
Infokirjast leiate muu hulgas teavet teemadel: 

 

 Ettevõtlusvaldkonna nõustamised, koolitused, seminarid, koostööpakkumised, 

messiinfo ja toetusvõimalused  

 Koolitused ja üritused MTÜ-dele 

 uued arendusprojektid ja algatused 

 koolitused ja õppepäevad Setomaal 

SA Võrumaa Arenguagentuur otsib oma meeskonda ettevõtluskonsultanti! 
 
Tööülesanded:  

 Alustavate ja tegutsevate ettevõtete nõustamine  

 Ettevõtjate projektide nõustamine 

 Maakonna ettevõtlust arendavate projektide algatamine ja läbiviimine 

 

Tööpakkumise lisainfo:   www.vaa.ee  
Kandideerimise tähtaeg: 13. mai 2013   
  

   ETTEVÕTLUS 

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

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

 TASUTA NÕUSTAMISED VALLAS 
 

Vallavalitsus Vastuvõtu päev Vastuvõtu kellaaeg          Vastuvõtu koht 

Sõmerpalu 08.05.2013 09.00-12.00 Vallavalitsuse I korrus 

Antsla 14.05.2013 09.00-12.00 Vallavalitsuse II korrus 

Haanja 15.05.2013 09.00-12.00 Vallavalitsuse II korrus 

Rõuge 21.05.2013 09.00-12.00 Vallavalitsuse II korrus 

Mõniste 22.05.2013 09.00-12.00 Kuutsi koolimaja II korrus 

 

 
 

 
 
 

 
Nõustamine toimub eelregistreerimisel. Lisainfo: Ivi Martens, ettevõtluskontsultant, 

786 8367, 534 97 303, ivi@vaa.ee 

Maikuu on rikas uusi teadmisi ja julgustust jagavate ürituste poolest. 9. mail 

Euroopa päeval kutsume kõiki Sänna Kultuurimõisa inspiratsioonipäevale koguma 
värskeid mõtteid ja uuenduslikke ideesid. Terve kuu jooksul toimub infopäevi ja 

koolitusi, mis annavad vastuseid küsimustele ekspordi, maksude ja tarbijaõiguste 
kohta. Praktiliste oskuste austajaile soovitame „Meistrilt sellile“ projekti raames 
toimuvaid lambavilla töötlemise ja marjakasvatuse õppepäevi. Mai on tegus – 

olge Teiegi! 

Ivika Nõgel, Võrumaa Arenguagentuuri juhataja 



KOOLITUSED, SEMINARID  JA INFOPÄEVAD 

 
Ekspordivalla koolitused:  

 

 8.mail; 05. juuni ja 19. juunil“Ekspordiplaan: planeerimisest  

finantseerimiseni” Tallinnas Kolmepäevase koolituse osalemistasu on 57 eurot 
(hind sisaldab käibemaksu, toitlustamist ja koolituse materjale). Lisainfo on saadaval 
SIIN. 

 
Seminarid: 

 

 Seminar Tartus: „Kuidas kaitsta ennast maksuhalduri eest?“ 

  

Koolitus toimub 3. mail 2013. a kell 10.00–16.00 Atlantise  konverentsikeskuses 
(Narva mnt 2, Tartu) ja on korraldatud koostöös  advokaadibürooga VARUL. 

Lisainfo ja registreerimine SIIN.  
 

Infopäevad: 
 

 Infotund Sõmerpalus: 8. mail korraldab Osula taluturg koos Võrumaa  

Arenguagentuuri ning Veterinaar- ja toiduametiga Sõmerpalu vallamajas 
teavitustunni. Kella 10–11 Veterinaar- ja toiduameti esindaja ettekanne teemal: 

oma toote müük taluturul, põllumajandustoodete töötlemine ja müük, koduköökidele 
esitatavad nõuded, väiketaluturu tingimused ja võimalused. Kella 11–12 huviliste 
müügiteemaline ümarlaud taluturul.  

  
Lisainfo: Ivi Martens, tel 5349 7303, 786 8367, e-post:  ivi@vaa.ee ;  Elgita Kender, 

kelgita@gmail.com 
 
 

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  
 

 OSALE VÄLISMESSIL 
 

 Info välismessidel osalemise kohta: www.eas.ee/et/ettevotjale/eksport 

 

 Mess PSKOV EKSPO-12  Pihkvas 21-23 mai 2013 

 
Võrumaa ettevõtteid osalevad rahvusvahelisel messil PSKOV EKSPO-12, mis toimub 

21-23 maini Pihkvas. Messil on esindatud järgmised valdkonnad– ehitus, 
remonditeenused, mööbel, infotehnoloogia, turismiteenused, kodutarbed, erirõivad 
jne. Messil raames toimub ka pressikonverents ja seminarid. 

