
 
 

 
Kallid koostööpartnerid! 

 

Aasta on suure hooga käivitunud ning lähikuud tõotavad tulla sündmusterohked ja põnevad. Nii ettevõtjatele, 
kodanikeühendustele, omavalitsustele kui ka turismiasjalistele jätkub üritusi, millest osa võtta ning koolitusi, 

kus end täiendada.  
 

Kasutage neid võimalusi! Kunagi ei tea ette, kust kuuldud mõttekild või kohatud inimene paneb kasvama uue 

ja eduka ettevõtmise. 
 

Head lugemist! 
 

Ivika Nõgel 
 

Infokirjast leiate: 

 Ettevõtlusvaldkonna koolitused, koostööpakkumised, messiinfo ja toetusvõimalused,   
 MTÜ-valdkonna rahastusvõimalused. 

 Osalemisvõimalused mentorklubis ning projektides „Maale elama“ ja Meistrilt sellile“ 
 

 

ETTEVÕTLUS  

 
 

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, veebruar  2013 .a. 

 Vallavalitsus Vastuvõtu päev Vastuvõtu kellaaeg Vastuvõtu koht 

Sõmerpalu Veebruaris nõustamist ei toimu 

Antsla 20.02.2013  9.00 - 12.00 Vallavalitsus II korrus 

Haanja 21.02.2013  9.00  -12.00 Vallavalitsuse II korrus 

Rõuge 26.02.2013  9.00  -12.00 Vallavalitsuse II korrus 

Mõniste 27.02.2013  9.00  -12.00 Kuutsi koolimaja II korrus 

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

  Koolitused ja seminarid 

      Ekspordivaldkonna koolitused  

 5. veebruaril; 5. märtsil ja 2. aprillil “Ekspordiplaan: planeerimisest finantseerimiseni” Tartus 

Kolmepäevase koolituse osalemistasu on 57 eurot (hind sisaldab käibemaksu, toitlustamist ja koolituse 

materjale). Info: http://www.eas.ee/et/eas/yritused?task=displayevent&id=107 

 6. ;  13. ja 14. veerbuaril “Ekspordiplaan: esimesed sammud” Tallinnas  

Kolmepäevase koolituse osalemistasu on 57 eurot (hind sisaldab käibemaksu, toitlustamist ja koolituse 

materjale). Info: http://www.eas.ee/et/eas/yritused?task=displayevent&id=102 

      Seminarid 

 Seminar Tartus „Tulu- ja käibemaksu sõlmprobleemid ning maksumuudatused 2013“  

Koolitus toimub kolmapäeval, 6. veebruaril kell 11–17 Atlantise konverentsikeskuses (Narva mnt 2, 

Tartu). Seminaril käsitletakse hetkel aktuaalseid maksustamisega seotud probleeme, mis on tekkinud 

maksuseaduste muudatustest ja maksualasest kohtupraktikast. Koolituse eesmärgiks on anda praktilisi 

nõuandeid maksuseadustega toimetulekuks. Lektor on Tõnis Jakob, OÜ Marisett maksukonsultant ja 

vannutatud audiitor. Info ja registreerimine: http://www.koda.ee/index.php?id=19137 
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 Seminar Tartus: „Abiks orienteerumisel töösuhete labürindis“   

20. veebruaril kell 10.00-15.30 Atlantise konverentsikeskuses (Narva mnt 2).Koolituse lektor on Neenu 

Pavel, Tööinspektsiooni Lõuna inspektsiooni tööinspektor-jurist. Käsitletavad teemad: Töölepingu 

sõlmimine, Töö- ja puhkeaeg, Töölepingu lõppemine ja ülesütlemine jm. Info ja registreerimine: 

http://www.koda.ee/index.php?id=19235 

 Ettevõtjate laskespordipäevad 

7. märtsil toimuvad Haanjas ettevõtjate laskespordipäevad! Oodatud on Võrumaa ettevõtjad, kes panevad 

välja julge ja tubli 3-liikmelise võistkonna.  Selguvad sportlikumad ja ägedamad! Võistlustele 

registreerujate arv on piiratud, seega, kes ees, see võidumees! Täpsem info ilmub õige pea meie 

kodulehele www.vaa.ee .  Spordipäev toimub koostöös ettevõtjatega!  Lisainfo ja registreerumine 

parkseppehitus@gmail.com, 5262829 ene@vaa.ee  5299550. 

