Nominentide lühitutvustused 2019

Nominent ja saavutus
Kirjeldus
Ida-Viru Aasta Noorte Ettevõtlik tegu
ESN tv - Sillamäel MTÜ
Sillamäel toimib juba aastaid professionaalne ja asjalik kohaliku
Noorte Omaalgatuse
noorte televisiooni projekt. Kajastatakse huvitavaid sündmusi
Toetamise Organisatsioon
linna elust sh. ka spordisündmusi. ESN TV on võimekas ja edukas
noorte algatus.
Kohtla-Järve Järve Kooli
Moedemmi traditsioonid on juba üsna pikad - noored ja õpetajad
õpilasesinduse korraldatud
valmistuvad selleks hoolega, lõpplahendused on heal tasemel ja
moeetendus Moedemm „Ole põnevad, sel aastal tehti palju koostööd TalTechi Virumaa kolledži
nähtav".
tehnoloogiaspetsialistidega. Ühendati loomingulisus,
tehnoloogiateadmised ja õpiti koostööoskusi. Särama löödi
erinevad riideesemed ja aksessuaarid alates jalanõudest, kuni
kõrvarõngaste ja prillideni välja. Moedemmi korraldajad ja žürii
tõdesid üksmeelselt, et 2019. a moedemm oli säravam ja
professionaalsem kui varasemad kuus ettevõtmist.
MIRTEL VEISER, KERTU LIPP,
Maidla Noortekeskuse 3 noort kirjutasid projekti „Nopi üles“
AVE ALAMETS - Maidla
fondi, mille abil tuli Lüganusevalda kergliiklusteede äärde
Noortekeskuse noorte algatus Lüganuse kihelkonnavärvides 10 uut pinki. Kergliiklusteede
võrgustik on Lüganuse vallas väga hea ja aina laieneb,
suurepärane, et noored tulid mõttele paigaldada puhkamiseks
ja ilmailu vaatamiseks uhked pingid teeäärde. Tore oli see, et
noored käisid Lüganuse vallas oma projektiideed tutvustamas ning
said positiivset vastukaja. Noored ise tegid eelarve, ehitasid ja
värvisid pingid.
Ida-Viru Aasta Ettevõtjate sõber
Anneki Teelahk
Ida-Viru Töötukassa osakonna juht Anneki Teelahk. Naine, kes
otsib võimalusi, kuidas töö kaotanud inimesed taas tööd saaksid.
Ida-Virumaal on olukord eriti keeruline olnud
lähiaastatel, kuid on näha nii meedias kui ka ettevõtjate sõnul, et
Anneki Teelahk teeb pidevat tööd ja otsib lahendusi. Otse
ettevõtjatelt oleme kuulnud tagasisidet, et nad on väga palju
saanud teada töötukassa teenustest, kuidas leida võimalus palgata
inimesi tööturule tagasi. Anneki Teelahk on väga hea meelega
jaganud informatsiooni ja õpetusi, kuidas kasutada töötukassa
võimalusi ning aidanud mitmetel ettevõtjatel leida lahendus oma
tööjõuvajadusele.
Narva Linna Arenduse ja
Narva Linna Arenduse- ja Ökonoomika Amet on olnud IdaÖkonoomika Amet
Virumaal pikaaegne Narva Ettevõtlusnädala eestvedaja. Alates
2006 aastast toimub oktoobri esimesel nädalal Narvas
Ettevõtlusnädal. Selle nädala raames on ettevõtjatel ning
ettevõtlusest huvitatud inimestel võimalik osa saada erinevatest
tasuta üritustest. Toimuvad kasulikud infoseminarid, koolitused,
laadad, ekskursioonid jms. üritused, mida külastab kuni 5000
inimest. Narva Ettevõtlusnädal on olnud inspiratsiooniks IdaVirumaa Ettevõtlusnädalale ning alates 2017 aastast toimuvad
Ettevõtlusnädala üritused üle kogu Ida-Virumaa. Ettevõtlusnädala