Täiendav: www.expo-pskov.ru ; Ivi Martens, 5349 7303, 786 8367, ivi@vaa.ee 

http://www.eas.ee/et/eas/yritused?task=displayevent&id=108
http://www.koda.ee/koolitused-uritused/koolitused/?id=19863
http://www.eas.ee/et/ettevotjale/eksport/trade-with-estonia/
http://www.tradewithestonia.com/


 

 
 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  
 
 

Kontaktüritused: 
 

 Ettevõtjate partneriaat Balvis, Lätis 

 

19.aprillil 2013 toimus Balvi linnas(Läti) kolmas  Eesti, Läti, Vene (Pihkva 
oblast) piirialade ettevõtjate Partneriaaat. Partneriaat on ettevõtjate kohtumine, kus 
igale ettevõtjale leitakse teiselt poolt piiri sama valdkonna koostööst huvitatud 

ettevõtja. Ürituse korraldasid koostöös MTÜ Euregio Pskov-Livonia, Võrumaa 
Arenguagentuur, Valgamaa Arenguagentuur, Põlvamaa Arenduskeskus,Pihkva oblasti 

Kaubandus-Tööstuskoda ja Euregio Pskov-Livonia Läti sektsioon. Võrumaalt osales 
üritusel kuus ettevõtet. 
 

 
 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 

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


 

 Koostöös Võru, Põlva ja Valga ettevõtluskeskustega algas märtsis Kagu-Eesti 

Mentorklubi. Mentorklubi pakub väikeettevõtjatele võimalust suhelda kogenud 

ettevõtjate, koolitajate ja praktikutega, saada uusi teadmisi, häid nõuandeid 
ning jagada vastastikuseid kogemusi. Mentorklubi on hea võimalus tutvustada 

oma ettevõtet, laiendada ning arendada suhtevõrgustikku. Võrumaalt osaleb 
klubis 7 ettevõtjat.  

 

 

 
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.  
 

 2013 a sügisperioodil toimub Leader projekti raames tootmiskorralduse 

koolitus. Koolitusgrupi suurenemisel on võimalus osaleda ka mitteliikmetel. 
Selle kohta ilmub info kodulehel – www.puiduklaster.ee 

 

 Klastri liikmed osalesid 11.- 14. aprillil Oma Koti sisustusmessil Soomes. 

Enda ettevõte eksponaatidega oli väljas Sternoberg OÜ, Palkmööbel OÜ, Kapa 
Puit OÜ ja Kalevipuit OÜ.  

 Messil osalemine oli tulemuslik ning tõi kõikidele osalejatele uusi ärikontakte. 
 Meediakajastus Lõunalehelt  
 

 24. aprillil toimus Kääpal Kapa Puidu juures kokkusaamine, kus tutvuti tootmise 

ning ettevõtte juhtimisega. Muuhulgas räägiti klastri tegevustest II poolaastal. 

 

 9. mail toimub klastri liikmetel kohtumine Põlvamaa ettevõtjate ja  

 arendusorganisatsioonide eestvedajatega. 
 

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

 

 29. mail toimub klastri üldkoosolek Suwemis. Peateemaks majandusaasta 

aruande kinnitamine. 
 

 Müügis on suur hulk kasutatud tootmisseadmeid Lasva Liimpuidult  

 ning Steko Eestilt Nimekirjad avanevad SIIT. 

 
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://lounaleht.ee/?page=1&id=11882
http://www.puiduklaster.ee/et/turuplats


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 
 

 Hooandja.ee ühisrahastusplatvorm ootab kodanikealgatuslikke 

projekte, mille esitajateks on seltsid ja teised mittetulundusühingud. Kui teie 
piirkonna avalikus ruumis võiks olla midagi, mis teeks kohalike elu paremaks, siis on 

Hooandja just see koht, kuhu oma idee esitada. Võibolla on teil ühissaun, mis vajab 
parandamist? Park milles puuduvad pingid? Soovite korraldada kogukonna üritust, 

millega kaasnevad kulud? Kõik need projektid ja paljud teisedki on Hooandjasse 
nüüdsest teretulnud. Kodanikualgatuslikku Hooandjasse sobivad projektid, mis 
vajavad ühekordset rahastust, mille tulemus on mõõdetav ja avalikkusega jagatav. 

