeskuse infokonsultant Meeli Palujõe, meeli@vaa.ee, tel 782 1881, 5819 1463 
 

 

   SETOMAA UUDISED 

 

Talsipühade (õigeusklike jõulud) ajal on Setomaal mitmeid põnevaid üritusi. 

 Esmaspäeval, 7.01 on Setomaa Valdade Liidu delegatsioon külas Petseri Lingvistilises Gümnaasiumis. Juba aastaid 

käiakse pühade ajal endisel eestikeelsel koolil külas, muuhulgas kohtutakse seal nii Petseri linna juhtidega, kui ka Petseri 

ettevõtjatega. 

 Meremäe Ettevõtjate Klubi on Setomaal omataoliste hulgas kõige aktiivsem. Seekord on nende pühadeaegne 

kokkusaamine Piusa Ürgoru Puhkemajas. 

 Teispäeval, 8.01 kell 10 on Obinitsa Seltsimajas kohtumine Riigikogu Setomaa toetusrühmaga. 

Kohtumisel räägitakse on Setomaa Kultuuriprogrammi, Setomaa Arenguprogrammi mõjust Setomaa arengule ning 

järgmise perioodi võimalikest eesmärkidest. 

Endiselt ootame soovijate registreerumist kohe algavatele koolitustele: 

 * ettevõtte internetiturundus 
 * meistrilt sellile koolitus lambakasvatushuvilistele 

 * meistrilt sellile koolitus aiandushuvilistele 

Kontakt: Aarne Leima, tel  5322 6961, aarne.leima@setomaa.ee  

 

 
ARENGUAGENTUUR SOOVITAB -  võta aega ja osale veebruaris kaasamise koolitusel. Lisainfo koolituse kohta  ja 

registreerimine SIIN.  

 
Lisainfot kaasamise kohta saab juhatajalt Ivika Nõgelilt, tel 5855 0202, ivika@vaa.ee  

 

 

http://www.vaa.ee/uudised
http://www.voruleader.ee/uudised
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TEATED 
 

 Võrumaa Arenguagentuuris on praktikal Evelyn Tõniste, kes tegeleb erinevate projektidega, aidates neid 

korraldada ja ellu viia. Evelyni kontakttelefon on 786 8313 ja e-post evelyn@vaa.ee  
 

Evelyni muljed praktikast:  

Kui ma kahe kuu eest Võrumaa Arenguagentuuri juhi Ivika Nõgeliga ühendust võtsin, ei 
osanud ma tegelikult loota, et mu aastatepikkune unistus – teha tööd, mis tõesti meeldib – 

võib teoks saada. Õigupoolest on tegemist küll Töötukassa kaudu organiseeritud 
tööpraktikaga, mille eest ma praktikandina töötasu ei saa, kuid antud hetkel pean ma 

rahast olulisemaks kogemust, mida töö agentuuris mulle pakkunud on. 

Kaks kuud, mis ma siin olnud olen, on möödunud väga kiiresti. Kuna minu eesmärk oli 
õppida tundma projektimaailma, siis on palju minu töökohustusi seotud just projektidega. Kuid olen saanud ka teisi 

ülesandeid, näiteks ettevõtete andmebaasi analüüsimine ja koostamine. Üheks minu töö osaks on meeskonnakoosolekute 
protokollimine. Agentuuri konsultantide põhitöö on tegelikult nõustamine ja nii olen ma sattunud ka mõne väga huvitava 

nõustamise juurde. 

Täiesti hindmatu väärtusega on minu jaoks olnud üritused, kuhu olen sattunud tänu agentuurile. See on olnud üks 

intensiivsemaid ja silmaringi avardavamaid perioode mu elus. Kohe esimesel nädalal saadeti mind Võrumaa Noorte 

osaluskohvikusse - täiesti uus ja emotsionaalne kogemus. Agentuur võimaldas mul osaleda ka MTÜ-de projektijuhtimise ja 
finantsjuhtimise koolitusel, mis mõlemad olid põhjalikud kahepäevased üritused. Samuti võeti mind kaasa agentuuri 

sisekoolitusele, mis toimus Setomaal ning lõppes põhjaliku tööalase eneseanalüüsiga. Üks väga inspireeriv üritus minu 
jaoks oli Võrumaa MTÜ-de sügiskonverents. Kõige rohkem jäi sealt kõlama mõte, mis minu jaoks on praegu eriti aktuaalne 

- tee seda, mis meeldib! 

Võrumaa Arenguagentuuri inimesed on kõik väga sõbralikud ja ma tõesti imetlen seda kollektiivi – kuigi igaühel on oma 
tegutsemisvaldkond, siis alati jagub aega teine ära kuulata ja nõu anda kui tarvis. Täpselt nii nagu kollektiivi, suhtutakse 

ka oma töösse ja klientidesse – inimestesse, kes leiavad tee agentuuri nõu küsima.  

 

 

 
 

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 www.vaa.ee 

Teie edu heaks!  
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