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Ida-Virumaa Ettevõtluspäev toimus piirkondlike ettevõtluspäevade osana, seekord juba 
kaheksandat korda.  

Ettevõtluspäeva fookuses oli sellel korral uued väljakutsed ettevõtluses - film ja meedia. Seda 
võib nimetada kui uutmoodi ettevõtluseks. Üritusel osalejad said kuulda ja näha ettekandeid 
teemadest, mis ei ole just igapäevased, aga siiski vajalikud meile kõigile, kohalikule 
kogukonnale, maakonnale, tervele Eestile.  

Kogu maailm on pidevas muutumises - muutuvad vajadused, tekivad võimalused, ilmuvad uued 
trendid. Selleks, et hakata ettevõtjaks, peab muutuma, et pakkuda uusi teenuseid ja tooteid. 

Ettevõtluspäeva eesmärk on: tõsta ettevõtlusest huvitujate ettevõtlusteadlikkust, innustada 
ettevõtlusega alustamist, ettevõtlusteadlikkuse suurendamine kogu ühiskonnas, tekitada 
ühiskonda uusi inspireeritud ettevõtjaid – mille tulemusena suureneks ettevõtlusaktiivsus ning 
tekiks uusi ettevõtjaid ning kohaliku koostöö ja võrgustiku arendamine. 
 
Ettevõtluspäevale olid oodatud kõik ettevõtlusest huvitatud, eelkõige aga eelneva 
ettevõtlusalase kogemuseta inimesed, kes tunnevad huvi ettevõtluse vastu. 

Ettevõtluspäeval astusid üles huvitavad esinejad - Viru Filmifondi koordinaator, filmi 
produtsent, maakonna ettevõtjad. Kohapeal sündisid mitmed uued ideed. Teenused ja 
tegevused, mida saab hakata maakonnas pakkuma nii filmitegijatele, kui ka teistele huvilistele. 
Päevast võttis osa peaaegu 70 inimest, üritus toimus kahes keeles. 

Osalejad said üritusele tulla ka Narvast ning Sillamäelt. Tellitud oli buss marsruudil: Narva-
Sillamäe-Jõhvi ja tagasi. 
 

 

Päeva ettekanded: 

Päev algas sissejuhatavate ja tervitussõnadega Ida-Viru Maavanema Andres Noormägi ja IVEK 
juhataja Pille Sööt poolt. 
Kuna maavanem ei saanud 08.11 isiklikult tervitussõnavõttu kohapeale tulla tegema siis 
võtsime tema sõnavõtu videosse. Mis seostus suurepäraselt meie päeva teemaga, milleks oli 
meediamaailm.  
 

Esimene sõnavõtt oli teemal sissejuhatus ettevõtluspäeva „Uued väljakutsed ettevõtluses“, 
mille esitas IVEK ettevõtluskonsultant Stanislav Pirk. Teema sisuks oli anda osalejatele infot 
uutest trendidest, millised on uued vajadused, milliseid uusi tooteid-teenuseid tulevikus 
vajatakse ja miks korraldatakse päev just meediamaailma teemal.  
 



Edasi andis ülevaate Ida-Viru maakonnas ülesvõetud filmidest Viru Filmifondi koordinaator 
Kadri Jalonen. Ta tegi ülevaate ka toodetest-teenustest, mida on seoses filmide ülesvõtmisega 
maakonna ettevõtjatelt ostetud ja millised on olnud nendele tehtud kulutused.  
 
Väikeettevõtete võimalustest suures filmitööstuses rääkis Oree Films OÜ produtsent Helen 
Lõhmus.  
Produtsent tegi väga põhjaliku ülevaate sellest, et milliseid teenuseid filmitegijad vajavad, 
kuidas üldse valmib film ja et iga film on erinev siis vajatakse väga erinevaid tooteid-teenuseid.  
 
Päeva esimese poole lõpetas interaktiivne mäng, milles said osaleda kõik kohalolijad. Mängu 
nimi Kahoot!, kuhu sisenemiseks tuleb kasutada nutitelefoni ning registreerida ennast PIN 
koodi alusel. Mäng läks hästi ning tekitas palju elevust inimeste seas. Küsimused olid esitatud 
peamiselt loomemajanduse ja Ida-Virumaa ettevõtluse kohta. 
    
Peale lõunapausi tuli ettekandele esimene edulugu ettevõtjalt Dmitri Šlimonov, firmast 
S.H.A.R.K. Animationem Studio OÜ. 
 
Seejärel said osavõtjad teada, et kuidas leida äriidee ja millised on hea äriidee leidmise 
tööriistad. Ettekande tegid IVEK konsultandid Kersti Liiva ja Stanislav Pirk. 
 
Seejärel tuli esitamisele teine ettevõtja edulugu. Juhatuse liige Altai Zeinalov, firmast Diveo 
Media OÜ rääkis, kuidas tema tegi otsuse ja miks ta hakkas ettevõtjaks ning kuhu ta täna välja 
on jõudnud. Oli väga, väga huvitav ettekanne.  
 
Viimase etteaste tegi IVEK ettevõtluskonsultant Stanislav Pirk. Konsultant andis kuulajatele 
ülevaate teenustest, mida pakutakse ettevõtlusega alustajale ning millised on toetusvõimalused.  
 

Kokkuvõttes võib öelda, et Ida-Virumaa Ettevõtluspäev 2016 „Ettevõtlus 

meediamaailmas“  said  osalejad hulgaliselt  motivatsiooni, innustust, kindlasti juurde 

enesekindlust ja uusi mõtteid  ettevõtlusega alustamiseks.   

 

Oli edukas päev! 

 

Ettevõtluspäeva korraldas SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus ning rahastati Euroopa Liidu 

Regionaalarengu Fondi vahenditest. 

 

 
 
 