Iga projekt peaks pakkuma midagi ka toetajatele, olenevalt toetussummast, olgu 
selleks siis osalus üritusel, graveeritud nimi pingil vmt. Samuti on tarvis KOV-i 

põhimõttelist nõusolekut projekti läbiviimiseks, juhul kui seda on tarvis. Lähema 
informatsiooni projekti esitamise kohta leiate SIIT!  
 

 9. mail leiab Sänna Kultuurimõisas aset Võrumaa inspiratsioonipäev –  

Leia OMA algatus! Päev on suunatud eelkõige Sulle, kes Sa veel ei ole 

kodanikualgatustesse kaasatud või ei ole oma ideed kodanikualgatuse kaudu 
realiseerinud ja mõtled, kas see üldse on Sinu jaoks. Samuti oled oodatud, kui 

tunned, et vajad viimast tõuget, et kodanikualgatuses kaasa lüüa juba homme! 
Täpsem info ja registreerimisvorm 
 

 MTÜ Võluvõru on käivitamas projekti „ Võimekas ja aktiivne Võru linna 

kogukond“ mille eesmärk on arendada ja tugevdada ühendustevahelist koostööd 

ning suurendada organisatsioonide nähtavust linnas tervikuna. Kujundada 
kodanikuaktiivsust soodustavat keskkonda -  vahetada  kogemusi liikmete paremaks 
kaasamiseks, teenuste osutamiseks  ja  meeskonnatööks ning  muuta efektiivsemaks 

koostööd omavalitsusega.  
Projekti raames on kavandatud läbi viia 3 mõttekoda, kuhu oodatakse kaasa 

arutlema ja mõtlema Võru linna mittetulundusühingute ning linnavalitsuse inimesi. 
Esimene  mõttekoda toimub juba 14. mail kell 15.00 Võluvõrus, Vilja 14 II korrus. 
Registreerimine: voluvoru@gmail.com 

 
 

 
 

 
 
 

 

http://www.hooandja.ee/content/kuidas-esitada-oma-projekt
http://www.arenduskeskused.ee/Uudised-ja-sundmused/Sundmused/Koolitused/1159/Vorumaa-inspiratsioonipaev.html


 

 Heategevusfond Dharma ja Lastekaitse Liit kuulutavad välja  

"Heategija" konkursi. Inimesi, kes üle kogu Eesti märkavad, hoiavad ja aitavad 

lapsi, saab "Heategija" kandidaadiks esitada 6. maini. Konkursi eesmärgiks on 
tunnustada eraisikuid, kes panustavad igapäevaselt laste heaolusse – nii neid 

inimesi, kes täidavad oma tööülesandeid erilise innu ja südamlikkusega kui ka neid, 
kes teevad häid tegusid oma vabast ajast muude tegevuste kõrvalt. Lisainfo SIIN!   
 

 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning EAS koostöös Norra  

saatkonna ja SA-ga Innovation Norway kuulutasid välja 6,26 miljoni euro 

suuruse eelarvega Norra-Eesti programmi, millest rahastatakse 
keskkonnasõbralike teenuste või toodete IT-arendust energeetika, e-tervise, 
transpordi ja logistika ning tootmise valdkonnas. Programmi oodatakse osalema 

ettevõtteid ja vabaühendusi, kelle teenuse või tootearenduse keskmes on info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia ning loodav lahendus on eelkõige positiivse 

loodusmõjuga, aga toetab ka sotsiaal- või majanduskeskkonda. Loe lähemalt SIIT! 
 

 Setomaa arengu programmi taotlusvoor 2013.a tegevuskava koostamiseks  

on avatud ning eeltaotluste vastuvõtu tähtpäev on 7.mai 2013. Programmi 
eesmärk on toetada ja rahastada projekte Setomaa arengueelduste tugevdamiseks 

ja paremaks kasutamiseks. Programmi raames saavad taotlejateks olla Mikitamäe, 
Värska, Meremäe ja Misso vald ning programmi piirkonnas tegutsevad 

mittetulundusühendused ja sihtasutused. Lisainfo SIIN! 
 

 Avatud on üle-eestiline mittetulundusühenduste infoportaal MAKIS -  

www.arenduskeskused.ee MAKIS on 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.  
 