 Kagu-Eesti Mentorklubi  

28. märtsil alustab taaskord Kagu-Eesti Mentorklubi, mis toimub maakondlike arenduskeskuste (Põlva, 

Valga ja Võru) koostöös. Kuhu on oodatud kolme maakonna noored ja rohelised ettevõtjad. Täpsem info 

www.vaa.ee ja registreeruda saab ene@vaa.ee, 7868313. 

 

 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. 

http://www.eas.ee/et/ettevotjale/eksport/trade-with-estonia-juhendmaterjalid 

http://www.tradewithestonia.com/- registreerimine  

Portaali registreerumine ja ettevõtte profiili täitmine on TASUTA. 

 

 Osale välismessil 

 Mobil World Congress 2013, Hispaanias 25. - 28. veebruar 2013 

 EcoBuild 2013, Suurbritannias 5. - 7.märts 2013 

 Hannover Messe 2013, Saksamaal 8. - 12. aprill 2013 

 Transrussia 2013, Venemaal 23. - 26. aprill 2013 

 DSEI 2013, Suurbritannias 10. - 13. september 2013 

 Alihankinta 2013, Soomes 24. - 26. september 2013 

 Hanseboot 2013, Saksamaal 26. oktoober kuni 3. november 2013 

 Productronica 2013, Saksamaal 12. - 15. november 2013 

 ELMIA Subcontractor 2013, Rootsis 12. - 15. november 2013  

      Info välismesside kohta: http://www.eas.ee/et/ettevotjale/eksport 

 

 Toetusvõimalused ettevõtjatele 

Alustavatele ettevõtjatele 

 Starditoetus: http://www.eas.ee/et/alustavale-ettevotjale/eas-i-lahendused-ja-

toetusvoimalused/starditoetus/ueldist: 

 Kasvutoetus: http://www.eas.ee/et/alustavale-ettevotjale/eas-i-lahendused-ja-

toetusvoimalused/kasvutoetus/ueldist  

Tegutsevale ettevõtjatele 

 Tööstusettevõtja nõustamise toetus: http://www.eas.ee/et/ettevotjale/ettevotte-

arendamine/toeoestusettevotja-noustamise-toetus/ueldist 

 Disainijuhtimise nõustamisalane toetus: http://www.eas.ee/et/ettevotjale/ettevotte-

arendamine/disainijuhtimise-alane-noustamisteenuse-toetus/ueldist 

 Arendustöötaja kaasamise toetus: http://www.eas.ee/et/ettevotjale/ettevotte-

arendamine/arendustoeoetaja-kaasamise-toetamine/arendustoeoetaja-kaasamise-toetus 

 Innovatsiooniosakud: http://www.eas.ee/et/ettevotjale/innovatsioon/innovatsiooniosakud/uldist 
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UUS! 

 Suurinvestori toetus ettevõtjale: http://www.eas.ee/et/ettevotjale/ettevotte-arendamine/suurinvestori-

toetus-toeoestusettevotjale 

 Teenindusettevõtja toetus: http://www.eas.ee/et/ettevotjale/ettevotte-arendamine/tugiteenuskeskuste-

investeeringu-toetus 

 

 

 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. 

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

 

 

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

veebruaril, täpsem  info http://www.vaa.ee/koolitused/vorumaa-ettevotjate-mentorklubi. Kahel uuel Kagu-

Eesti Puiduklasti liikmel on võimalik mentorklubis osaleda tasuta! 

