
Ava veebilehitsejas...

Hea Lääne-Virumaa ettevõtja!
 
Parima sooviga aidata kaasa maakonna ettevõtete heale käekäigule, saadame Teile,

avalikes huvides tegutseva SA Lääne-Viru Arenduskeskuse (LVAK) Ettevõtluse

Uudiskirja, milles edastame teavet kriisi aega üle elada aitavatest

toetusmeetmetest, aga ka koolitustest, viite Eesti kriisijärgse majanduse

tulevikustsenaariumite uuringule ja juhatuse, kuidas praegustes kokkusaamisi

vältivates oludes ettevõtte üldkoosolekut läbi viia. 
  

Ühtlasi soovime tervist ja keerukates aegades hakkamasaamist!!!

Jätkub veebiseminaride sari:

e-kaubandusega alustaja ABC

Soovid alustada e-kaubandusega, kuid

ei tea millest alustada?

Koolitusprogramm "E-kaubandusega

alustaja ABC" aitab Sul alustada!

Programmi raames toimuvad kolmel

erineval teemal veebikoolitused nii

eesti kui vene keeles, mis annavad

alustavale e-kauplejale baasteadmised

ja oskused seadusandlusest, turgudest

ja trendidest, e-poe loomisest jpm.

Loe edasi

Töötukassa avas Töötasu hüvitise meetme kõigile COVID-19

tõttu märkimisväärselt häiritud ettevõtetele

https://www.arenduskeskus.ee/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzEzNSwiNWQ1NDdhN2VmYzIwIiwwLDAsMCwxXQ
https://www.arenduskeskus.ee/
https://www.arenduskeskus.ee/postituse-uudis/veebiseminaride-sari-e-kaubandusega-alustaja-abc/
https://www.arenduskeskus.ee/postituse-uudis/veebiseminaride-sari-e-kaubandusega-alustaja-abc/
https://www.arenduskeskus.ee/postituse-uudis/veebiseminaride-sari-e-kaubandusega-alustaja-abc/
https://www.arenduskeskus.ee/uncategorized/tootukassa-avas-tootasu-huvitise-meetme-koigile-covid-19-tottu-markimisvaarselt-hairitud-ettevotetele/


Töötasu hüvitist makstakse töötajatele,

kelle tööandja tegevus on COVID-19

tõkestamiseks kehtestatud piirangute

tõttu märkimisväärselt häiritud.

Tööandja saab taotleda töötajatele

töötasu hüvitist, kui tema käive või

tulu on kalendrikuul, mille eest hüvitist

taotletakse, langenud vähemalt 50

protsendi võrra võrreldes

perioodi 2019. aasta detsember kuni

2020. aasta veebruar kuu keskmise

käibe või tuluga või perioodi 2020.

aasta juuli kuni 2020. aasta detsember

kuu keskmise käibe või tuluga. Hüvitist

saavad …

Loe edasi

Kredex taasaalustas erakorraliste

käenduste ja käibelaenu pakkumist

COVID-19 mõjude leevendamiseks on SA KredExi on alates 29.03 2021 käivitanud

uuesti mitmed kriisimeetmed, mis on suunatud jätkusuutlike ettevõtete

abistamisele.

Taotlemine toimub üldjuhul läbi pankade: 

Erakorraline laenukäendus olemasolevate pangalaenude

tagasimaksegraa�kute leevendamiseks.

Erakorraline käendus majutus- ja toitlustussektorile, reisibüroodele ja

reisikorraldajatele

Erakorraline proportsionaalne laenukäendus uutele pangalaenudele

Erakorraline proportsionaalne käendus riiklikult olulistele projektidele

Erakorraline väikelaenu käendus

Kui pank ettevõtet ei �nantseeri, siis pakub KredEx otse järgmisi laene

Erakorraline investeerimislaen

Erakorraline käibekapitalilaen

Erakorraline laen riiklikult olulistele projektidele

Täpsem teave Kredex veebilehelt

https://www.arenduskeskus.ee/uncategorized/tootukassa-avas-tootasu-huvitise-meetme-koigile-covid-19-tottu-markimisvaarselt-hairitud-ettevotetele/
https://www.arenduskeskus.ee/uncategorized/tootukassa-avas-tootasu-huvitise-meetme-koigile-covid-19-tottu-markimisvaarselt-hairitud-ettevotetele/
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https://www.kredex.ee/covid19/meede/erakorraline-kaendus-majutus-ja-toitlustussektorile-reisiburoodele-ja-reisikorraldajatele/
https://www.kredex.ee/covid19/meede/erakorraline-laenukaendus-uute-laenude-valjastamiseks/
https://www.kredex.ee/covid19/meede/erakorraline-kaendus-riiklikult-olulistele-projektidele/
https://www.kredex.ee/covid19/meede/erakorraline-vaikelaenu-kaendus/
https://www.kredex.ee/covid19/meede/erakorraline-investeerimislaen/
https://www.kredex.ee/covid19/meede/erakorraline-kaibekapitalilaen/
https://www.kredex.ee/covid19/meede/erakorraline-laen-riiklikult-olulistele-projektidele/
https://www.kredex.ee/covid19/#meetmed


