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Võru FEM NET ootab ettevõtlikke naisi
Võrumaa Arenguagentuuri juures tegutseb
juba pool aastat teabekeskus Võru FEM NET
(vaata ka www.fem.ee),
mille eesmärk on anda
Kagu-Eesti naisettevõtjatele kui ka ettevõtlusest huvitatud naistele
kõikvõimalikku ettevõtlusalast teavet.
Teabekeskus pakub ettevõtjaile ettevõtlusalast
infot, sh ka ettevõtte alustamise ja loomisega seonduvat. Lisaks pakume ja
korraldame erinevaid
koolitusi, infopäevi ja vahendame mentorluse ja
grupilaenu võimalusi.
Samuti pakume ettevõtjaile erinevaid EASi toetusvõimalusi, kõige levi-

Internetiaadressilt www.fem.ee leiab kõikvõimalikku teavet naisettevõtluse
kohta.

numad neist on stardiabi
kuni 160 000 krooni ja
koolitustoetust - minimaalne toetuse summa
3000 krooni. Samuti on
võimalus kõigil soovijail
kasutada ettevõtja töökohta koos internetivõimalusega.
Samuti on FEM NETi
üheks ülesandeks koondada piirkonna naisettevõtjaid ühtsesse võrgustikku, et tekiks ühtsuse
tunne ja paraneksid väl-

javaated tulevikus senisest paremini läbi lüüa.
Pole ju mingi saladus, et
mida laiem on meie tutvusring, seda suurem on
ka meie kliendibaas! Hea
näide võrgustiku olulisusest on ka, kui näiteks
koolitustel osalenud naised on andnud üksteisele
hiljem erivaid tellimusi.
Lisaks sellele arendame
võrgustumisvõimalusi ka
eri piirkondade ja maade
vahel.

Seega palumegi ühendust võtta ka neil naisettevõtjatel või ettevõtlusega alustada soovivatel
naistel, kellel lihtsalt huvi
võrgustikuga liituda.
Koos on kergem!
Teabekeskuse senised
toimetused on tagasiside
põhjal olnud väga head,
peetakse oluliseks aktuaalse info levikut ning
infopäevade ja koolituste
kättesaadavust soodsa
hinnaga. Suve hakul toi-

Partnerluskogu taotleb
toetust LEADER-programmist
Kõlleste vald oli üks maakonna üheksast omavalitsusest, mis asutasid tänavu 3. mail MTÜ
Põlvamaa Partnerluskogu.
MTÜ Põlvamaa Partnerluskogu esitab taotluse toetuse saamiseks meetmest 3.6 ehk
LEADER-programmist. LEADER on Euroopa
Liidu algatatud programm maaelu arengu ja kohaliku initsiatiivi toetuseks. Programm toetab
ettevõtjate, kodanikeühenduste ja kohalike omavalitsuste koostööd piirkondliku maaelu strateegia koostamisel ja elluviimisel.
Vallavanem Andrus Seeme ütles, et parterluskogu (9 valda) saab I voorus taotleda kuni 2,8

Abiks ja
meeldetuletuseks!
Meie vallas ei ole ühiselt
korraldatud jäätmevedu.
Kellel ei ole veel sõlmitud
prügiveolepingut, siis
seda on võimalik teha, ise
firmat valides.
Põlva Kommunaal I OÜ
– telefon 799 4722
Ragn-Sells AS – telefon
15 155
Cleanaway AS Tartu
osakond – telefon 1919.
Infot pakutavate teenuste ja hindade kohta on võimalik saada ka internetist.
Tutvuge hindadega ja
tehke oma valik!

miljonit krooni. See raha on plaanitud kasutada
näiteks ettevõtlusaktiivsuse ergutamiseks, kohalike ressursside rakendamiseks ja elukeskkonna
arendamiseks ning mitmesuguste tegevuste
edendamiseks kogukonnas. Kodanikuühendused, kes soovivad I voorus samuti samast programmist toetust taotleda, peaksid esitama oma
projektiidee otse partnerluskogule.
MTÜ Põlvamaa Partnerluskogu ootab ka
Kõlleste valla MTÜsid ja ettevõtjaid endaga liituma.
KÕLLESTE