 

  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. Eksponendid 

teevad ettevalmistusi messil osalemiseks. UUDIS: Klaster korraldab koostöös Loodusreisidega kõikidele 

messihuvilistele väljasõidu samale messile. Klastri liikmele reisi hind 88,-€, mitteliiikmetele 98,-€. 

Messiinfo on leitav siin 

 

  Rootsis, Stockholmis toimub 05.-09. Veebruar „Furniture Fair 2013“ mess, mitmed klastri liikmed on 

seda messi külastamas. 

 

  20. veebruaril toimub Võrumaa Kutsehariduskeskuse Tehnomajas klastriüritus, kus arutletakse logistika 

teemadel ning toimub ümarlaud temal „Kvaliteetne tööjõud VKHK –st“. Oodatud on kõik huvilised! 

 

  Klastri liikmed osalesid 30. jaanuaril Väimelas PMKK infoseminaril „Vesialuselised 

viimistlusmaterjalid“.  

 

  Klastri tegevjuht osales 31. jaanuaril Disainiveduri infopäeval Tartus. Eesti Disainikeskus korraldas 

informatiivse seminari, kus rõhutati disaini olulisust ja tähtsust tänapäeva maailmas. Disainiga seotud 

valdkondadest ning küsimustes saab lähemalt lugeda siit UUDIS: Mais 2013 toimub Väimelas 

sellekohane infoseminar. 

 

  AS Suwem avab veebruaris Tartus E-kaubamajas esindussalongi! Palju õnne! Suwemi uudistega 

saate lähemalt tutvuda siin 

 

  Müügis on suur hulk kasutatud tootmisseadmeid. Nimekirjaga saate tutvuda siin 

 

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

sellest teata järgnevatel kontaktidel:  www.puiduklaster.ee   või Ene Kerge, 786 8313, ene@vaa.ee   
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MITTETULUNDUSÜHINGUD  

 
Kodanikeühenduste konsultant Margit Lukka annab tasuta nõu kuni 5 tunni ulatuses. Lisainfo: Margit 

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

 

 Uudised 

 Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) on avanud taotlusvooru piirkondlikult (sh 

linnaasumites) tegutsevate vabaühenduste suhtekorraldus- ja kommunikatsioonialaste oskuste 

tugevdamisele ja rakendamisele (taotluste esitamise tähtaeg 12. veebruar 2013 kell 15.00). 

Lisainfo leiad SIIT! 

 

 KÜSK avab uue taotlusvooru linnade asumiseltside tegevusvõimekuse tõstmiseks.  Oodatakse 

linnade asumiseltside tegevusvõimekuse tõstmisele suunatud projekte. Taotlusvooru ühe 

eesmärgina nähakse, et asumiseltsid on võimekamad linnaasumi kogukonna kujundamisel, 

ühishuvide ja probleemide väljaselgitamisel ning kaasarääkimisel nende lahendamiseks. 

Toetussumma piirmäär ühe taotluse kohta on maksimaalselt 7000€. Taotluste esitamise tähtaeg on 

4. märts 2013.a kell 15.00. Teave taotlustingimuste kohta, taotlusvormid ning muu taotlusvooru 

info on leitav SIIN!  

 

 Uuendused kohaliku omaalgatuse programmis (KOP)!  Alates 2013. aastast haldab 

regionaalministri haldusala kohaliku omaalgatuse programmi SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital. 

Käesoleval ajal täpsustatakse KOP eesmärke ja rahastatavaid tegevusi, taotlusvoorude tingimusi 

ning koostatakse uusi taotlusvorme. KOP 2013.a. toetuse andmise tingimused ja taotlusvormid 

avalikustatakse hiljemalt 26. veebruaril. Taotluste esitamise tähtajad on endiselt 1. aprill ja 1. 

oktoober ja taotlused esitatakse jätkuvalt maavalitsustesse. Märtsis toimuvad taotlejatele 

regionaalsed infopäevad KOP uute tingimuste ja taotlusvormide tutvustamiseks. 