Mittetulundusühenduste nõustamist maakondlikes arenduskeskustes toetavad EL, 
Sotsiaalfond ja Siseministeerium. 

 
 
TURISM 

 

 17. aprillil toimus Siguldas Eesti-Läti piiriülese koostöö programmi projekti  

„Riverways" avaseminar, kuhu oli oodatud kõik asjasthuvitatud. 
 

Projekt „Riverways" (täisnimega „Development of water tourism as nature and active 
tourism component in Latvia and Estonia") on suunatud loodusturismi ja aktiivse 
puhkuse ning eelkõige veeturismi arendamisele Eestis ja Lätis. Projekti eesmärk on 

parandada jätkusuutliku veeturismi arendamise tingimusi ning suurendada 
veeturismi konkurentsivõimet programmi piirkonnas – Lõuna- ja Lääne-Eestis ning 

Põhja-Lätis. Eestis on projekti kaasatud Võrumaa, Viljandimaa, Põlvamaa, Valgamaa, 
Läänemaa, Emajõe piirkond ning Põltsamaa linn. Jõgedest on haaratud Suur ja Väike 
Emajõgi, Amme jõgi, Võhandu, Ahja, Põltsamaa jõgi, Õhne, Halliste, Kõpu, Koiva, 

Mustjõgi ja Kasari jõgi. Järvedest Peipsi, Võrtsjärv ning Vagula. 
 

 
 
 

http://dharma.ee/?pid=7&nid=221&lang=2
http://www.eas.ee/et/ettevotjale/innovatsioon/norra-eesti-koostoeoeprogramm-green-industry-innovation/uldist
http://www.setomaa.ee/index.php?id=03f544613917945245041ea1581df0c2


Projekt keskendub veeturismitaristu rajamisele, puhastatakse ka jõgesid ja 

püstitatakse infotahvleid hõlbustamaks looduses liikujate teekonda. Kõige suurem 
projekti raames rajatav objekt on aurulaev, mis hakkab tulevikus huvilisi sõidutama 

Haapsalu lahel. 
 
 

 25. aprillil külastasid Võrumaa Turismiinfokeskust Võrumaa 

Kutsehariduskeskuse turismikorralduse  II kursuse õpilased. Üheskoos arutlesime 

Võrumaa sihtkoha turunduse teemal. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 15. mail kell 15.00 toimub Võru Turismiinfokeskuses Vaiko Tigase 

raamatu ,,Võrumaa vaatamisväärsused’’ esitlus. Üle 500 foto sisaldav turisti 

käsiraamat tutvustab ligi 250 Võrumaa vaatamisväärsust kirikutest järvedeni, 
mälestusmärkidest mõisateni. Valdade kaupa esitatud objektide leidmist lihtsustavad 

nimeregister ja toodud GPS koordinaadid  
 

 27. mail toimub SA Lõuna-Eesti Turismi ja arengutöötajate ühine koosolek 

Tartus. Arutlusele tulevad 2012. aasta suvekülastaja uuringu kokkuvõtted; 29.-30. 
juuni "Ava lava, Tallinn" Lõuna-Eesti turismiinfo telk ja tegevused; maakondade 

majutusasutuste administraatoritele suunatud infotunnid; 2013. aasta SALET II 
poolaasta tegevused.  

 
 

 Seoses peatse suvise turismihooaja algusega toimub Võrumaa 

Turismiinfokeskuses kuni 31. maini soodusmüük— kõik kaubad on 20% 
soodsamad. Võrumaa Turismiinfokeskus on avatud E-R 10.00-17.00, alates 15. 

maist E-R 10.00-18.00, L-P 10.00-15.00 
 
 

 



 

SETOMAA ETTEVÕTLUSKONSULTANDI TEGEVUSED 
 

 25. aprillil toimus Obinitsas internetiturunduse- ja müügikoolituse teine  

õppepäev Setomaa väiketootjatele. Üheskoos koolitaja Asko Berensiga (Elitec 
Group), analüüsiti kohalolnute kodulehti.  

 

 Projekti ,,Meistrilt sellile’’ raames jätkuvad lambakasvatuse ja aianduse  

praktilised õppepäevad.  Üksikutel huvilistel on vabade kohtade olemasolul 
võimalus liituda. 7. ja 8. mail oleme Karulas (MTÜ Maavillane), kavas on villatööd: 
pügamine, sorteerimine, pesemine survepesuga, kraasvillast vildi valmistamine 

viltimismasinaga. 9. ja 10. mail oleme Varstus (Taarapõllu talu), kavas on maasika- 
ja vaarikakasvatus. 

