
 

Kui Sa oled maakasutusega seotud ettevõtja, otsid võimalusi oma ettevõtet arendada 

ning tunned, et vajad teadmisi, oskusi ja julgustust, siis koolitus 

SETOMAA JA RÄPINA AIANDUSETTEVÕTJATE ARENDUSPROGRAMM 

võib olla just see, mida Sa vajad. 

Registreerumine on alanud ja kestab 17. jaanuarini 2020.  

Koolitus annab ülevaade ettevõtte arendamise võimalustest, äristrateegiate valikutest ja 

ettevõtte kasvuvõimalustest. Koolitus koosneb kaheksast koolituspäevast, mille vahel osalejad 

teevad iseseisvat tööd. Iseseisva töö tegemisel saab küsida nõuandeid. Koolituse tulemusena 

valmib igal osalejal tegevuskava ettevõtte arendamiseks.  

 

Koolitusel saavad osaleda aiandus- ja taimekasvatusvaldkonna ettevõtjad Setomaa ja Räpina 

piirkonnast. Koolituskohtade arv on piiratud. Koolitusele saavad need, kel on huvi ja tahe 

koolitus tervikuna läbida. Koolitusele kandideerimiseks tuleb saata täidetud ankeet (lisatud 

teatele) aadressil timmo@kagureis.ee või urmas.roht@ainanduskool.ee hiljemalt 17. jaanuaril 

2020. 

Koolituse programm  

Kuupäev Teemad Lektorid 

31. jaanuar 2020 

 

Piusa ürgoru 

puhkemajas  

Sissejuhatus, tutvumisring 

Ettevõtja psühholoogia, enesehindamine 

Ettevõtja komistuskivid: hirmu- ja eitusfaas  

Ettevõtlus = müük? 

Konflikt - pidur või gaas 

 

Rando Värnik 

Taimi Plado 

7.-8. veebruar 2020  

Värska 

kultuurikeskuses 

(2 päeva) 

Tootearenduse teekond 

Taktikaline turundus ärimudelil 

Kliendilojaalsus 

Ärimudelid ja äristrateegiad 

Kasumliku ärimudeli protsessid  

Taimi Plado 

14. veebruar 2020 

Räpinas 

  

Bioloogiline vara ja põllumajandustoodang 

Toodangu omahind 

Merike Ints 

Rando Värnik 

6.-7. märts 2020  

Räpinas 

(2 päeva) 

 

Koostöö ja majanduslik ühistegevus 

aiandusettevõtluses Ühistegevuse võimalused ja 

tähtsus konkurendist partneriks saamisel. Millest 

alustada ja kuidas jõuda praktiliste lahendusteni. 

Ärimudelite innovatsioon 

Ärimudelite esitlus ja vastastikune hindamine 

Risk. Riskide hindamine 

Ettevõtluskeskkond ja selle hindamismeetodid 

Rando Värnik 

Taimi Plado 

mailto:timmo@kagureis.ee
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3. aprill 2020 

Räpinas  

Finantsprognooside koostamine, äriplaani tasuvuse 

ja teostatavuse hindamine.  

 

Jüri Lehtsaar 

9. mai 2020 

Tartus 

Äriplaanide (äriplaan ühele lehel) esitlus 

Riskide analüüs 

Rando Värnik 

Jüri Lehtsaar 

Merike Ints 

Taimi Plado 

 

Koolituse viib  läbi OÜ Water Boys System, koolituse koordinaator on Rando Värnik (Eesti 

Maaülikooli maamajanduse ökonoomika õppetooli juht, professor), lektoritena on kaasatud 

Taimi Plado (finantsjuhtimine, ärijuhtimine, pedagoogika), Merike Ints 

(põllumajandusraamatupidamine, maksud, koolitus) ja Jüri Lehtsaar (maaettevõtlus, 

findntsmajandus, nõustamine), kel kõigil on pikaajalised kogemused maaettevõtjate 

koolitamisel. 

Koolituse korraldavad MTÜ Setomaa Liit ja Räpina aianduskool Eesti-Vene Programmi 

2014-2020 rahastatava projekti  “Active Village” raames. 

Koolitus on osalejatele tasuta. Koolituskoha saamisel tuleb küll tasuda tagatisraha 200 eurot 

Setomaa Liidu kontole EE141010220024313019 (SEB Pank), kuid selle saavad täies ulatuses 

pärast koolituse lõppu tagasi kõik, kes on osalenud vähemalt 75 % koolituspäevadel ning 

kellel koolituse lõpuks valmib äriplaan. Kes osalevad õppetöös vähem või kellel ei valmi 

äriplaani, tagatisraha tagasi ei saa, see suunatakse Setomaa Edendüsfondi.  

 

Lisainformatsioon Margus Timmo 5622 2886 (Setomaa Liit), Urmas Roht 5689 4690 (Räpina 

Aianduskool) 