 

 Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ootab kuni 15. veebruarini taotlusi regionaalsete 

investeeringutoetuste andmise programmi. Programmi eesmärgiks on kvaliteetsema kohaliku 

elukeskkonna loomiseks ja arendamiseks toetada regionaalseid investeeringuid laste, noorte, 

perede, vanurite ja puuetega inimeste jaoks hoolekande, õppimise, sportimise 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. Toetuse piirsumma ühe taotleja kohta on 31 956 eurot. Vaata 

lisainfot SIIT!  

 

 Tule osalema kodanikualgatuses “MAALE ELAMA”! Ootame Sind koolitusele "Kuidas olla 

uuele elanikule külalislahke kogukond?" Koolituse eesmärgiks on aidata "Maale elama" projekti 

potentsiaalsetel huvilistel võtta kvaliteetaeg mõtestamaks oma kogukonna tugevused ja 

potentsiaal väärt elukeskkonnana. Viimane kogukonnakoolitus toimub Tartus 11.veebruaril. 

Koolitusele registreeru SIIN! Kui soovid rohkem infot koolituste ja kogu projekti kohta, külasta 

MTÜ Partnerlus kodulehte, liitu „Maale elama“ Facebooki lehega või küsi infot: Ivika Nõgel, tel: 

5855 0202, e-post: ivika@vaa.ee 

 

Mittetulundusühenduste nõustamist maakondlikes arenduskeskustes toetavad EL Sotsiaalfond ja            

Siseministeerium. 

  
 

KOHALIKUD OMAVALITSUSED 

 
Kohalike omavalitsuste konsultant, Kertu Künnapuu vastab teie küsimustele telefonil 786 8367 ja 

53402242 ning e-postil kertu@vaa.ee.  
 

 Uudised 

 29. jaanuaril langetati lõplik valik paikadest, kuhu tuleval suvel paigaldatakse National Geografic´u 

kollased raamid. Võrumaal on nendeks kohtadeks Vastseliina piiskopilinnuse varemed; Rõuge ürgorg 

ning Urvaste kirik ja Uhtjärv. Kokku paigaldatakse Lõuna-Eestisse 21 raami. Projekti eesmärkideks on 

piirkonnale tuntuse ja külastajate toomine ning oma identiteedi tugevdamine. Tekivad erinevad 
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temaatilised turismimarsruudid, mis annavad täiendava põhjuse Lõuna-Eestit avastada. Kollaste akende 

piirkondade tutvustamiseks korraldatakse kohaturunduse kampaania „Elu kahe maailma piiril“, mis 

kutsub nii sise- kui väliskülastajaid tutvuma Lõuna-Eesti rikkaliku kultuuripärandi, imelise looduse ja 

innovaatilise ettevõtlusega. Need paigad, kuhu aknad paigutatakse hakkavad turundama kogu 

ümbritsevat piirkonda ning sellest saavad kasu läheduses olevad ettevõtjad, kes erinevaid teenuseid ja 

tooteid külastajatele pakuvad.  
 

 Koolitused ja seminarid 

 8. veebruaril toimub Tartus kohalikele omavalitsustele suunatud seminar „Maale elama“, 

mille eesmärgiks on jagada valdade praktikaid ja arutleda koostöö võimaluste üle uuselanike 

toetamisel linnast maale kolimisel. Seminar toimub Tartu Kutsehariduskeskuse Hotellis (Kopli  

1C) kell 10.00-15.00. Registreeri seminarile SIIN. Lisainfot „Maale elama“ projekti kohta saab 

MTÜ Partnerlus kodulehelt. 

