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Ava veebilehitsejas...

Hea Lääne-Virumaa ettevõtja!

Parima sooviga aidata kaasa maakonna ettevõtete heale käekäigule, saadame Teile  
teavet kriismeetmete infoseminari kohta, aga ka kutsume osalema SA Lääne-Viru 
Arenduskeskuse korraldataval maakonna tööjõudu käsitleval arenguseminaril. 
Ühtlasi anname teada, et nõustame kriisi sattunud ettevõtjaid kriist väljumisel.
 
Soovime tervist ja keerukates aegades hakkamasaamist!!!   

EAS korraldab toetusmeetme 

„Ettevõtjate toetamine seoses COVID-19 

haigust põhjustava koroonaviiruse 

levikust tulenevate piirangutega“ 

infoseminari, K 12.05, kell 10.00-

11.15. 
 Toetus on suunatud tegevuskulude osaliseks 
toetamiseks ettevõtjatele, kelle tegevusele kehtestati 
Vabariigi Valitsuse korraldusel märtsis ja aprillis 
täiendavad piirangud. Sihtgruppideks on  
majutusettevõtjad, toitlustusettevõtjad, spaad, 
veekeskused, reisiettevõtjad, nõupidamiste ja messide 
korraldajad, turismiteenuse pakkujad, sõitjate muu 
maismaavedu teostavad ettevõtjad ja jaekaubanduse 
ettevõtjad. Rohkem infot vt.   

Majutusettevõtja ning spaa ja veekeskuse toetus 

Toitlustusettevõtja toetus 

Reisiettevõtja toetus 

Nõupidamiste ja messide korraldaja toetus 

Turismiteenuste pakkuja toetus 

Sõitjate muud maismaavedu teostava ettevõtja 
toetus 

Jaekaubanduse ettevõtja toetus 

Infoseminarile saab registreerida SIIN.

Arenguseminar „Lääne-Virumaa tööjõud ja tööturg, olukord 

ja arengusuundumused“, N13.mai 2021
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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

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.

SA Lääne-Viru Arenduskeskus 
Fr. R. Kreutzwaldi 5  

Rakvere Lääne-Virumaa 44314
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+372 325 8028  
info@arenduskeskus.ee

Ühenda lahti | Muuda uudiskirja valdkonda
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