korraldamisega on liitunud Ida-Viru Ettevõtluskeskus ja ka teised
Ida-Virumaa omavalitsused.
Uus Teater MTÜ
Ülipopulaarne, mullu 24 000 vaatajat kaasanud etendus „Kremli
Ööbikud“ parandas Narva ja Ida-Virumaa mainet. Paljud inimesed
mujalt Eestimaalt leidsid põhjuse Narva üles leida ja kohale tulla.
Tänu projektile saab Kreenholm üritustekohana üha
populaarsemaks ning toob maakonda uusi ettevõtmisi ja kliente.
Üritus oli nii menukas, et seda pakutakse ka sel aastal. Üritust
korraldav MTÜ on väga koostööaldis kohalike partneritega ning
maakonna turismiklaster saab sündmusel võimaluse tutvustada
välitelgis Ida-Viru turismisihtkohta.
Ida-Viru Aasta eurorahade rakendaja
OÜ Mööbliekspert Grupp
OÜ Mööbliekspert Grupp, on viimastel aastatel kasvanud ning
laiendanud oma tooteprotfelli. LEADER toel soetati tänapäevased
seadmed, mis võimaldavad ettevõttel oma tootmist
mitmekesistada ja oma tootmismahtusid kasvatada. Edukas
investeering illustreerib EL toetusvahendite kasutamise tõhusust
väiketootmise arendamisel.
Trogar OÜ

Valdus OÜ

Ida-Viru Aasta Uustulnuk
OÜ Lammas ja Roos

Primatek Coatings OÜ

Tulivee restoran Liimalas pälvis oma loomisest alates suurt
tähelepanu ning on tänaseks söönud ennast paljude hea toidu ja
kauni keskkonna huviliste südametesse. Käesoleval aastal
laiendati Liimala teenustepaketti veelgi, luues võimalused
majutuseks ning tutvumiseks omaaegse piirituse
salakaubandusega, mis Eesti ja Soome vahel enne II maailmasõda
toimis. Ettevõte suutis leida sobivad EL toetuslahendused oma
plaanide elluviimiseks ning see on positiivseks näiteks, sellest
kuidas EL toetuste abil ettevõtlust ja külastuskeskkonda arendada.
Valdus OÜ arendas mitmete EL meetmete toel välja
majutusettevõtte Tuhamäe Hostel ja selle juurde veel ka väikesed
puhkemajad. Tuhamäe hosteli peamaja mahutab 32 külastajat.
2019 aastal valmis eraldi puhkemaja, kuhu mahub mugavalt
majutuma 6-10 külastajat. Lisaks on toetusega korrastatud
asfaltplats, soetatud kümblustünn ja väiketarvikud teenuste
laiendamiseks.
Ettevõte oskab hästi oma toetustaotlusi sihitada ning see toob
kaasa silmaga nähtavad tulemused.
Uus edumeelne ettevõte rikastab meie toidulauda erinevate
lihatoodetega. Kohaliku toidu tootmine ja turundamine omandab
aasta-aastalt suuremat tähtsust ja tähelepanu. OÜ Lammas ja
Roos hoolitseb selle eest, et meie toidulauda kaunistaksid
eelkõige kohalikud lihatooted.
OÜ Primatek Coatings alustas pulbervärvide tootmisega Narva
tööstuspargis 2018.aasta suvel. Tänaseks on ettevõte loonud
Narva linnas 40 töökohta ning investeerib jätkuvalt töökohtade
loomisesse toetades piirkondlikku arengut. Ettevõte teeb
koostööd Eesti Töötukassaga ning nendega ühiselt leiti
ettevõttesse enamus vajaminevast tööjõust, sealhulgas ka
pikemat aega tööta olnud oskustöölisi ning vähenenud
töövõimega inimesi. Ettevõte pakub tööandjana selgelt kirjeldatud
ootusi ja nõudeid tulevasele töötajale, motiveerivat töötasu

Vaba Lava SA

ninguusi ja innovatiivseid tehnoloogiaid kaasaegses
tootmisettevõttes.
Vaba Lava Narva on missiooniettevõtmine, võetud on risk
tegutseda Narvas kus pole varasemalt ettetöötatud pinnast
sellisele teenusele ja kohalik klientuur on väike. Vaba Lava Narva
mõjutab oluliselt kohalikku (regiooni) kultuurielu ning tõstab
regiooni mainet. Vaba Lava on tulnud, et jääda ja rikastada Narva
ning Ida-Virumaa kultuuri- ja konverentsielu.