 
Maarja Uibokand, Maaülikooli magistrant, hakkab vedama projekti, mille eesmärgiks 
on koondada Setomaa (samuti selle lähiümbruse) lambakasvatajaid nii, et ühel 

päeval moodustuks lambakasvatajate ühistu. Kogemuste saamiseks on kavas 
õppereis Hiiumaale, kus muuhulgas vaatame ka MTÜ Hiiu Veis ja Lammas tegemisi. 

 

 Avatud on Setomaa arenguprogrammi selle aasta taotlusvoor. Eeltaotluste 

vastuvõtu tähtaeg on 07.05.2013. 
Täpsem info SIIN! 
 

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

 
 

 

UUDISED 
 
 

 9. mail toimub Riigihangete keskuses elektrienergia ostmise ühishanke II 

minikonkursi  pakkumiste avamine.  
 

 

 Tarbijakaitse infopäev Põlvas „Suunanäitaja: Garantii ja pretensiooni  

esitamise õigus“. Tarbijakaitseameti ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja poolt 
korraldatav infopäev toimub 14. mail 2013. a. Põlvas hotellis Pesa (Uus tn. 5).  
 

- Garantii vs. pretensiooni esitamise õigus 
- Tööstuskaubad 

- E-kaubandus ja ülepiirilised ostud 
- Ebaausad kauplemisvõtted 

 
Osalemistasu on 18 eurot, hinnale lisandub käibemaks. Hinnas sisalduvad lõuna ja 
kohvipausid. 

Info ja registreerimine:  Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Tartu esindus, tartu@koda.ee, 
tel 744 2196 

http://setomaa.ee/index.php?id=03f544613917945245041ea1581df0c2
http://www.koda.ee/?id=19837


 

 13. aprillil toimus Tallinna Tehnikaülikoolis ainulaadne  MAALE ELAMA mess,  

kus  26 Lõuna-Eesti kogukonda tutvustas end väärt elupaigana. Kõige rohkem 

kogukondi (8) oli messil väljas Võrumaalt. Kohal olid Antsla, Vana-Antsla, Kobela, 
Kraavi, Pikakannu, Urvaste, Sänna, Misso ja Rõuge eestvedajad. Messi külastas ligi 

500 inimest, kellest pooled tulid messile kindla sooviga maale elama asuda ning 
kolmandik nägid end maal elamas kaugemas tulevikus. 
 

Tagasiside ning ka üldine meeleolu messi lõppedes näitas, et kogukonnad olid messi 
ja selle korraldusega väga rahul. Sõltuvalt meeskonna suurusest ja aktiivsusest 

suheldi 20-200 inimesega ning saadi  3-55 meilikontakti.  Külastajad kiitsid 
tagasisides Lõuna-Eesti inimeste sõbralikkust ning rõõmsameelsust. Veel meeldis 
külastajatele põnevate ettekannetega seminari osa. 

 
Juba messijärgsel nädalal tulid kaks peret Lõuna-Eestisse potentsiaalseid elukohti 

vaatama – üks Jõgevamaale Voorele ning teine Antsla valda.  Tänaseks oma huvist 
maaelu vastu teada andnud kümned pered. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
Messil tõmbas tähelepanu Antsla kondiiter Helena Rätsepa temaatiline tort.  
 

 10. aprillil toimus Meremäe Koolis "Ettevõtlik Kool" tutvustav seminar.   

Ida-Viru Ettevõtluskeskusest Kristi Ruusamäe tutvustas Võrumaa 

koolijuhtidele:  Miks on vaja ettevõtlikust? Mis on "Ettevõtlik Kool"?, Mis on ettevõtlik 
õpe?, koostöö ettevõtjaga, võrgustik, ettevõtlikku õppe kvaliteedinäitajate süsteem. 

Mõnelgi koolil tekkis kohapeal huvi antud programmi kohta. Sellega seoses on sügisel 
plaanis külastada  Ida-Virumaa haridusfestivali, mis toimub 17. oktoobril. Järgmisel 
päeval tutvume koolide ja lasteaedadega, kes on "Ettevõtliku Kooli" programmiga 

liitunud ja saame nende käest küsida miks nad antud programmiga on liitunud ja 
miks see neile vajalik on.  

 
 
 

 

Täname Ene Kerget säravate mõtete, väärt kogemuste ja 
hindamatu tööpanuse eest! 



 

 
 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