Konstaabli eriala vastuvõtt
septembris-oktoobris
Taas saab esitada dokumente konstaabli erialale kandideerimiseks. Kandidaatidel on võimalik oma dokumente Sisekaitseakadeemia vastuvõtukomisjonile esitada 11. septembrist kuni 9. oktoobrini 2006.
Esmalt tuleb kodukohale lähimas politseiprefektuuris või Sisekaitseakadeemias täita politseiankeet ja lisada sellele soovituskiri. Vajalik on täita ka
Sisekaitseakadeemia ankeet-avaldus (vormi leiab http://
vastuvott.sisekaitse.ee/?id=928, lingi Testid, blanketid alt) ning esitada see
koos passi või isikutunnistuse, keskharidust tõendava tunnistuse, riigieksamitunnistuse, arstitõendi ja kahe pildiga (3x4) Sisekaitseakadeemia vastuvõtukomisjonile (Tallinn, Kase 61). Dokumente võib saata ka posti teel. Sel
juhul tuleb esitada kinnitatud dokumendikoopiad ja viimaseks postitempli
kuupäevaks on 6. oktoober. Testid ja katsed toimuvad 10. ja 11. oktoobril.
Kogu õpiaja vältel saavad politseikadetid stipendiumi, mis hea õppeedukuse korral on orienteeruvalt 2000 krooni kuus, pärast õpinguid on tagatud
atraktiivne töökoht politseis.
Lisainformatsioon: http://vastuvott.sisekaitse.ee/?id=928

mus esimene suurem
koolitus käsitööst ja
kunstist huvitatuile. Koolituse käigus selgus, et senisest tuleb hakata suuremat tähelepanu pöörama
turustusvõimalustele ja
kvaliteedile. Mitmete erinevate oma ala spetsialistide sõnavõttudest kumas läbi mõte, et inimesed ootavad, otsivad ja
ostavad emotsioone, legende, mitte ei otsita asja
kui sellist. Sellest mõttest
kinni hakates on vajalik
hakata mõtlema nö „legendidele”, mida müüa
koos toodete-teenustega.
Üheks selliste legendide
tekkimise kohaks võiks
olla piirkonna ettevõtjate
ühine kokkusaamine,
olgu see mitteformaalne

ja sundimatu teejoomine
kindlal päeval kindlas
kohas. Aga selleks, et taolised mõtted teoks saaks,
ootame ettevõtlikke naisi,
et üheskoos laiemalt
mõelda ja tegutseda!
FEM NET teabekeskus
asub aadressil Jüri tn 12
(sissepääs Koidula tänavalt),
Keskuse kontaktid on:
tel 78 68 367 ene@vaa.ee,
www.vaa.ee.
ENE KERGE
Võru FEM NET
koordinaator
Võrumaa Arenguagentuur
MTÜ Konsultant

Jalgrattur ja
mopeedijuht
Sügise saabumine ja kooliaja algus on aeg, kus kõige enam juhtub lastega õnnetusi. Õnnetused on tingitud peamiselt noorte tähelepanematusest või oskamatusest liiklusolusid õigesti hinnata.
Jätkuvalt eiratakse jalgratturitele ja mopeedijuhtidele kehtestatud lisanõudeid. Unustatakse, et jalgratas ja mopeed on sõiduk ning nende juhtidel on samasugused õigused ja kohustused nagu autojuhilgi.
Jalgrattatee olemasolul peavad jalgrattur ja mopeedijuht sõitma jalgrattateel, kuid selle puudumisel
tuleb sõita sõidutee äärmisel parempoolsel rajal.
Kõnniteel tohib sõita vaid see, kel vanust alla 10 eluaasta. Lisaks peab 10-15 aastasel jalgratturil olema
mujal kui õuealal sõites vastav juhiluba.
Jalgrattal peavad olema töökorras pidurid ja signaalkell, vähemalt ühe ratta mõlemal küljel kollane
helkur ning pimedal ajal või halva nähtavuse korral
sõites ees valge ja taga punane tuli. Punase tule asemel võib olla ka punane helkur. Jalgratturil on soovitav kanda kaitsekiivrit. Noortel mopeedijuhtidel on
tekkinud väärarusaam, et jalgratta juhiluba annab
neile õiguse ka mopeedi juhtida. Tegelikult see nii ei
ole.
14-15-aastasel mopeedijuhil peab mujal kui õuealal sõites olema kaasas liikluseeskirja ja ohutu sõidu
võtete tundmist tõendav tunnistus. Mopeedi juhiloa
väljaandmise õigus on autoregistrikeskuse büroodel.
Lisaks sellele peab mopeedi tehnoseisund vastama
valmistaja nõuetele. Mopeedil peab sõites ees põlema valge tuli, juhil ja kaassõitjal on kohustuslik peas
kanda kaitsekiivrit. Kiiver ei aita õnnetust ära hoida,
küll aga kaitseb sõitjat võimaliku õnnetuse korral.
Nende nõuete eiramisel on politseil õigus juhti karistada kuni 3000 krooni suuruse rahatrahviga. Politsei
ei taha liiklejaid karistada, vaid tagada kõigile turvaline liiklus. Karistused võetakse appi ikka vaid liiklejate endi kaitseks. Ratturid ja jalakäijad on ju liikluses nõrgem osapool. See tähendab, et eelkõige tuleb
neil endil oma ohutuse eest hoolitseda. Kõige paremini saab seda teha liikluseeskirju järgides.
Ohutut liiklemist!
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