Ida-Viru Aasta Turismiettevõte
K1R OÜ (Kohvik Muna)
Eriliseks teeb kohviku „Muna“ lisaks suurepärasele köögile ka
panustamine Ida-Viru turismisihtkoha arendamisse. Kohvik aitab
võõrustada välispressi, reisikorraldajaid aga ka ETFL
reisikorraldajate Ida-Viru visiiti, et Eestisse turiste sisse toovad
ettevõtted meie maakonda grupituriste tooks. Muna on eestvedanud toitlustusvaldkonna koostööd maakonna
kutsehariduskeskusega, et leida lahendusi kuidas kutseõppurid
kutsekoolist paremini ettevõtetesse jõuaks.
Muna soovib tõsta meie piirkonna toitlustuskultuuri, neil on
innovatiivsed ideed ja kõrge kompetents.
Parim Seltskond OÜ (The Irish Euroopa Liidu läänepiirilt liidu idapiirini tuntakse Iiri pubikultuuri.
Embassy Pub)
The Irish Embassy iiri pubi loomine Narvas tõi selle kultuuri ka IdaVirumaale. Iiri vaadiõlu ning traditsiooniline iiri pubi toit ja feeling
tervitavad Narvas nii idast Euroopa Liitu tulnud turisti, läänest
Narvat kaema tulnud külastajat kui ka kohalikku elanikku.
Toila Sanatoorium AS
Toila Sanatoorium AS arendab järjepidevalt majutus-, ravi- ja spateenuseid. Toila Sanatoorium AS on olnud aktiivne mitmete uute
teenuste juurutamisel maakonda näiteks Toila Termid, Wellness
keskus Orhidee. Ettevõte suudab näidata läbi aastate stabiilset
kasvu ning selle baasilt panustab sanatoorium ka kohaliku
elukeskkonna arendamisesse ning võimaldab kohalikule
kogukonnale soodustingimusi oma teenuste kasutamiseks.
Ida-Viru Aasta Väikeettevõte
InterVacTechnology OÜ
InterVac Technology OÜ on kõrgtehnoloogiline ettevõte Narvas.
Toodab verevõtusüsteeme ja plastist meditsiinitooteid alates
2011. aastast. Tootmine toimub puhasruumides ja kõiki vajalikke
Euroopa standardeid järgides. Töös on esikohal tootmise
operatiivsus, mitmetasemeline kvaliteedikontroll ja individuaalne
lähenemine klientide soovidele.
MKJ Baltic OÜ
MKJ Baltic OÜ pakub puidutooteid Jõhvis. Ettevõte oli esimene,
kes asus oma lao- ja teeninduspindade laiendamise raames
ehitama uut objekti Jõhvi Äripargis sillutades teed nüüd ka juba
järgmistele investoritele.
Skivers Hides AS
Skivers Hides AS kaupleb erinevate nahkadega. Tähelepanuväärne
on ettevõtte äri geograafiline mastaap, mis ulatub maakera
lõunapoolkeralt põhjapoolkerale ning läänepoolkeralt
idapoolkerale. Ettevõte areneb ning selle äritegevus laieneb
järjepidevalt.
Ida-Viru Aasta Äritegu
Waldchnep OÜ
Ettevõte rajas uue tootmishoone Narva Tööstus- ja Logistikaparki
luues seeläbi töökohti ning tehes head koostööd Töötukassaga
nende töökohtade täitmisel. Ettevõtte toodang on tehniliselt

keeruline, kuid piisavalt kvaliteetne, et müüa seda ka nõudlikele
rahvusvahelistele klientidele (tööstuskraanade mootorid, ABB).
Ettevõte panustab aktiivselt kohaliku kogukonna arengusse ja
paremasse toimimisse.
Wesaqua-Invest OÜ
maailmatasemel ettevõte Westaqua-Invest OÜ on otsustanud
oma uue innovaatilise tootekategooria tootmise Eestisse tuua
ning arendab tootmisüksusi Narvas ja Sillamäel. Ettevõte on IdaVirumaal üks suurimaid tööandjaid ning teenäitajaid tööstuse
automatiseerimises.
Eripreemia - Pikaajaline tegutsemine tehnoloogia eesliinil
Audes LLC OÜ
Audes LLC OÜ tegutseb juba aastaid kõrgtehnoloogilises
heliseadmete tootmise sektoris. Ettevõtte toodangut tarbivad
mõned maailma kuulsaimad inimesed. Toodangu kvaliteet annab
mõista, et selles ettevõttes kvaliteedi osas kompromisse ei tehta
ning kasutades ettevõtte toodangut võib kindel olla, et paremat
taset maailmas palju ei ole.

