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Ava veebilehitsejas...

Hea Lääne-Virumaa ettevõtja!

 
Parima sooviga aidata kaasa maakonna ettevõtete heale käekäigule, saadame Teile, 
avalikes huvides tegutseva SA Lääne-Viru Arenduskeskuse Ettevõtluse 
Uudiskirja, milles kutsume osalema Tootmisprotsesside optimeerimise ja 
digitaliseerimise arenguprogrammis ning maakonna tööjõudu käsitleval 
arenguseminaril. Ühtlasi anname teada, et nõustame kriisi sattunud ettevõtjaid kriist 
väljumisel.
 
Soovime tervist ja keerukates aegades hakkamasaamist!!!   

Alustab arenguprogramm "Tootmisprotsesside optimeerimine 

ja digitaliseerimine"

  Lääne-Virumaa tootmisettevõtja!  Osale 
tootmise juhtimise arenguprogrammis 
"Tootmisprotsesside optimeerimine ja 
digitaliseerimine"   Hindamaks ettevõtte 
tootmisressursside kasutuse efektiivsust 
ja tootmisprotsessi  digitaliseerituse 
olukorda pakub SA Lääne-Viru 
Arenduskeskus Lääne-Virumaa 
tootmisettevõtetele võimalust osaleda 
ettevõtte tootmise juhtimise ja 
digitaliseerimise arenguprogrammis, 
mille kaudu saada teemakohaseid uusi 
teadmisi, juhiseid tootmisprotsesside 
optimeerimiseks ja digitaliseerimiseks, 
saada tootmisprotsessi korralduse ja 
digitaliseerimise süstematiseeritud 
võrdleva ülevaate ning saada 
tootmisprotsessi korralduse kogemusi 
nii …

Loe edasi

Tootmisprotsesside optimeerimise ja digitaliseerimise 

arenguprogrammi sissejuhatav seminar toimub 11. mail 2020

Ettevõtte tootmise juhtimise ja 
digitaliseerimise arenguprogrammi 
sissejuhatav seminar "Ettevõtte 
tootmisprotsesside ja operatsioonide 
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juhtimine ja digitaliseerimine" toimub 11 
mail 2021 kl 9:00 - 16:30. Seminaril 
antakse ülevaade kaasaegsest 
tootmisprotsessi organiseerimise ja 
digitaliseerimise kogemusest ja 
suundumustets, juhiseid 
tootmisprotsesside optimeerimiseks ja 
digitaliseerimiseks ning praktlised 
juhised tootmiskorralduse ja 
digitaliseerimise enesehindamise 
läbiviimiseks. Seminari viib läbi suurte 
praktiliste tootmisettevõtte juhtimise 
kogemustega Andres Kase ettevõttest 
Opstar …

Loe edasi

Arenguseminar „Lääne-Virumaa tööjõud ja tööturg, olukord 

ja arengusuundumused“, N13.mai 2021

  SA Lääne-Viru Arenduskeskus (LVAK) 
koos Töötukassa Lääne Virumaa 
osakonnaga  kutsub ettevõtete juhte ja 
personaliga tegelevaid spetsialiste 
arenguseminarile    „Lääne-Virumaa 
tööjõud ja tööturg, olukord ja 
arengusuundumused“   
Arendusseminaril antakse ülevaade 
Eesti majanduse 
arengustsenaariumitest, nii Eesti, kui 
maakonna tööturu seisundist ja 
arengutest, tööjõu kättesaadavusest ja 
erisustest, tööjõu arendus ja 
tugimeetmetest ning arutatakse 
maakonna ettevõtjate ootusi ja 
väljakutseid seoses tööjõuga. 
Teemakohased küsimused, …

Loe edasi

Arenduskeskus nõustab kriisis ettevõtjaid ja tugib kriisist 

väljumist 

SA Lääne-Viru Arenduskeskus alustab 
kriisi sattunud maakonna ja/või 
maakonnas tegutsevate ettevõtjate 
nõustamist, et  aidata ettevõttel kriisist 
väljuda elujõulise ja jätkusuutlikuna. Kui 
siiski selgub, et ettevõtet pole võimalik 
päästa või see pole otstarbekas, siis 
aitame minimeerida omanike, 
lähedaste, töötajate ja parnerite kaotusi 
ning nõustame uut algust.  Ootame meie 
poole pöörduma maakonna ja/või 
maakonnas tegutsevaid 
majandustegevusega väikeettevõtjaid, 
kui tegemist on ettevõtlusalaste 
raskustega ettevõttes nt. …

Loe edasi
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Võimalus osaleda "E-

kaubanduse baaskursusel"

 Kursus koosneb 3 moodulist ja 6 
koolituspäevast (6.ak.h), kokku 36 
akadeemilist tundi: E 31. mai; T 01. 
juuni; N-R 10.-11. juuni; T-K 15.-16. 
juuni 2021 kell 10-16:00. 
Koolitus toimub veebiplatvormil 
Zoom. Lektorid: Timo Porval, Priit 
Kallas, Signe Kõiv.

Osalustasu: osalejale 133 eurot. 
Ettevõtte registreerumisel arvestatakse 
vähese tähtsusega riigiabi (VTA).  
Registreerimine kestab 16. maini 
lingilt http://bit.ly/e-
kaubandus6paevabaaskursus. PS 
Osaleda saab vaid 30 ettevõtjat üle 
Eesti, kes plaanivad luua e-poe, kuid 
puuduvad tehnilised oskused sellega 
alustamiseks. 

Täpsem koolituse info arenduskeskused 
kodulehel. 

Osale üle-eestilisel virtuaalsel töö- ja karjäärimessil!

Üle-eestiline virtuaalne töö- ja 
karjäärimess toimub 27.04 - 
30.04! Mess toimub OnlineExpo 
keskkonnas.
Töö- ja Karjäärimessi formaat pakub 
võimalust vahetult suhelda tööandjatel 
ning tööotsijatel. Tööotsijatel on 
võimalik esitada täpsemaid küsimusi 
pakutavate töökohtade ja hüvede kohta 
ja ka reaalselt soovitud töökohale 
kandideerida.
Töömessil osalemiseks on vajalik 
täita registreerumisvorm. Vajalik on, 
et  messil esitatavad tööpakkumised 
oleksid samal ajal aktiivsed ka 
Töötukassa portaalis. 
 PS 4-5.mail toimub Suveks Noortele 
suunatud töömess

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.  

Projektid, koolitused, kasulik info,
uudised ja toetused.
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SA Lääne-Viru Arenduskeskus 
Fr. R. Kreutzwaldi 5  

Rakvere Lääne-Virumaa 44314
+372 325 8028  
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Ühenda lahti | Muuda uudiskirja valdkonda
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