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Ida-Viru Ettevõtluskeskus korraldab 24.mail Jõhvis piirkondliku ettevõtluspäeva, kuhu on 
oodatud ettevõtlikust eluviisist huvitatud ja lähiajal ettevõtjana tegutsemist plaanivad 
idavirulased ning uusi väljakutseid otsivad ettevõtjad. 

Oleme jõudnud etappi, kus maakonnas korraldatakse ettevõtluspäeva juba kümnendat korda. 
Ürituse korraldamise põhieesmärgiks on kohalike ettevõtlike inimeste julgustamine uue 
ettevõtlusega alustamisel, misläbi suureneks piirkonna konkurentsivõime ja 
ettevõtlusaktiivsus. 

Sellel aastal vaatame päeva jooksul eilsesse, tänapäeva ja mida oodata homsest. Ettevõtluse 
arengutest Ida-Virumaal annab ülevaate Lauri Jalonen. Elmo Puidet BDA Consulting OÜst 
räägib osalejatele sellest, et milline on ettevõtja tulevik. Elmo vedamisel tegeleme ka 
ärimudelite muutustega. 

Päeva teises pooles saavad kuulajad osa inspireerivast etteastest teemal, et kuidas alustada 
äri ilma rahata ja jõuda maailmaturule. Lisaks astuvad üles mitmed kohalikud ettevõtjad Sergei 
Polujanenkov, Jekaterina Šmeljova ja Marko Melter, kes räägivad suurelt mõtlemise vajadusest 
ja ärivõimalustest, kuidas tegutseda maakonna ettevõtluses pikka aega ja ka sellest, et enda 
unistused tuleb täide viia ja unistuste äri luua. Ida-Viru Ettevõtluskeskuse toetusest 
alustavatele ettevõtjatele teeb ülevaate ettevõtluskonsultant Stanislav Pirk. 

Ettevõtluskeskuse juhataja Pille Söödi sõnul on igal aastal korraldatava ettevõtluspäeva üheks 
põhiliseks mõtteks suurendada huvilistes enesekindlust ja anda uusi mõtteid ettevõtlusega 
alustamiseks. „Sellel aastal on EV 100 sünnipäeva aasta ning juba 26 aastat on taas Ida-
Virumaal tegeldud ettevõtlusega. Tuleb huvitav ettevõtluspäev, sest väikeettevõtjad on 
öelnud, et Tallinnas on ettevõtlusega kergem tegeleda, aga Ida-Virumaal on see miski, mida 
mujal ei ole. Ettevõtluspäev pakubki seekord võimalust kuulata Ida-Virumaal pikka aega 
tegutsenud ettevõtjaid ja seda, mis on nende jaoks see miski, miks just siin äri ajada“ lisas Sööt. 

Ida-Virumaa piirkondlikku ettevõtluspäeva korraldab SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus ja seda 
rahastatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi vahenditest. 

Ettevõtluspäev toimub 24.mail, Jõhvi Kontserdimajas. Kell 9.30 algab üritusele registreerumine 
ja 10.00 alustame tervitussõnavõtu ning ettekannetega. Ettevõtluspäev toimub vene keeles, 
sosintõlkega eesti keelde. Ettevõtluspäeva päevakavaga saab tutvuda aadressil: www.ivek.ee   

Ettevõtluspäev on kõikidele osalejatele tasuta. 

  

Lisainfo: Kersti Liiva, ettevõtluskonsultant, SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus, ettevõtluspäeva 
projektijuht, +372 5158929, kersti.liiva@ivek.ee 
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