Tööstusettevõtja! Kandideeri EAS

Digitaliseerimise meistriklassi

Meetme sihtgrupiks on soovitavalt vähemalt 3 aastat tegutsenud tööstusettevõtted,

kes soovivad optimeerida oma ettevõtte protsesse ning kellel on selleks

ambitsiooni, ideid ja ressursse. 3-kuulises programmis osalemine aitab tuvastada

oma ettevõttes protsessid, mille digitaliseerimine avaldab kõige enam mõju

ettevõtte konkurentsivõimele, mentori abiga koostate kõige kriitilisema protsessi

digitaliseerimise plaani, valite välja sobivaima digilahenduse ning teete esimesed

sammud selle juurutamiseks.

Digitaliseerimise meistriklass on terviklik programm, mis koosneb avapäevast,

töötubadest, mentori ja ettevõtte koostööst, ettevõtete individuaalsest tööst ning

järelüritusest. 

Digitaliseerimise meistriklass annab välja 10 000€ suuruse auhinnafondi, mis on

ettenähtud tegevuskava ellu viimiseks ettevõttele, kes läbib programmi kõige

edukamalt!

Kandideeri sügis 2021 meistriklassi gruppi SIIN .

Soome turu ekspordiseminaride sari

Kavandad eksporti Soome suunal?

Ootame sind osalema Soome

ekspordiseminaride sarjas, kus

õpetame, kuidas laieneda virtuaalseid

kanaleid kaudu Soome turule!

Veebinaridel tutvustame Soome turgu,

selle võimalusi ja väljakutseid ning

anname nõu, kuidas virtuaalsete

kanalite kaudu leida Soome turul uusi

kliente ja partnereid. Kasulikke

tööriistu tutvustavad töötoad annavad

ka hea ettevalmistuse edukaks

osalemiseks Soome-Eesti

tootmisettevõtete ärikiirkohtingul

(Finland-Estonia Matchmaking Event).

Veebiseminarid ja …

Loe edasi

https://www.eas.ee/teenus/digitaliseerimise-meistriklass/
https://form.jotform.com/203503130515338
https://www.arenduskeskus.ee/postituse-uudis/soome-turu-ekspordiseminaride-sari/
https://www.arenduskeskus.ee/postituse-uudis/soome-turu-ekspordiseminaride-sari/
https://www.arenduskeskus.ee/postituse-uudis/soome-turu-ekspordiseminaride-sari/


Riigikogu Arenguseire Keskus on

uurinud COVID-19 mõju Eesti

arengusuundumustele ja saanud

valmis uurimistöö "Viiruskriisi mõju

Eesti majandusele * stenaariumid

aastani 2030". Uuringus püütakse leida

vastused, kas pärast pandeemiat on

maailm liikunud varasemast erinevale

arengurajale ning mil viisil suudavad

inimesed ja ettevõtted

sellega kohaneda? Käsitletakse

mitmeid majanduse ja ettevõtluse

arengustsenaariumeid.

Tasuta rahvusvaheline

koolitussari ＂Õpi koos

Google'iga＂

Google alustab aprilli alguses Eestis

koolitusprogrammiga „Õpi koos

Google’iga“, et aidata kaasa Eesti

majanduse taastumisele

pandeemiakriisist ning tõsta inimeste

digitaalseid oskusi. Perioodil 07. aprill

kuni 19. mai toimub 10 tasuta

veebiseminari järgmistel teemadel:

Müüki edendavad veebilehed Ettevõtte

esiletõstmine, kasutades

otsingumootori optimeerimist Ole

leitav Google My Businessiga Eduka

veebipoe loomine Otsingumootori-

turundusega alustamine Google Adsis

Sotsiaalmeedia ettevõtetele Toodete

näitamine …

Loe edasi

Kuidas pidada koroona ajastul ettevõtte üldkoosolekut?

