
Ida-Virumaal lõpetas mentorklubi juba kolmas alustavate ettevõtjate grupp.  

 
2015 aastal alustas tegutsemist Ida-Virumaal kolmas alustavatele ettevõtjatele mõeldud 

mentorklubi.  

Mentorklubi, see on ettevõtjate kohtumispaik, kus algajad ettevõtjad (mentiid)  kohtuvad kogenud 

ettevõtjatega (mentorid)  ning üheskoos õpitakse ja arenetakse, jagatakse kogemusi ja praktilisi 

nõuandeid, suheldakse ning saadakse uusi kontakte.  

  

Mentorklubi korraldamine Ida-Virumaal oli tänavu natuke teistmoodi. Maakonnas hakkas tegutsema 

ainult üks klubi, ehk siis osalejaid oli Narvast, kuni Kiviõlini. Kõik klubi tegevused  

toimusid peamiselt kahes piirkonnas Narvas ja Jõhvi vallas või selle lähiümbruses. Planeerides selliselt 

töötavat mentorklubi leidsime, et see on ka osalejatele igatepidi kasulik, sest erinevate piirkondade inimesed 

tutvuvad omavahel, hakatakse suhtlema, tekivad uued kontaktid jne.   

Sellel aastal toimus mentorklubi raames kokku viis klubiüritust, sagedusega üks kord kuus.  

Mentorklubis osales kokku 13  mentiid ja 6 mentorit. Klubi tegutses vene keeles.    

 

Klubis osalenud mentorid, kes andsid oma panuse maakonnas tegutsemist alustanud ettevõtjate 

arengusse on pikaajalise ettevõtlus- või juhtimiskogemusega.  

Mentoriteks olid :  Diana Luptova Algus OÜ; Robert Pavlov Maadlex OÜ; Valentina Korolenko Alwo 

Consult OÜ; Tatjana Viitfeldt Arcadia Bioline OÜ; Andrei Kaškirov Elbrus Service OÜ; Aleksei Krõlov 

Grea Technology OÜ 

 

Mentorklubi tuli kokku viiel korral 

04.märtsil  sai Jõhvis toimuma esimene 2015a. mentorklubi kohtumine. Tegemist oli sissejuhatava ja 

teineteisega tutvumise päevaga, millele järgnes ka üks väike koolitus teemal „Ajaplaneerimine. 

Ettevõtte juhina, kuidas kõike jõuda?“ 

 

Märtsis korraldasime ka teisegi klubikohtumise, sedapuhku said ettevõtjad kokku Narvas. Kus saadi 

uut informatsiooni seminari teemal „Atraktiivne kogulehekülg ja ettevõtte turundamine“.  Osalejad 

said teadmised, kuidas turundada ja reklaamida oma ettevõtet, kuidas turundada, kui 

finantsvahendid on piiratud, ettevõtte imidži loomine, bränd, turunduse võtmesõnad. 

 

Kolmas klubi kokkusaamine, mis toimus 16.aprillil oli aga väga kasulik kõigile, sest siis räägiti ühest 

üliolulisest teemast, mida võib ka nimetada ettevõtluse alustalaks „Mida peab teadma finantsidest 

ettevõtte juht?.“ Teema haaras tõepoolest kõiki, koolitus oli huvitav ja sisaldas kohapeal praktiliste 

ülesanne lahendamist oma ettevõtte näite peal. Ettevõtjad olid aktiivsed, toodi palju näiteid enda 

praktikast ja esitati küsimusi, toimusid arutelud. 

 

Sellel aastal korraldasime esmakordselt mentorklubi programmi raames ettevõtjatega mentiid ja mentorid 

ühise väljasõidu, kus külastasime Narvas tegutsevaid ettevõtteid. See oli mai kuus, kui saime teada, et mis 

organisatsioon on SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus ja milliseid võimalusi ning teenuseid see pakub. 

Veel tegime pika ringkäigu INTEC-NAKRO tööstuspargis. Kus sai näha väga mitmeid ettevõtteid, mis pargi 

territooriumil töötavad. Ettevõtete külastamise peamisteks eesmärkideks olid, et mentiid leiaksid need 

kokkupuute kohad, kus tema saaks teha koostööd mõne külastatava ettevõttega ja ka õppida teiste 



kogemustest. Päeva lõpus tegime kokkuvõtteid, osalejad andsid tagasisidet kuuldust-nähtust. Päev oli väga 

positiivne, mis jättis sügava mulje ja kus saadi uusi kogemusi, palju informatsiooni ja laiendati silmaringi. 

11. juunil jõudis mentorklubi lõpusirgele. Seekordne kohtumine toimus veidi pidulikumas õhkkonnas, 

mida pakkus meile Narva-Jõesuu Sanatoorium. Viimasel klubikohtumisel said osalejad uued 

teadmised lühikoolitusel „Praktilised instrumendid heaks müügiks“ ja „Kuidas teha varjatud müüki?“ 

Sellele järgnes 2015a. mentorklubi kokkuvõtete tegemine, pidulik lõpetamine ning tänamine. 

Kõik läbiviidud koolitused ja ühised arutelud olid kõikidele osalejatele väga kasulikud ja vajalikud. 

Klubikohtumised andsid palju teadmisi, uusi mõtteid, vastuseid küsimustele ja probleemidele, jagati 

ja vahetati kontakte ning mis kõige tähtsam sai suhelda teiste ettevõtjatega. 

Suur panus mentoritelt ja koolitajatelt 

Eriti sooviksin tunnustada ja tänada kõiki klubis osalenuid mentoreid, kes on andnud 

tähelepanuvääriva panuse Ida-Virumaa ettevõtlusesse. Klubis osalevate mentorite töö oli vabatahtlik. 

Kõik programmi raames läbiviidud koolitused ja seminarid olid huvitavad, praktilised ja andsid 

osalejatele palju uusi teadmisi.  

 

Kokkuvõtteks 

Kõikidelt osalejatelt oleme saanud ainult head tagasisidet. Seda nii koolituspäevadelt saadud 

teadmiste osas, uute kogemuste saamise osas, väga oluliseks ja positiivselt hinnatakse ühiste 

arutelude toimumist ja et saadud on uusi kontakte ning kohtutud uute ja huvitavate inimestega.  

 

Kogu mentorklubi ülesehituse ja programmiga jäädi väga rahule. Mõned ettevõtjad olid kurvad, et 

seekordne mentorklubi jõudis lõpule, nad oleksid soovinud klubitegevuse jätkumist. 

Osalejate tagasisidest selgus, et on kasvanud ettevõtete käibed, ettevõtetes on suurenenud töötajate 

arv, osadel on plaanis lähiajal hakata eksportima oma teenuseid või tooteid. Programmi läbimisel 

kasvas mentiides kindlustunne oma tegevusega jätkata, plaanid on muutunud selgemaks ja suurenes 

motivatsioon. 

Arvan, et klubi liikmete vaheline suhtlus jätkub ka edaspidigi. 

 

Ida-Viru Mentorklubi 2015 korraldas  SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus ja koordineerisid 

ettevõtluskonsultandid Kersti Liiva ja Stanislav Pirk.  

 

Ida-Viru Mentorklubi 2015 toimus koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega (EAS) ja 

rahastati Euroopa Liidu Sotsiaalfondi vahenditest. 