 

TURISM  

 
 Uudised 

 23. jaanuaril toimus Läti ja Poola sihtturu seminar Tartus. Seminari esimeses pooles räägiti sellest, mis 

on lätlaste jaoks Eestis huvitav, lätlaste tarbimisharjumustest, rahulolust pakutavate teenustega ning 

turismiarenduskeskuse turundustegevustest Lätis. Ettekandeid tegid  Elin Priks (EAS 

turismiarenduskeskuse sihtturu juht Läti, Leedu ja Poola suunal), Asnate Ziemele (Läti Maaturismi juht) ja 

Eva Staltmane (Balti turismiturundus organisatsiooni juht). Päeva teises pooles räägiti vastvalminud Poola 

lõpptarbijate uuringust, poolakate reisi- ja tarbimisharjumustest ning mida tuleks silmas pidada Poola 

turistide võõrustamisel. Lisaks Elin Priksile  rääkisid Poola suursaadik Eestis Grzegorz M.Poznanski ning 

 vabakutseline turismiajakirjanik Anna Kłossowska (Rzeczpospolita's Turystyka).  

            Ettekandeid saab vaadata EAS- kodulehelt 

http://www.eas.ee/et/eas/yritused?task=displayevent&id=659 

   

 

 8.-10. veebruaril osaleb Võrumaa turismiinfokeskuse infokonsultant Meeli Palujõe Balttouri messil 

Riias. 

 15.-17. veebruar toimub Eesti suurim turismimess Tourest Tallinnas. 

 22.-24. veebruaril Tallinki laeval Baltic Queen tutvustavad turismiinfokeskuse infokonsultant Meeli 

Palujõe ja turismikoordinaator Kertu Künnapuu   Eesti nädala raames Lõuna-Eesti vaatamisväärsusi. 

 

 Uus turismiinfokonsultant 

  
Alates 01. veebruarist 2013 töötab Võrumaa turismiinfokonsultandina Maria Ilves. Maria ütleb 

enda kohta järgmist:   

Olen sündinud Võrus, keskkooli lõpetanud Tartus ning Inglismaal Birminghamis omandanud 

kõrghariduse rahvusvahelise turismi juhtimise erialal. Pärast kolme aastat välismaal otsustasin 

kodukohta tagasi pöörduda ja saadud teadmisi Võrumaal rakendada. 2012. aasta suvel oli mul 

võimalus olla Võrumaa Turismiinfokeskuses praktikal, kus tutvusin turismiinfo töökorraldusega. 

Alates 1. veebruarist töötan turismiinfokonsultandina. Minu tööülesanneteks on külastajatele 

turismiinfo jagamine, andmebaaside haldamine ja Võrumaa turismiinfo levitamine sotsiaalmeedia 

võrgustikes. 

 

http://www.partnerlus.ee/wp-content/uploads/2012/11/Maale_elama_seminar.pdf
http://www.partnerlus.ee/maale-elama/
http://www.eas.ee/et/eas/yritused?task=displayevent&id=659


 

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  

Võrumaa Turismiinfokeskuse infokonsultant Maria Ilves, maria@vaa.ee, tel 5673 6222 
 

SETOMAA UUDISED 

 

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

 Koolitused 

"Meistrilt sellile" koolituste programmid 

Õppepäevade eesmärk on anda ettevõtlikele inimestele võimalus arendada edasi oma oskusi ja omandada 

uusi töövõtteid ning teadmisi kogenud meistritelt/ettevõtjatelt. Plaanis on läbi viia 10 praktilise õppe päeva 

aiandusvaldkonnas ning 10 praktilise õppe päeva lambakasvatuse valdkonnas. Osalemiseks tuleb saata 

täidetud taotlus  e-postiga aadressil info@setomaa.ee hiljemalt 10.veebruariks. Avalduse vormi ja muu 

info leiate setomaa.ee lehelt: http://setomaa.ee/index.php?id=e5e63da79fcd2bebbd7cb8bf1c1d0274 
 

 

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  

 
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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