https://www.riigikogu.ee/arenguseire/
https://www.riigikogu.ee/arenguseire/covid19/
https://www.riigikogu.ee/wpcms/wp-content/uploads/2021/01/2020_covid-19_viiruskriisi_moju_Eesti_majandusele_kokkuvote.pdf
https://www.arenduskeskus.ee/postituse-uudis/tasuta-rahvusvaheline-koolitussari-opi-koos-googleiga/
https://www.arenduskeskus.ee/postituse-uudis/tasuta-rahvusvaheline-koolitussari-opi-koos-googleiga/
https://www.arenduskeskus.ee/postituse-uudis/tasuta-rahvusvaheline-koolitussari-opi-koos-googleiga/
https://www.arenduskeskus.ee/uncategorized/kuidas-pidada-koroona-ajastul-ettevotte-uldkoosolekut/


Enamusel ettevõtetel on saabumas aeg

2020 majandusaastale „joone

allatõmbamiseks“ ja juhatusel

majandusaasta aruande üldkoosolekule

arutamisele/kinnitamisele

esitamiseks. Samas võib üldkoosoleku

füüsiline kokkusaamine olla praegusel

koroonaajastul keerukas ja lausa

mittesoovitav. Teema on aktuaalne

paljude osanike/aktsionäridega

äriühingute puhul ja nt ühisrahastuse

kaasamise kaudu paljude

väikeomanikega ettevõtete

korral. Allpool mõningad juhised

üldkoosoleku läbiviimiseks. Riigikogu

otsus 18. maist 2020) võimaldab

füüsilisele koosolekul osalemisele

lisaks osaleda koosolekul …

Loe edasi

https://www.arenduskeskus.ee/uncategorized/kuidas-pidada-koroona-ajastul-ettevotte-uldkoosolekut/
https://www.arenduskeskus.ee/uncategorized/kuidas-pidada-koroona-ajastul-ettevotte-uldkoosolekut/


Alates veebruarist on Lääne-Viru

Omavalitsuste Liidus (VIROL-is) tööl

andmehalduse ja digiturunduse

spetsialist Helin Siibak.

Siibak on lõpetanud Rapla Ühisgümnaasiumi ning

Eesti Hotelli ja Turismi kõrgkooli ja omandanud

pedagoogilise magistri. Töötanud erinevates

turismivaldkonna ettevõtetes ning õpetanud

kutsehariduses toitlustuserialal. Viimase 4 aasta

jooksul omandanud iseseisvalt kogemust

digiturundusest ja juhtimisest ning vedanud eest

erinevaid projektipõhiseid meedia- ja

turundusmeeskondi.

Andmehalduse ja digiturunduse spetsialisti

ülesanneteks on hallata Puhka Eestis keskkonnas

olevaid Lääne-Virumaa objekte ning koolitada ja

abistada turismiettevõtjaid keskkonda kasutama,

aidata kaasa maakondlikes turismiprojektides,

nõustada turismiettevõtjaid digiturunduse vallas,

võrgustike loomine koostöös

turismiorganisatsioonidega ja Lääne-Virumaa kui

turismisihtkoha turundamine.

Ettepanekute, koostööpakkumiste ja küsimuste korral

võib julgelt pöörduda Mob +372 59 11 1184,

Helin.siibak@virol.ee; rakvere@visitestonia.com

Ettevõtjaid oodatakse pöörduma

Arenduskeskusesse, kus on võimalik

saada tasuta nõustamist ning koostöös

konsultandiga arutada ettevõtte

arendamist või keerukas olukorras

hakkamasaamist, saada teavet ja

arutada toetusmeetmete

rakendatavuse ja seisundi üle, saada

teavet koolituste kohta jms. Täpsem

teave vt. Arenduskeskuse kodulehelt.

Edendame ja parendame maakonna inimeste, 

ettevõttete, MTÜde ettevõtmisi. 

mailto:Helin.siibak@virol.ee
mailto:rakvere@visitestonia.com
https://www.arenduskeskus.ee/
https://www.arenduskeskus.ee/ettevotjale/


Projektid, koolitused, kasulik info,

uudised ja toetused.

SA Lääne-Viru Arenduskeskus

Fr. R. Kreutzwaldi 5 

Rakvere Lääne-Virumaa 44314

+372 325 8028 

info@arenduskeskus.ee

 

Ühenda lahti | Muuda uudiskirja valdkonda

https://www.facebook.com/L%C3%A4%C3%A4ne-Viru-Arenduskeskus-924923674264465/
https://www.arenduskeskus.ee/?mailpoet_page=subscriptions&mailpoet_router&endpoint=subscription&action=confirm_unsubscribe&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ
https://www.arenduskeskus.ee/laane-viru-arenduskeskus_/sihtasutusest/redigeeri-tellimust/?mailpoet_router&endpoint=subscription&action=manage&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ

