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Sissejuhatus 
 

Peipsi-Alutaguse Koostöökoda (edaspidi PAK) on mittetulundusühing, mille liikmeteks on 

Ida-Virumaa vallad Alajõe, Avinurme, Iisaku, Illuka, Lohusuu, Mäetaguse ja Tudulinna ning 

nende territooriumil tegutsevad ettevõtted ja kodanikuühendused. PAK on üks 26 Leader-

tegevusgrupist Eestis, tegutsedes avaliku, era- ja kolmanda sektori võrdväärse partnerluse 

põhimõtetel. PAKil on seisuga 15.06.2015 a. 34 liiget, millest 7 on kohalikud omavalitsused, 

15 ettevõtted ja 12 kodanikuühendused. Lisaks on PAKil kaks toetajaliiget. 

 

Käesolev dokument on PAKi strateegia perioodiks 2014-2025, mis on aluseks 

tegevuspiirkonna ja organisatsiooni arendamisele. Strateegia ülesehitus lähtub 

Maaeluministeeriumi (varasemalt Põllumajandusministeerium) soovitustest 1 . Esimene 

peatükk annab lühiülevaate PAKi taustast ja eelmise perioodi kogemustest. Teises käsitletakse 

tegevuspiirkonda, sh peamisi väljakutseid ja arengupotentsiaali. Kolmas peatükk keskendub 

eelmise perioodi strateegia täitmisele, neljandas on ära toodud tegevuspiirkonna visioon 

aastaks 2025, strateegilised valdkonnad ja meetmed. Viiendast osast on leitav strateegia 

elluviimise tegevuskava, kuuendas käsitletakse võrgustumist ja koostööd. Seitsmendas 

peatükis kirjeldatakse strateegia rakendamise juhtimist ning seiret. Rahastuskava on leitav 

peatükist kaheksa, seosed teiste arengudokumentidega peatükist üheksa. Strateegia lisas asub 

eraldi dokumendina põhjalikum tegevuspiirkonna sotsiaalmajanduslik analüüs. 

 

Strateegia on koostatud kaasamisseminaride ning arutelude tulemusena, millesse kaasati 

erinevaid osapooli PAKi tegevuspiirkonnast. Seminaridel käsitleti nii PAKi senist tegevust kui 

ka osalejate nägemust piirkonnast aastal 2020. Samuti arutleti erinevate valdkondade peamiste 

vajaduste üle. Kokku osales strateegia koostamises perioodil detsember 2013 - oktoober 2015 

enam kui 230 piirkonna omavalitsuste, ettevõtete ja kolmanda sektori esindajat. 

 

Käesolev dokument on koostatud 2014-2015. aastal. Dokumenti uuendati 2017. aasta juunis 

ning lisaks tulenevalt Maaeluministeeriumi poolt koostatud üleminekuperioodi LEADER 

kohaliku arengu strateegia muutmise juhendist ka 2021. aasta augustis.  

 

Uuendamise raames strateegiat oma põhiolemuselt ei muudetud, sh on tegevusgrupi ja 

tegevuspiirkonna lühiülevaates kajastatud endiselt haldusreformi eelne seis, liikmete osas 2015 

a. info jne. Suuremad muudatused kavandatakse järgmise rahastamisperioodi strateegia 

koostamisel. Peamiseks uuenduseks oli 2021. aastal COVID-19 meetme lisamine. Täiendavalt 

täpsustati strateegia viimase uuendamise raames ka meetmete sihttasemeid, rahastamiskava, 

aastaarve ning kohati ka sõnastusi.  

 

 

  

                                                        
1 http://www.maainfo.ee/index.php?page=3673 
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1. Peipsi-Alutaguse Koostöökoda lühiülevaade 
 

1.1.Kohalik tegevusgrupp ja liikmeskond 
 

Taust 

 

MTÜ Peipsi-Alutaguse Koostöökoda on Leader-põhimõtetele tuginev kohalikku elu arendav 

organisatsioon, mis on asutatud 14. juunil 2006. aastal Alajõe, Avinurme, Iisaku, Illuka, 

Lohusuu, Mäetaguse ja Tudulinna kohalike omavalitsuste ning nende piirkonnas tegutsevate 

ettevõtete ja kodanikuühenduste poolt. PAKil oli 19 asutajaliiget, nende arv on perioodi 2014-

2020 strateegia koostamise ajaks kasvanud 34-le. 

 

Ühingu põhikirjaliseks eesmärgiks on kohaliku initsiatiivi ning kohaliku elu arendamine, 

tegevuspiirkonna integreeritud strateegia koostamine ja elluviimine, tuginedes kolme sektori 

partnerlusele. 

 

PAKi piirkonda saab iseloomustada kui eri rahvaste, kultuuride ja uskude kokkupuutekohta, 

kuhu 12.-14. sajandil toimus vadjalaste ja 16.-17. sajandil vanausuliste sisseränne. Aja jooksul 

on erinevate kultuuride ja uskude koosmõjul välja kujunenud omapärane tervik. Piirkonda 

ühendab paiknemine Ida-Virumaa lõunaosas, kus on võrreldes maakonna põhjaosaga suuresti 

säilinud põline elanikkond. Tegevuspiirkond moodustab ühtse kultuuriruumi, mida 

iseloomustab pikaajaline tihe suhtlemine nii omavalitsuste kui ka kodanikuühenduste tasandil. 

Lisaks liidab piirkonda ühine looduskeskkond – Alutaguse metsad, sood ja rabad ning kaunis 

Peipsi järv. 

 

Koostöökoda on tegutsenud vastavalt seitsmele Leader-põhimõttele2 ning perioodi 2008-2013 

strateegiale, olles rahastustaotluste hindajaks ning otsuste langetajaks koha peal.  

 

Lisaks Leader-meetme üldeesmärgile (tegevuspiirkondade tasakaalustatud arendamine läbi 

Leaderi põhielementide rakendamise) on PAK lähtunud oma tegevuses Leaderi spetsiifilistest 

eesmärkidest: 

 ettevõtjate konkurentsivõime tõstmine, eelkõige läbi ühistel tegevustel põhinevate 

tegevuste rakendamise; 

 sotsiaalse kaasatuse edendamine; 

 piirkondlike eripärade parem rakendamine; 

 uuenduslike lahenduste leidmise ja kasutuselevõtmise soodustamine sh kogukonnateenuste 

arendamisel; 

 kohaliku tasandi valitsemise parendamine läbi erinevate osapoolte kaasamise. 

 

Perioodil 2007-2013 esitati PAKile Leader-meetme taotlusvoorude raames 408 projekti, 

millest rahastati 256 projekti (umbes 63% esitatud taotlustest). Perioodi jooksul jagati 

toetusteks  ligi 2,1 miljonit eurot.  

 

  

                                                        
2  1) Strateegiate välja töötamine ja rakendamine alt üles, 2) avaliku ja erasektori kohalik partnerlus, 3) 

integreeritud ja mitut valdkonda hõlmavad meetmed, 4) uuendused, 5) koostöö, 6) võrgustikutöö, 7) 

piirkonnapõhised kohaliku arengu strateegiad. 
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Liikmeskond 

 

Peipsi-Alutaguse Koostöökojal on seisuga 15.06.2015 34 liiget, millest 7 on kohalikud 

omavalitsused, 15 ettevõtted ning 12 kodanikuühendused. 

 

Omavalitsused 

 

1. Alajõe vald 

2. Avinurme vald 

3. Iisaku vald 

4. Illuka vald 

5. Lohusuu vald 

6. Mäetaguse vald 

7. Tudulinna vald 

 

 

Kodanikuühendused 

 

1. Lohusuu Rannakultuuri Selts 

2. Muusika-Lauluselts Metsakaja 

3. Iisaku Noorte Klubi 

4. Oonurme Külaselts 

5. MTÜ TriTempora 

6. MTÜ Illuka Tehnikaspordi Klubi 

7. MTÜ Tartu Spordiveteranide Koondis 

8. MTÜ Lohusuu Vabatahtlik Päästeüksus 

9. MTÜ Virumaa Koolituskeskus 

10. MTÜ Mäetaguse Venator 

11. MTÜ Iisaku Vabatahtlik Tuletõrje 

12. Alajõe Elu Arendamine MTÜ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ettevõtted 

 

1. Mehntack OÜ 

2. OÜ Peipus 

3. Lammas ja Puu OÜ 

4. FIE Villu Roosvald 

5. AS Balmung 

6. SKVT Puit OÜ 

7. Tõnu Tours OÜ 

8. FIE Riilo Blum 

9. FIE Maie Paas 

10. Fatamorgana Group OÜ 

11. Winkleri Talu OÜ 

12. Dello RD OÜ 

13. NeliK Tehnika OÜ 

14. Päevapoeg OÜ 

15. E. Strauss AS 
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1.2.Tegevuspiirkonna kirjeldus 
 

Ida-Virumaal on kokku 20 kohalikku omavalitsust, millest 7 (Alajõe, Avinurme, Iisaku, Illuka, 

Lohusuu, Mäetaguse ja Tudulinna) moodustavad Peipsi-Alutaguse Koostöökoja. Kokku 

tegutseb maakonnas kolm Leader-tegevusgruppi. PAKi tegevuspiirkonnal puudub üks selge 

tõmbekeskus, tegemist on läbivalt maalise iseloomuga piirkonnaga (joonis 1). Piirkonna jaoks 

on suuremateks keskusteks Avinurme ja Iisaku, kus asuvad mh ka piirkonna ainukesed 

gümnaasiumid. 

 
Joonis 1. Ida-Virumaa omavalitsused ja PAKi piirkond (tähistatud sinisega) 

 

PAKi tegevuspiirkond paikneb Ida-Virumaa lõunaosas, mida iseloomustab põline elanikkond, 

Alutaguse põlismetsad, Peipsi järve vahetu lähedus ning suured sood. PAKi tegevuspiirkond 

pindalaga 1762 km2 hõlmab 52% maakonna pindalast, olles seejuures väga hõredalt asustatud 

territoorium (4,7% maakonna rahvastikust). Piirkonna suurimaks väärtuseks võib lugeda selle 

looduskeskkonda. Piirkonda jäävad mh Alutaguse metsad, Peipsi järve loode- ja põhjarannik, 

Kurtna järvestik, Muraka raba ja Selisoo. Ligikaudu kolmveerand territooriumist on arvatud 

maatulundusmaa hulka, mis on mõeldud põllumajandussaaduste tootmiseks ja metsanduseks. 

Teisalt jäävad Mäetaguse ja Illuka ning vähesel määral ka Iisaku vald põlevkivikaevandamise 

piirkonda, mis on avaldanud ühelt poolt olulist mõju keskkonnale ja teisalt laekuva 

ressursimaksu näol ka omavalitsuste eelarvetele. 

 

Seisuga 01.01.2015 on Rahvastikuregistri andmetel Ida-Virumaal elanikke 153 317, PAKi 

piirkonnas 7 215. Statistikaameti andmetel on vastavad numbrid 147 597 ja 6 426. Piirkonna 

suurimaks omavalitsuseks on Mäetaguse vald (1750 elanikku, siin ja edaspidi 

Rahvastikuregistri andmed), väikseimaks Tudulinna (471). Seega on kõik piirkonna 

omavalitsused elanike arvult küllalt väikesed, kolmes vallas (Alajõe, Lohusuu, Tudulinna) on 

elanikke vähem kui 800. PAKi piirkond on rahvaarvu mõttes ühtlasi üks väikseimaid Leader-

tegevusgruppe, pindalalt aga keskmiste hulka kuuluv. 
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1.3.Juhtimine ja töökorraldus 
 

PAKi kõrgeimaks juhtimisorganiks on liikmete üldkoosolek, kes määrab kindlaks juhatuse 

liikmete arvu ning valib selle liikmed ning projektide hindamiseks vähemalt seitsmeliikmelise 

komisjoni. Organisatsiooni igapäevast tööd korraldavad tegevjuht ning arendusspetsialist (vt 

joonis 2). 

 
Joonis 2. Peipsi-Alutaguse Koostöökoja ülesehitus 

 

Üldkoosoleku pädevusse kuulub ühingu põhikirja ja eesmärgi muutmine, strateegia, 

tegevuskava ja eelarve vastu võtmine ning muutmine. Üldkoosoleku moodustavad PAKi 

liikmed. 

 

Üldkoosoleku otsuste täitmise eest vastutab juhatus, kelle tööd juhib esimees. Juhatuse liikmed 

(7-15 inimest) valitakse üldkoosoleku poolt kaheks aastaks, pidades silmas nii territoriaalset 

kui ka sektoriaalset tasakaalustatust. Juhatuse pädevusse kuulub ühingu tegevuse 

korraldamine, liikmete vastu võtmine ja välja arvamine, strateegia ja tegevuskava koostamise 

korraldamine, raamatupidamise korraldamine ning aastaaruande esitamine üldkoosolekule. 

Juhatus vastutab ka põhivara soetamise ja laenude võtmise eest. Juhatuse otsusega võetakse 

tööle tegevjuht ning määratakse talle tasu. 

 

Koostöökoja tegevuse arendamiseks ning paremaks korraldamiseks võib juhatus moodustada 

täiendavaid tööorganeid, näiteks mitmesuguseid töögruppe ja komisjone. 

 

Strateegia meetmetesse esitatud taotluste hindamiseks on moodustatud hindamiskomisjon, 

kelle ülesandeks on laekunud rahastustaotluste hindamine. Hindamiskomisjoni töökorra 

kinnitab juhatus.  

 

Organisatsiooni igapäevast tööd juhib tegevjuht, kes kinnitatakse ametisse juhatuse poolt.  

Üldkoosolek

Juhatus

Tegevjuht

Töötajad

Hindamis-
komisjon

Revisjon/audiitor
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Tegevjuhi ülesanded on alljärgnevad: 

 organisatsiooni strateegia elluviimine; 

 piirkonnale suunatud arendustegevuste juhtimine; 

 tegevusplaani ja eelarve koostamine ning nende elluviimise jälgimine; 

 kommunikatsiooni korraldamine, sh huvigruppide kaasamine; 

 organisatsiooni riigisisese ja rahvusvahelise koostöö korraldamine. 

 

Tegevjuht võtab vastavalt võimalustele ja vajadusele tööle täiendavaid meeskonnaliikmeid, sh 

näiteks sekretäri, projektijuhi ja raamatupidaja.  

 

Kõikide PAKi juhtimisstruktuuride juures peetakse kinni põhimõttest, et kolmanda ja 

erasektori esindajad peavad moodustama vähemalt 51% igast otsuseid tegeva tööorgani 

kinnitatud koosseisust. 

 

Strateegia muutmiseks ja täiendamiseks kutsutakse kokku eraldi teemarühmad, korraldades 

aruteludeks erinevaid seminare ning ümarlaudu, kaasates piirkonna elanikke kõikidest 

sektoritest. Vajadusel kutsutakse osalema ka väliseid eksperte. 

 

1.4. Tegevusgrupi kogemused esimesest Leader-perioodist 
 

Strateegia protsessi raames toimunud aruteludel (kaasamisseminarid, KOV juhtide intervjuud, 

strateegia juhtrühma nõupidamised) toodi esimese Leader-perioodi positiivsete ilmingutena 

välja järgnev: 

• PAK kui organisatsioon ja Leader-tegevusgrupp on toimiv; 

• piirkonda tuleb tänu Leader-meetmele täiendavaid rahalisi ressursse; 

• juurde on tulnud uusi taotlejaid; 

• tekkinud on uued toimivad võrgustikud; 

• ühis- ja noorteprojektid on olnud edukad. 

 

Teisalt toodi välja, et esimest perioodi kasutati suurel määral nn sanitaartingimuste (hooned, 

heakord jms) loomiseks. Samuti toetati suhteliselt palju ettevõtete üksikprojektide (nt seadmete 

soetamine), mis ei ole laiemat lisandväärtust (nt uusi tooteid/teenused või töökohti) loonud. 

 

Toetuste taotlemisel eristusid selgelt Iisaku, Avinurme ja Tudulinna, Alajõe ja Mäetaguse 

taotlejad olid tagasihoidlikud. 

 

Möödunud perioodi hinnates leiti, et muudatusi on vaja: 

1. strateegias: 

 määratleda selged fookused, sh nt ettevõtluse puhul peaks olema rõhk selge 

lisandväärtusega projektidel ja kogukondade puhul sisulise tegevuse toetamisel; 

 toetada tuleb tegevusi, mitte organisatsioone (eraettevõtlusega tegelevale MTÜ-le 

äriühingu toetusprotsent); 

 väheaktiivseid piirkondi tuleb nö järele aidata; 

 defineerida tuleb võtmemõõdikud, samuti luua seiresüsteem ja hinnata projektide 

mõju; 

2. protsessides: 

 muuta eelnõustamine võimalusel kohustuslikuks (vähendamaks järelpärimiste arvu 

ja mahtu ning nendele kuluvat aega); 

 käia suuremad projektid enne hindamist läbi (kohapealne kontroll); 



 9 

 ühisprojektide ja proaktiivsete tegevuste jaoks võiks võimalusel palgata eraldi 

projektijuhi; 

 PAKil peaks olema õigus kontrollida projekte peale rahastamist; 

 eelistada tuleks suurema omaosalusega projekte; 

 sisse võiks viia piirangu taotleja kohta (nt kuni 5 projekti toetamine perioodi jooksul 

va kui taotlejaks on kohalik tegevusgrupp). 

 

Täiendavalt on uuel Leader-perioodil tarvis: 

 rõhuda enam piirkonna spetsiifilisusele ja eripäradele; 

 määratleda olulisemad võtmeteemad; 

 fokusseerida ressursside jaotus vastavalt võtmeteemadest; 

 seirata projektide sisulist mõju (eesmärkide täitmise jälgimine); 

 tuua eraldi välja koostöö ja võrgustike (jätkuv) arendamine. 
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2. Tegevuspiirkonna olukorra lühiülevaade 
 

Peipsi-Alutaguse Koostöökoja tegevuspiirkonna arenguvajaduste ja –potentsiaali välja 

selgitamiseks teostati sotsiaalmajanduslik analüüs, milles käsitleti rahvastiku, majanduse, 

kodanikuliikumise ja avalike teenustega seonduvaid küsimusi ning väljakutseid. Täiendavalt 

viidi läbi piirkondlikud kaasamisseminarid, omavalitsusjuhtide intervjuud ning erinevad 

täiendavad arutelud strateegia juhtrühma ja teiste partneritega (vt ptk 4.4 – strateegia 

koostamise protsess). Käesoleva strateegia sisendiks on seega nii tegevuspiirkonna olukorra 

analüüsi kui ka erinevate ürituste tulemused. 

 

Tegevuspiirkonna olukorra analüüs on tervikuna välja toodud strateegia lisas, käesolev peatükk 

käsitleb peamisi järeldusi, mis on PAKi strateegia aluseks ning millest lähtuvalt on koostatud 

tegevusgrupi visioon, püstitatud eesmärgid ning töötatud välja meetmed. 

 

2.1. Arenguvajadused 
 

Ida-Viru maakonda iseloomustab tervikuna elanikkonna kahanemine (vt tabel 1). 10 aasta 

jooksul on maakonna elanike arv vähenenud 20 926 (11,9%), tegevuspiirkonna oma 746 

inimese (9,3%) võrra. Erandina on registreeritud elanike arv veidi tõusnud Alajõe ja Mäetaguse 

valdades, kuid samas näitavad 2011. aasta rahvaloenduse tulemused, et registreeritud elanike 

ja loendatud elanike vahel on erinevused (registreerituid on oluliselt rohkem kui loendatuid). 

Ülejäänud valdade puhul on rahvaarv vähenenud vähemalt 15%. 

 

Tabel 1. Ida-Virumaa ja PAKi piirkonna rahvaarvu muutus 10 a jooksul (Rahvastikuregister, 

2014) 

  
2005 2008 2011 2014 Muutus Muutus, % 

Alajõe 463 537 644 601 138 29,8 

Avinurme 1 601 1 552 1 443 1 352 -249 -15,6 

Iisaku 1 494 1 431 1 317 1 261 -233 -15,6 

Illuka 1 232 1 120 1 059 1 055 -177 -14,4 

Lohusuu 934 879 857 787 -147 -15,7 

Mäetaguse 1 683 1 701 1 746 1 751 68 4,0 

Tudulinna 627 573 501 482 -145 -23,1 

PAKi piirkond 

kokku 
8 034 7 793 7 567 7 289 -745 -9,3 

Maakond kokku 176 913 170 063 164 093 155 936 -20 977 -11,9 

Eesti kokku 1 370 224 1 363 210 1 365 463 1 354 670 -15 554 -1,1 

 

Majanduslikult aktiivsete ettevõtete arv on PAKi piirkonnas kasvanud, ületades kasvutempolt 

nii maakonna kui ka Eesti keskmisi. Sellest hoolimata jääb aga Statistikaameti 2012. aasta 

andmetel vastavate ettevõtete arv 1000 elaniku kohta piirkonnas allapoole maakonna ja Eesti 

keskmisest. Nii maakonna kui ka PAKi piirkonna keskmine brutotulu elaniku kohta jääb 

samuti märkimisväärselt alla Eesti keskmise. PAKi piirkonna oma ületab küll veidi maakonna 

keskmist, kuid seda peamiselt tänu Mäetaguse valla veidi kõrgematele näitajatele. 

 

Omavalitsuste põhitegevuse tulud on aga viimase viie aasta jooksul kasvanud (peamiselt 

ressursimaksude arvel), maakonnas ja Eestis on need aga keskmiselt kahanenud. Tulumaksu 

laekumine elaniku kohta on aga nii maakonnas kui ka piirkonnas väike. 
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PAKi piirkonna MTÜde ja SAde arv 1000 elaniku kohta (25) ületab nii maakonna kui ka Eesti 

keskmist, viimase 10 aasta jooksul on kodanikuühenduste arv kasvanud 2,4 korda. 

 

Tabel 2. PAKi tegevuspiirkonna peamised näitajad ja nende muutus (piirkonna olukorra 

analüüs, 2014) 

 
Näitaja PAKi piirkond Ida-Virumaa Eesti 

Majanduslikult aktiivsete ettevõtete 

arv aastal 2004 
80 2 163 41 467 

Majanduslikult aktiivsete ettevõtete 

arv aastal 2012 
146 3 257 69 733 

Majanduslikult aktiivsete ettevõtete 

arvu muutus kordades 
1,8 1,5 1,7 

Majanduslikult aktiivsete ettevõtete 

arv 1000 elaniku kohta 2012. a 
18 19 48 

Keskmine brutopalk aastal 2013 800 EUR 788 EUR 949 EUR 

Elaniku kohta laekunud tulumaks 

2013. a  
401 EUR 393 EUR 533 EUR 

Omavalitsuste põhitegevuse tulude 

muutus perioodil 2008-2012 
10,8% -7,2% -6,4% 

Omavalitsuste netovõlakoormus 

2012. a 
8% 19% 37% 

MTÜde ja SAde arv aastal 2004 75 2 268 21 454 

MTÜde ja SAde arv aastal 2012 183 2 853 29 016 

MTÜde ja SAde arvu muutus 

kordades 
2,4 1,3 1,4 

MTÜde ja SAde arv 1000 elaniku 

kohta 2012. a 
25 18 21 

 

Analüüsist tulenevalt saab piirkonna peamiste väljakutsete iseloomustamiseks välja tuua 

järgneva. 

 

1. Rahvastiku vähenemine ja vananemine mõjutab negatiivselt piirkonna kõige 

olulisemat arengueeldust – inimressurssi. 

 

Elanikkond väheneb ning vananeb nii Ida-Viru maakonnas tervikuna kui ka PAKi piirkonnas, 

samuti on see iseloomulik ka suurele osale Eestist. Seejuures on rahvaarvu vähenemine 

piirkonnas (10 aastaga 9,3%) olnud Eesti keskmisest (10 aastaga 1,1%) oluliselt kiirem. Pidev 

rahvaarvu vähenemine survestab muuhulgas piirkonna kohalike omavalitsuste tulubaasi. 

 

Erinevused sissekirjutuse ja tegeliku elukoha (rahvaloenduse andmetel) vahel on PAKi 

piirkonnas suured – sisse on kirjutatud 15% võrra enam inimesi (eriti suur on erinevus Alajõe 

vallas – 64,6%). See tähendab, et “reaalsuses” on elanikkond ligi 1000 inimese võrra väiksem 

(piirkonnas elab ca 6000 inimest), omades seeläbi mõju nt nii erinevatele teenustele kui ka 

ettevõtlusele: ühelt poolt on vähem kohalike teenuste tarbijaid ning teisalt tööjõudu uute 

töökohtade täitmiseks. 

 

Vanusstruktuur on nii maakonnas kui ka piirkonnas Eesti keskmisega võrreldes vähem 

jätkusuutlik – laste ja noorte osakaal elanikkonnas on keskmisest madalam, eakate oma 

kõrgem. See tähendab, et perspektiivis tuleb enam tähelepanu pöörata nn hõbemajandusele – 

teenused eakale elanikkonnale. Samas pole aga oodata nõudluse suurenemist alus- ja 

üldhariduse osas, mis võib tähendada vajadusi ümberkorraldusteks kohalikul haridusmaastikul. 
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Kohaliku tööjõu pakkumine on perspektiivis tänasest halvem (tööturusurveindeks on viimase 

10 aasta jooksul olnud languses). Siiski on kolmes omavalitsuses indeks Eesti keskmisest 

kõrgem ja kahes sellele ligilähedane, vaid kahes vallas on see väga madal (Alajõe vallas 0,26 

ja Illuka vallas 0,43), mis osundab suurtele piirkonnasisestele erinevustele. 

 

Piirkonna väljakutseks on seega olemasoleva elanikkonna säilitamine ja teenuste selline 

ümberkujundamine, mis võtaks arvesse vähenevat nõudlust. 

 

2. Hoolimata ettevõtlusaktiivsuse kasvust on valdkonnas märkimisväärselt 

arenguruumi. 

 

Ettevõtlusaktiivsus on PAKi piirkonnas viimaste aastate jooksul kasvanud, majanduslikult 

aktiivsete ettevõtete arv suurenes perioodil 2004-2012 ligi 80% võrra, ületades seejuures ka 

Eesti keskmist kasvutaset ligi 70%). Majanduslikult aktiivseid ettevõtteid on piirkonnas aga 

keskmiselt vaid 18 1000 elaniku kohta, mis on märkimisväärselt alla Eesti keskmist (48 

ettevõtet 1000 elaniku kohta).  

 

Kogu piirkonnas on ülekaalus väikesed alla 10 töötajaga ettevõtted, suurettevõtteid ei ole ning 

tegutseb vaid üks keskmise suurusega ettevõte (enam kui 50 töötajat). Seega baseerub 

ettevõtlus suuresti mikroettevõtetel, mille edasine areng on piirkonna ettevõtluse 

võtmeküsimus. 

 

PAKi piirkonna ettevõtete peamiseks tegevusalaks on põllumajandus, metsandus ja kalandus, 

kaubandust ja teenindust on vähe. See tähendab, et nii kohalikel elanikel kui ka piirkonda 

külastavatel turistidel on erinevatest teenustest puudus. 

 

Töötus on PAKi piirkonnas pigem väike. Ühelt poolt on see positiivne, kuna sotsiaalsed 

probleemid on selles osas pigem väiksed, teisalt tähendab see, et potentsiaalselt tekkida 

võivatel ettevõtetel on keeruline piirkonnast vaba tööjõudu leida (absoluutnumbrites on 

registreeritud töötuid ca 200). Teataval määral on võimalik tööjõudu leida mujalt maakonnast, 

kuna keskmine registreeritud töötus oli 2013. a lõpus 6,6% (6798 inimest). Uute töökohtade 

puhul on üheks võtmeküsimuseks seega suurema lisandväärtuse loomine. 

 

Loodusressursi näol on PAKi piirkonnal olemas suur turismipotentsiaal (nt maakonna 

arengukavas on Peipsi järve äärne piirkond määratletud üheks Ida-Virumaa tõmbekeskuseks), 

mis on suuresti rakendamata. Peamiseks takistuseks ei ole niivõrd turismiobjektid ise, vaid 

puudus on teenustest, sh majutus- ja toitlustuskohtadest. Mitmetes piirkonna omavalitsustes 

pole ühtegi toitlustusasutust ega ka aktiivse puhkuse teenuse pakkujat. See tähendab, et kaetus 

erinevate turismiteenustega on tagasihoidlik ning vajab olulisel määral edasist arendamist. 

 

Piirkonna väljakutseteks on seega mikroettevõtete areng, lisandväärtuse tõstmine 

ettevõtluses ning erinevate, sh Peipsi järve potentsiaali rakendavate turismiteenuste välja 

arendamine. 

 

 

 

3. Kodanikuühendustel on oluline roll piirkonna nii seltsielu kui ka huvitegevuse ja 

vaba aja võimaluste edendamisel. 
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Kodanikuühenduste arv on järjepidevalt kasvanud. Peaaegu kõikides PAKi piirkonna 

omavalitsustes on MTÜde ja SAde koguarv 1000 elaniku kohta Eesti keskmisest suurem, mis 

loob eeldused sektori edasiseks arenguks. 

 

Enamasti on piirkonnas olemas ka tegevuse korraldamiseks vajalikud kultuuri- või 

rahvamajad, samuti tegutsevad mitmesugused külaseltsid.  

 

Huvihariduse kättesaadavus on piirkonnas lünklik, piirkonna ainus huvikool asub Iisakus. 

Sellest tulenevalt on oluline roll kohalikul kogukonnal huvitegevuste arendamisel ja 

pakkumisel. 

 

Samas sõltub enamus kolmanda sektori asutustest suuresti omavalitsuse ja erinevate fondide 

toetustest, isemajandamise võimekus on reeglina tagasihoidlik. 

 

Seega on väljakutseteks teenuseid pakkuvate ühenduste võimekuse kasvatamine ning 

seeläbi ka nende majandusliku toimetuleku suurendamine. Samuti on rahvaarvu 

vähenemisest tulenevalt väljakutseks ka hoonete majandamine kahaneva nõudluse 

tingimustes. 

 

4. Kohalikud omavalitsused on piirkonnas erineva võimekusega. 

 

PAKi piirkonna omavalitsuste majandusnäitajad on väga erinevad, osundades polariseeritusele 

piirkonna sees: mõned vallad on tänu põlevkivi kaevandamisest tulevale ressursimaksule 

jõukad (Mäetaguse, Illuka), teised mitte (Alajõe, Lohusuu, Tudulinna). Tähelepanu väärib aga 

asjaolu, et kõikide omavalitsuste puhul jääb üksikisiku tulumaksu laekumine elaniku kohta 

oluliselt alla Eesti keskmist, mis tähendab, et ka tänased jõukad vallad muutuksid 

kaevandustasude vähenedes senisest märkimisväärselt vaesemaks. 

 

Omavalitsuste netovõlakoormus on PAKi piirkonnas praktiliselt olematu (va Avinurme vald, 

mille võlakoormus oli 2012. a 94%), mis tähendab, et teoreetiliselt on omavalitsustel võimalik 

(investeeringuteks) laenu võtta. 

 

Igas omavalitsuses (va Alajõe) on olemas vähemalt üks koolieelne lasteasutus (kokku 6), 

teenuse kättesaadavus on hetkeseisuga tagatud. Põhihariduse kättesaadavus on tagatud samuti 

igas omavalitsuses (Alajõe lapsed käivad koolis naaberomavalitsustes), kuid mitmete 

põhikoolide jätkusuutlikkus on väikese õpilaste arvu tõttu küsitav. Samuti on küsitav piirkonna 

kahe kooli gümnaasiumastmete tulevik. 

 

Arvestades vähest rahvaarvu, suurt territooriumi ning tänast omavalitsuste võimekust 

on avalike teenuste osas piirkonna ühiseks väljakutseteks tulemusliku koostöö 

korraldamine avalike teenuste pakkumisel. 
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2.2. Arengupotentsiaal 
 

Strateegia tulemuslikuks rakendamiseks on oluline keskenduda piirkonna peamistele 

tugevustele ning leida lahendusi nõrkuste leevendamiseks. Oluline on teadvustada ka 

väliskeskkonnast tulenevaid võimalusi ja ohte. Allpool on välja toodud neist kõige olulisemad, 

mis lähtuvad avalikel aruteludel ja intervjuudel käsitletust (vt tabel 3). 

 

Tabel 3. PAKi piirkonna SWOT-analüüs 

 

Tugevused Nõrkused 

 Mitmekesine ja avastamata 

looduskeskkond, ressursid (metsad, 

rabad, järved jne) 

 Peipsi rannik (tuntus ja 

turismipotentsiaal) 

 Traditsioonid ja eripärad (Avinurme 

pütilaat, Lohusuu kalalaat jne) 

 Aktiivsed ja ettevõtlikud inimesed 

(entusiastlikud sädeinimesed) 

 Mõned jõukad omavalitsused 

(Mäetaguse, Illuka) 

 Inimeste (sh noorte) vähesus ja 

väljaränne 

 Vähene ettevõtlikkus ja koostöö (sh nii 

isikute kui nt KOVide vahel) 

 Hõre asustus ning sellest tulenevad 

suured kulud 

 Kvalifitseeritud tööjõu puudus 

 Piirkonna vähene tuntus ja maine 

Võimalused Ohud 

 Kohaliku loodusressursi ja 

kultuuripärandi senisest mitmekülgsem 

rakendamine 

 Mikroettevõtluse toetamine uute 

teenuste loomiseks 

 Piirkonna ja ettevõtjate koostöö, 

ühisturunduse arendamine 

 Kogukonna sidususe suurendamine läbi 

ühiste traditsioone säilitavate ja loovate 

tegevuste jms 

 Elanike piirkonnast lahkumise 

kiirenemine 

 Omavalitsuste võimekuse vähenemine 

seoses ressursimaksu vähenemisega 

 Piirkonna omavahelise sidususe 

vähenemine – omavalitsused, ettevõtted 

ja kolmanda sektori organisatsioonid 

tegutsevad kõik omaette 

 Loodusressursside mittesäästlik 

kasutamine nii kohalike kui ka turistide 

poolt 

 

Strateegias on oluline kasutada piirkonna tugevusi, millest tulenevalt on PAKi strateegilisteks 

fookusteks: 

1. ettevõtluse arendamine, sh: 

 kohaliku (loodus)ressursi suurem ja parem ärakasutamine (puit, põllumajandus, 

taastuvenergia, jahindus, turism). Oluline on suurema lisandväärtusega projektide 

toetamine (nt uued tooted või teenused ja töökohad); 

 Peipsi piirkonna (turismi)arendus, sh teenused ja infrastruktuur; 

 koostöövõrgustike loomine ja arendamine; 

 nn elatusettevõtluse toetamine (nt talud), mis võimaldavad tagada tänastel elanikel 

piisava sissetuleku ning seeläbi piirkonda jäämise; 

2. kogukondade aktiveerimine, sh: 

 traditsioone säilitavate ja loovate ürituste toetamine; 

 noorte aktiveerimine, ettevõtlikkus ja motiveerimine, noortele tingimuste loomine; 

 investeeringud kogukonna taristusse; 

 koostöö edendamine, võrgustike loomine ja arendamine. 
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3. Eelmise strateegia täitmine 
 

Kokku eraldati PAKi strateegia perioodil toetusi kogumahus ligi 2,1 miljonit eurot (voorud 

aastatel 2009-2014), tegevusgrupi kogueelarve mahuks oli ca 2,6 miljonit eurot. Omavalitsuste 

lõikes said perioodil kõige enam toetusrahasid Avinurme ja Iisaku valdade organisatsioonid 

(mõlemad enam kui 600 tuhat eurot). Antud omavalitsuste organisatsioonide näol on tegu ka 

kõige aktiivsemate taotlejatega (kokku pooled kõigist taotlustest tulid kahest vallast). 

Arvestades elanike arvu olid edukad ka Tudulinna valla organisatsioonid (toetuste summa 

kokku ca 466 tuhat eurot). Kõige väiksemas mahus toetati Mäetaguse ja Alajõe valdade 

organisatsioonide projekte (vt joonis 3). 

 
Joonis 3. Toetuste jagunemine PAKi omavalitsuste lõikes (2009-2014. a) 

 

Keskmiselt said perioodi jooksul rahastuse ligi kaks kolmandikku esitatud taotlustest (62,7%). 

Omavalitsustest eristus Alajõe vald, kus sai rahastuse vaid 8 projekti ehk kolmandik esitatud 

taotlustest (tabel 4). Samas oli ka esitatud taotluste arv Alajõe vallast kõige väiksem. 

 

Tabel 4. Esitatud ja kinnitatud taotluste arv omavalitsuste lõikes (2009-2014. a) 

 

Taotleja 
Esitatud 

taotlused 

Kinnitatud 

taotlused 

Kinnitamise % esitatud 

taotlustest 

PAK 28 20 71,4 

Alajõe 25 8 32,0 

Avinurme 85 56 65,9 

Iisaku 121 81 66,9 

Illuka 31 18 58,1 

Lohusuu 40 21 52,5 

Mäetaguse 31 18 58,1 

Tudulinna 47 34 72,3 

KOKKU 408 256 62,7 
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Veidi enam kui pooled esitatud ja kinnitatud taotlustest olid koostatud kolmanda sektori 

asutuste poolt, ligi 40% ettevõtjate poolt ning ca 9% kohalike omavalitsuste poolt (tabel 5).  

 

Tabel 5. Esitatud ja kinnitatud taotlused sektorite lõikes (2009-2014. a)  

 

Sektor 
Esitatud 

taotlusi 

% esitatud 

taotlustest 

Kinnitatud 

taotlusi 

% kinnitatud 

taotlustest 

Kinnitatud ja esitatud 

taotuste suhe 

KOV 37 9,1% 23 9,0% 62,2% 

MTÜ 223 54,7% 132 51,6% 59,2% 

Ettevõtjad 148 36,3% 101 39,5% 68,2% 

KOKKU 408 100% 256 100% 62,7% 

 

Lähtuvalt PAKi esimese perioodi strateegiast rakendati perioodi alguses viit meedet. 2011. 

aastal toimus strateegia muutmine, mille tulemusena rakendati aastatel 2011-2013 kolme 

meedet. Strateegia uuendamise eesmärgiks oli tegevuse lihtsamaks ja selgemaks muutmine. 

 

Perioodil 2009-2011 rakendati järgmisi meetmeid: 

 M1 - Kogukondade aktiveerimine, sh. külakogukondadele ning noortele suunatud 

tegevuste arendamine  

 M2 - Elukeskkonna parandamine ja hoidmine 

 M3 - Ettevõtlikkuse suurendamine ja toetamine (piirkondliku loodus- ja 

kultuuriressursi tõhusam ja säästlik kasutamine) 

 M4 - Looduskeskkonna säilitamine ja säästlik kasutamine 

 M5 - Peipsi-Alutaguse Koostöökoja piirkonnasisene- ja väline koostöö arendamine 

 

Perioodil kinnitati taotlusi ca 1,4 miljoni euro eest (kõike ei kasutatud ära, mistõttu osa 

summadest kanti järgmisesse perioodi), neist kõige suurema osa said meede 3 (41,5%) ja 

meede 1 (31,1%, vt joonis 4). 

 
Joonis 4. Toetuste jaotumine meetmete lõikes perioodil 2009-2011 

 

 

 

31,1%
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Perioodi 2011-2014 meetmed olid: 

 M1 - Kogukondade aktiveerimine ja elukeskkonna parandamine (peamiselt suunatud 

vabaühenduste ja mittetulundustegevustele). 

 M2 - Ettevõtluse aktiveerimine, toetamine ja konkurentsivõime tõstmine (peamiselt 

suunatud ettevõtjatele). 

 M3 - Peipsi-Alutaguse piirkonnasisese  ja –välise koostöö arendamine (peamiselt 

suunatud eesti sisese ja ka rahvusvahelise koostöö arendamiseks). 

 

Perioodil kinnitati taotlusi ligi 1 miljoni euro eest, sh jagunes toetus peamiste meetmete 

(ettevõtlus ja kogukonnad) vahel praktiliselt võrdselt  (vt joonis 5). 

 
Joonis 5. Toetuste jaotumine meetmete lõikes perioodil 2012-2014 

 
Aastatel 2009-2011, mil rakendati viit meedet, oli strateegial enam kui 40 seirenäitajat. 2010. 

aastal teostatud vaheanalüüs näitas, et enamus näitajatest ei olnud soovitult täitunud (polnud 

strateegia rakendamise kontekstis asjakohased). 2011. aastal muudetud strateegias oli 

mõõdetavaid seirenäitajaid vähem (ca 20), enamik neist oli ka 2014. aasta alguses seisuga 

täitunud või täitumas. Indikaatorid hindasid enamasti väljundnäitajaid (nt ürituste arv, osalejate 

arv jms), samas oli ka mõningaid raskesti mõõdetavaid mõjunäitajaid (nt elanike rahulolu, 

huviringide kvaliteedi kasv jms). Täitmata jäid siiski üksikud indikaatorid ning seda pigem 

seetõttu, et need ei olnud asjakohased (nt ettevõtluse tugistruktuuride ja -süsteemide 

arendamisega tegelevaid projekte piirkonnas ei ole olnud, eesmärk oli rahastada 10 vastavat 

projekti). 

 

Tulenevalt eeltoodust saab PAKi eelneva tegevusperioodi osas välja tuua järgneva: 

1. Toetuste jagunemine omavalitsuste lõikes on olnud küllalt ebaühtlane. Uuel perioodil 

tuleks võimalusel täiendavat tähelepanu pöörata seni vähem toetust saanud omavalitsuste 

organisatsioonidele (nt Alajõe, Illuka).  

2. Toetuste jagunemine ettevõtluse ja kolmanda sektori projektide vahel on olnud võrdne, 

otsest põhjust vastavaid proportsioone muuta ei ole. 

3. Uues strateegias on vajalik määratleda olulisemad võtmeindikaatorid, mida võiks olla 

vähem, ning kavandada neile ka pidev seire. 
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M1-Kogukonnad ja elukeskkond

M2-Ettevõtjad
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4. Strateegia 2014-2025 
 

Järgnevalt on välja toodud PAKi strateegia visioon ja strateegilised eesmärgid, mis baseeruvad 

strateegia protsessi raames kogutud sisendil ning piirkonna väljakutsetel. 

 

4.1. Visioon, strateegilised eesmärgid ja meetmed 
 

Visioon: 
 

Aastal 2025 on piirkonnas väärindatud kohalikul ressursil baseeruv ettevõtlus ja jätkusuutlik 

elanikkond. Piirkond on tuntud turismisihtkoht, mis põhineb välja arendatud Peipsiäärel. 

Toimivad piirkonna eripärast lähtuvad jätkusuutlikud koostöövõrgustikud. 

 

PAKi strateegilised eesmärgid on alljärgnevad: 

 

1. PAKi piirkonnas on väärindatud kohalikul ressursil baseeruv ettevõtlus 

2. PAKi piirkonnas on jätkusuutlik kogukond 

 

Strateegiliste eesmärkide saavutamiseks rakendatakse viit meedet (meetmete täpsemad 

kirjeldused on leitavad strateegia peatükist 5): 

 

 M1 - Kohalikul ressursil baseeruva ettevõtluse arendamine 

 M2 - Peipsiääre väljaarendamine kvaliteetseks turismisihtkohaks 

 M3 - Kogukonna arendamine ja aktiviseerimine 

 M4 - Koostöövõrgustike arendamine 

 M5 – COVID-19 toetusmeede 

    

PAKi strateegiliste eesmärkide, meetmete ja toetatavate tegevuste puhul peetakse läbivalt 

silmas Leader-põhimõtteid, eraldi on tähelepanu all uute ja innovaatiliste teenuste ja toodete 

arendamine, sh uuenduslike, lisandväärtust loovate tehnoloogiate, seadmete ja tarkvara 

kasutuselevõtmine jms. 

 

Strateegia elluviimiseks on vajalik PAKi kui organisatsiooni arendamine, sh: 

1. projektide kvaliteedi suurendamine (eelnõustamine, objektide eelkülastamine jms); 

2. projekti tulemuste ja mõju analüüsimine, võtmemõõdikute seire; 

3. PAKi kui piirkonna arendusorganisatsiooni arendamine (tegevmeeskonna ja juhatuse 

koolitamine jms). 

 

PAKi strateegiat kirjeldab allolev skeem. 
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arendamine 

M4. Koostöövõrgustike arendamine

M3. Kogukonna 
arendamine ja 
aktiviseerimine

M2. Peipsiääre 
väljaarendamine 

kvaliteetseks 

turismisihtkohaks

M5. COVID-19 
toetusmeede
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4.2. Strateegia integreeritud ja uuenduslik olemus 
 

Peipsi-Alutaguse Koostöökoja strateegia on kujundatud piirkonna visioonist lähtuvalt. 

Olukorra analüüsi baasil on määratletud strateegilised eesmärgid (kohalikul ressursil baseeruv 

ettevõtlus ja jätkusuutlik kogukond), mis on piirkonna kohaliku arengu seisukohalt kõige 

olulisemad. PAKi visioonil on kindel fookus, välja töötatud meetmed on konkreetsed ja 

piiritletud.  

 

Eesmärkide saavutamiseks on välja töötatud neli meedet, millest üks – koostöövõrgustike 

arendamine – on integreeritud ja horisontaalne (toetab mõlemat strateegilist eesmärki). PAKi 

strateegia koosneb omavahel sidusatest osistest, mis moodustavad piirkonna arenguks vajaliku 

terviku. 

 

Meetmed on välja töötatud vastavalt Leader-lähenemise printsiibile “integreeritud ja mitut 

valdkonda hõlmavad meetmed” – iga toetatav tegevus on läbi mõeldud, panustamaks 

strateegilise eesmärgi täitmisesse ja seeläbi visiooni saavutamisse. 

 

Strateegilist eesmärki “väärindatud kohalikul ressursil baseeruv ettevõtlus” täidavad kaks 

meedet, millega toetatakse kohaliku ettevõtluse arendamist. Eraldi tähelepanu on pööratud 

Peipsiääre välja arendamisele kvaliteetseks turismisihtkohaks, mis on piirkonnaspetsiifiline ja 

uuenduslik. Välja arendamine tugineb rannaala üldplaneeringule, mis on kehtestatud Iisaku, 

Alajõe, Tudulinna ja Lohusuu valdades. 

 

Kogukonna jätkusuutlikuse tagamiseks on kujundatud meede, millega säilitatakse ja 

arendatakse traditsioone, parendatakse kogukonna infrastruktuuri, aktiveeritakse selle 

liikmeid, sh pööratakse eraldi tähelepanu noortele. 

 

Nn horisontaalseks ja integreeritud meetmeks on koostöövõrgustike arendamine, mille raames 

toetatakse nii ettevõtlust kui kogukonda hõlmavaid ühiseid algatusi ja ettevõtmisi.  

 

Lisaks on strateegias tähelepanu läbivalt uute ja innovaatiliste teenuste ja toodete arendamisel, 

tegevuse jätkusuutlikkust toetab PAKi kui organisatsiooni arendamine. 

 

Kirjeldatud lähenemine baseerub Leader-põhimõtetel “uuendused”, “koostöö” ja 

“võrgustikutöö”. Lähenemine on oma olemuselt uudne ning võimaldab süsteemselt strateegia 

visiooni suunas liikuda. Strateegia uudsus seisneb selle terviklikkuses ning seostatuses. Samuti 

on strateegia teemad selgelt fokusseeritud, võimaldades seeläbi prioriteetsetes valdkondades 

ulatuslikuma mõju saavutamist. 

 

Vastavalt kirjeldatud lähenemisele töötatakse rakenduskava tasandil välja ka taotluste 

hindamiskriteeriumid. 

 

4.3. Strateegia koostamise protsess 
 

Peipsi-Alutaguse Koostöökoja eelmise perioodi strateegia analüüs ning perioodi 2014-2020 

strateegia koostamine toimus perioodil oktoober 2013 - oktoober 2015. Strateegia koostamist 

konsulteeris OÜ Cumulus Consulting eesotsas konsultant Mihkel Laanega. 

 

PAKi strateegia aluseks olid järgmised sisendid: 

 piirkonna sotsiaal-majanduslik analüüs ning selle baasil defineeritud väljakutsed; 
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 strateegia uuendamise raames PAKi liikmete, koostööpartnerite ning teiste avaliku-, 

era- ja kolmanda sektori esindajate osavõtul läbiviidud kaasamisseminaride ning 

nõupidamiste tulemused; 

 PAKi piirkonna kohalike omavalitsuste juhtide intervjuude tulemused; 

 veebipõhise küsitluse tulemused; 

 PAKi senise tegevuse ning strateegia analüüs. 

 

Strateegia koostamiseks moodustati strateegia juhtrühm, kuhu kuulusid PAKi liikmete 

esindajad. Kokku toimus strateegia koostamise raames kolm strateegia juhtrühma nõupidamist 

ja kolm avaliku arutelu, lisaks viidi kõigi PAKi piirkonna omavalitsusjuhtidega läbi intervjuud, 

samuti oli kõigil osapooltel võimalik avaldada arvamus veebiküsitluse raames (vt tabel 6). 

 

Tabel 6. PAKi strateegia koostamise protsess 

 

Toimumis-

aeg 
Seminar, koosolek Sisu 

Osalejate 

arv 

28.10-

8.12.2013 

Veebipõhise küsitluse 

läbiviimine 

Veebipõhise ankeetküsitluse 

läbiviimine, sh ootuste täpsustamine 

uueks Leader-perioodiks 

31 

10.01.2014 
Strateegia juhtrühma 

avanõupidamine 

Strateegia koostamise protsessi 

täpsustamine, läbiviimine, ülevaade 

eelmise perioodi täitmisest ning 

tulemustest, uue perioodi ootuste 

täpsustamine 

14 

27.-

28.01.2014 

Piirkonna omavalitsusjuhtide 

(7 KOVi) intervjuude 

läbiviimine 

Omavalitsusjuhtide ootused Leader-

strateegiale ja PAKile, nägemus 

erinevate sihtgruppide peamistest 

vajadustest ning ühisprojektidest 

14 

27.01.2014 

Kaasamisseminar Iisaku vallas 

(kohalikud ettevõtjad, 

kolmanda sektori ja 

omavalitsuse esindajad) 

Piirkonna ja PAKi tugevuste ja 

nõrkuste kaardistamine, uue perioodi 

visiooni loomiseks sisendi saamine 

15 

28.01.2014 

Kaasamisseminar Avinurme 

vallas (kohalikud ettevõtjad, 

kolmanda sektori ja 

omavalitsuse esindajad) 

Piirkonna ja PAKi tugevuste ja 

nõrkuste kaardistamine, uue perioodi 

visiooni loomiseks sisendi saamine 

18 

17.02.2014 Strateegia juhtrühma koosolek 

Ülevaade hetkeolukorra analüüsist ja 

kaasamisseminaride ning intervjuude 

tulemustest 

 

Strateegia visiooni ja 

põhivaldkondade määratlemine 

8 

11.03.2014 Üldkoosolek 
Strateegiakaardi tutvustamine 

üldkoosoleku 
22 

25.03- 

17.04.2014 

Strateegia tervikversiooni 

koostamine 

Strateegia esmase tervikversiooni 

koostamine ning edastamine 

juhtrühmale 

- 

17.04-

30.04.2014 
Strateegia täpsustamine 

Strateegia täpsustamine tegevjuhi ja 

juhatusega 
9 

November-

detsember 

2014 

Strateegia avalik arutelu 
Strateegia tutvustamine ning avalik 

arutelu 
30 
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11.02.2015 
Strateegia täpsustamise 

koosolek Alajõel 

Meetmete ja hindamiskriteeriumite 

arutelu 
6 

12.02.2015 
Strateegia täpsustamise 

koosolek Tudulinnas 

Meetmete ja hindamiskriteeriumite 

arutelu 
6 

26.02.2015 
Strateegia täpsustamise 

koosolek Illukal 

Meetmete ja hindamiskriteeriumite 

arutelu 
18 

27.02.2015 
Strateegia täpsustamise 

koosolek Lohusuus 

Meetmete ja hindamiskriteeriumite 

arutelu 
8 

03.03.2015 
Strateegia täpsustamise 

koosolek Avinurmes 

Meetmete ja hindamiskriteeriumite 

arutelu 
13 

04.03.2015 
Strateegia täpsustamise 

koosolek Mäetagusel 

Meetmete ja hindamiskriteeriumite 

arutelu 
9 

05.03.2015 
Strateegia täpsustamise 

koosolek Iisakus 

Meetmete ja hindamiskriteeriumite 

arutelu 
15 

 

Kokku osales erinevatel aruteludel enam kui 230 inimest, sh nii tegevuspiirkonna 

omavalitsuste, ettevõtete kui ka kolmanda sektori organisatsioonide esindajad. 

 

Strateegia uuendamise info on olnud kättesaadav ka PAKi kodulehel, seega on kõikidel 

huvitatud osapooltel olnud infot saada ning soovi korral üritustel osaleda. Täiendavalt 

erinevaid osapooli teavitatud üritustest läbi meililistide, omavalitsuste kodulehtede ning 

ajalehtede. Lisaks loodi kõigile asjaosalistele täiendavalt võimalus läbi veebipõhise 

küsimustiku arvamuse avaldamiseks. Strateegia kinnitatakse PAKi üldkoosolekul. 
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5. Elluviimise tegevuskava 
 

5.1. Meetmete valiku üldine põhjendus 
 

PAKi eelmise perioodi strateegia rakendamise kogemus näitas, et meetmed olid laiapõhjalised 

ning sellest tulenevalt oli võimalik toetada ka erinevaid tegevusi. Vastav lähenemine ei 

võimaldanud tegevust fokusseerida piirkonna jaoks kõige olulisematele teemadele. Samas oli 

see ka põhjendatav, kuna tegu oli esimese Leader-perioodiga, mis kulus osaliselt tegevuste 

käivitamiseks ning kogemuste hankimiseks. 

 

Perioodi 2014-2025 strateegia ning meetmete väljakujundamisel on olnud üheks eesmärgiks 

täpsemate fookuste seadmine ning seeläbi ressursi suunamine piirkonna arengu võtmeteemadel 

arvestades sealjuures Leader-lähenemise põhimõtteid. 

 

Tulenevalt hetkeolukorra analüüsist, strateegia protsessi raames toimunud kaasamisüritustest, 

juhtrühma nõupidamisest ning eelneva perioodi kogemusest keskendub strateegia kahele 

peamisele väljakutsele: 

1) Kohalikku ressurssi väärindava ettevõtluse arendamine, sh Peipsi järve 

turismipotentsiaali rakendamine.  

2) Kogukonna jätkusuutlikkuse tagamine, sh traditsioonide säilitamine ja arendamine ning 

kogukonna aktiviseerimine ja turvalisus. 

Horisontaalseks meetmeks on koostöövõrgustike arendamine erinevatel tasemetel. 2021. aasta 

augustis lisati strateegiasse täiendav meede (COVID-19 toetusmeede), mille eesmärgiks on 

toetada ettevõtteid, kelle majandustegevust on negatiivselt mõjutanud koroonaviirus.  

 

5.2. Meetmed, toetatavad tegevused ja indikaatorid 
 

Piirkonna väljakutsetele vastamiseks rakendatakse PAKi strateegia elluviimisel alljärgnevaid 

meetmeid (kokku viis meedet): 

1. Strateegiline eesmärk “PAKi piirkonnas on väärindatud kohalikul ressursil baseeruv 

ettevõtlus”: 

 M1 - Kohalikul ressursil baseeruva ettevõtluse arendamine 

 M2 - Peipsiääre väljaarendamine kvaliteetseks turismisihtkohaks 

 M5 - COVID-19 toetusmeede 

2. Strateegiline eesmärk “PAKi piirkonnas on jätkusuutlik kogukond”: 

 M3 - Kogukonna arendamine ja aktiviseerimine 

Mõlema strateegilise eesmärgi saavutamist toetab horisontaalne meede: 

 M4 - Koostöövõrgustike arendamine 

 

PAKi kahest strateegilisest eesmärgist on tähtsaim esimene eesmärk  (PAKi piirkonnas on 

väärindatud kohalikul ressursil baseeruv ettevõtlus), kuna kohaliku ettevõtluse areng on 

aluseks ka kogukondade arendamisele ja aktiviseerimisele ning laiemalt kogu piirkonna 

kestlikkusele. Sellest tulenevalt suunatakse vastava eesmärgi täitmiseks läbi kahe meetme (M1 

ja M2) ka kõige enam vahendeid (55% kogu toetuseelarvest). Teise eesmärgi täitmiseks 

suunatakse läbi kolmanda meetme 35% vahenditest. Mõlemat eesmärki toetava 

koostöövõrgustike arendamise meetme projektidele elluviimiseks on on kavandatud 10% 

toetuseelarvest.  

PAKi visiooni, eesmärke, meetmeid ja peamisi toetatavaid tegevusi kajastab allolev tabel, mille 

järgselt on kirjeldatud meetmeid, toetatavaid tegevusi ja indikaatoreid täpsemalt. 
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Peipsi-Alutaguse Koostöökoja strateegia 2014-2025  

Visioon 

Aastal 2025 on piirkonnas väärindatud kohalikul ressursil baseeruv ettevõtlus ja jätkusuutlik elanikkond. Piirkond on tuntud turismisihtkoht, 

mis põhineb välja arendatud Peipsiäärel. Toimivad piirkonna eripärast lähtuvad jätkusuutlikud koostöövõrgustikud.  

 

Strateegilised 

eesmärgid 
1. PAKi piirkonnas on väärindatud kohalikul ressursil baseeruv ettevõtlus 2. PAKi piirkonnas on jätkusuutlik kogukond 

Meetmed 
M1. Kohalikul ressursil baseeruva 

ettevõtluse arendamine (30%) 

M2. Peipsiääre väljaarendamine 

kvaliteetseks turismisihtkohaks (25%) 
M3. Kogukonna arendamine ja aktiviseerimine (35%) 

Toetatavad 

tegevused 

- Kohalikku ressurssi (puit, 

metsasaadused, kohalik toit jms) 

väärindava ettevõtluse toetamine  

- Elatusettevõtete toetamine (sh talud) 

- Infrastruktuuri väljaarendamine 

kohalikele ettevõtlusaladel  

- Vastavate suurprojektide toetamine 

- Uute turismitoodete väljaarendamine 

ning olemasolevate teenuste ja toodete 

parendamine 

- Peipsi rannaala arendus  

- Randumiskohtade ja väikesadamate 

arendamine  

- Turismi tugiinfrastruktuuri arendamine  

- Matka- ja terviseradade arendamine 

- Vastavate suurprojektide toetamine 

 

- Traditsioone säilitavate ja loovate tegevuste toetamine, (sh 

üritused) 

- Investeeringud kogukonnale olulistesse objektidesse ja 

vahenditesse 

- Looduskeskkonnaga hoidmise ja arendamisega seotud tegevuste 

teostamine  

- Pärandkultuuri hoidmisele suunatud projektid  

- Õppereiside, koolituste-seminaride jms toetamine 

- “Tule maale” algatuste toetamine (uutele elanikele võimaluste 

pakkumine jms) 

- Turvalisuse arendamine (korrakaitse, päästeteenindus, valve jne)  

- Noorte ettevõtlikkuse arendamine, sh noorte tegevusteks 

tingimuste loomine, noortelaagrite toetamine jms 

M5. COVID-19 toetusmeede (eraldiseisev eelarve) 

- Kohalikku ressurssi väärindava ettevõtluse toetamine  

- Elatusettevõtete toetamine  

- Uute turismitoodete väljaarendamine ning olemasolevate teenuste ja toodete 

parendamine 

Horisontaalne meede: M4. Koostöövõrgustike arendamine (10%) 

- Piirkonnaspetsiifiliste koostöövõrgustike arendamine (nt Peipsimaa jms) 

- Piirkonnasiseste ühisprojektide teostamine  

- Ühisturundus (kodulehed jms) 

- Ühised õppereisid 

- Ühise infovahetuse korraldamine 

PAKi kui organisatsiooni arendamine 

- Projektide kvaliteedi suurendamine (kohustuslik eelnõustamine, objektide eelkülastamine jms) 

- Projekti tulemuste ja mõju analüüsimine, võtmemõõdikute seire 

- Kogukonna laialdane kaasamine 
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Strateegilise eesmärgi raames kõikides meetmetes on võimalik toetust taotleda ka 

suurprojektidele (toetus kuni 200 000 EURi). Vastavate projektide heakskiitmine toimub 

üldkoosoleku otsusega, eelduseks on projektiga kaasneva mõju ulatus  ja kasutegur piirkonna 

arendamise seisukohalt. 

 

 

Strateegiline eesmärk 1: PAKi piirkonnas on väärindatud kohalikul 

ressursil baseeruv ettevõtlus 
 

Eesmärgi raames rakendatakse kolme meedet: 

 M1: Kohalikul ressursil baseeruva ettevõtluse arendamine 

 M2: Peipsiääre väljaarendamine kvaliteetseks turismisihtkohaks 

 M5: COVID-19 toetusmeede 

 

Eesmärgi täitmist hinnatakse järgmiste indikaatorite abil: 

1) Uued loodud töökohad 

o Eesmärk aastaks 2025 - piirkonnas on loodud 25 uut töökohta 

2) Säilitatud töökohad 

o Eesmärk aastaks 2025 - piirkonnas on säilitatud 105 töökohta 

3) Uued/parendatud (suurema lisandväärtusega) tooted või teenused 

o Eesmärk aastaks 2025 – piirkonnas on 105 uut/parendatud toodet  

 

M1: Kohalikul ressursil baseeruva ettevõtluse arendamine 
 

Ettevõtlusaktiivsus on PAKi piirkonnas viimaste aastate jooksul kasvanud. Majanduslikult 

aktiivseid ettevõtteid on piirkonnas aga keskmiselt vaid 18 1000 elaniku kohta, mis on 

märkimisväärselt alla Eesti keskmist (48 ettevõtet 1000 elaniku kohta). Kogu piirkonnas on 

ülekaalus väikesed alla 10 töötajaga ettevõtted, suurettevõtteid ei ole ning tegutseb vaid üks 

keskmise suurusega ettevõte (enam kui 50 töötajat). Seega baseerub ettevõtlus suuresti 

mikroettevõtetel, mille edasine areng on piirkonna ettevõtluse võtmeküsimus. 

 

PAKi piirkonna omavalitsused on olukorras, kus rahvaarv väheneb ja vananeb, surve 

tööealisele elanikkonnale kasvab. Kohapealseid kõrge lisandväärtusega ettevõtteid on vähe, 

millest tulenevalt on ka hästitasustatud töökohtade pakkumine väike. Samas on piirkonnal 

potentsiaali ettevõtluse arendamisel, eelkõige kohaliku ressursi kasutamisel. Vastavate 

väljakutsete leevendamiseks ning potentsiaali ärakasutamiseks suunatakse 30% toetustest 

kohalikku ressurssi väärindava ettevõtluse arendamiseks. 

 

MEEDE 1 (M1) 
KOHALIKUL RESSURSIL BASEERUVA 

ETTEVÕTLUSE ARENDAMINE  

Soovitud olukorra 

kirjeldus 

PAKi piirkonda iseloomustab väärindatud kohalikul ressursil 

(puit, kohalik toit jms) baseeruv ettevõtlus ning toimivad 

elatustalud. Oluliseks prioriteediks on kohaliku toidu 

otseturundamine nii turistidele kui ka kohalikule elanikonnale 

läbi maksimaalselt lühikese tarneahela.  

Piirkonnas on tekkinud uusi tooteid, samuti on suurendanud 

olemasolevate lisandväärtust. Piirkonnas on loodud uusi 

töökohti ning säilitatud olemasolevaid.  
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Vastab strateegia 

eesmärgile 

PAKi piirkonnas on väärindatud kohalikul ressursil baseeruv 

ettevõtlus 

Toetatavad valdkonnad  

1) Kohalikku ressurssi väärindava mikroettevõtluse toetamine  

2) Elatusettevõtete toetamine (sh talud) 

3) Infrastruktuuri väljaarendamine kohalikel ettevõtlusaladel  

4) Vastavate suurprojektide toetamine3 

Meetme osakaal kogu 

rahastusest 
30% 

Abikõlbulikud tegevused 

 Investeeringud ehitistesse, taristusse, sisustusse ja 

seadmetesse  

 Investeeringuga seotud järelevalvetegevused  

 Investeeringuprojektiga otseselt seotud nn pehmete 

tegevuste teostamine (koolitused, turundustegevused, 

mentorlus jms)  

Mitteabikõlbulikud 

tegevused 

 Investeeringut ettevalmistavad tegevused (projekteerimine, 

kui see ei ole ehituse osa, kinnistu ost jms) 

 Investeeringuga otseselt mitteseotud pehmed tegevused 

(üldharivad koolitused jms)  

 Projektijuhtimine 

 Vabatahtlik töö 

 Kõik muud Leader-meetme poolt välistatud 

mitteabikõlblikud tegevused ja -kulud 

Toetuse saajad 
Mikroettevõtted, kolmanda sektori organisatsioonid (MTÜd, 

SAd), kohalikud omavalitsused 

Abikõlbulikkuse 

kriteeriumid 

Investeeringud teostatakse PAKi piirkonnas; ühel taotlejal ei 

tohi olla pooleli rohkem kui 2 projekti 

Maksimaalne ja 

minimaalne toetusmäär 

Maksimaalne toetussumma ehitiste puhul kuni 60 000 €, teistel 

projektidel kuni 30 000 €. Minimaalne toetussumma 1000 €.  

 

Suurprojekti toetussumma 200 000 €. Vastavate projektide 

heakskiitmine toimub üldkoosoleku otsusega, eelduseks on 

projektiga kaasneva mõju ulatus  ja kasutegur piirkonna 

arendamise seisukohalt. 

Toetuse maksimaalne % 
60% 

 

Indikaatorid ja 

sihttasemed 

Tulemusmõõdikud ja soovitud sihttasemed: 

 loodud kohapealsete töökohtade arv:  20 uut töökohta 

 säilitatud kohapealsete töökohtade arv: 75 töökohta 

Väljundmõõdikud ja soovitud sihttasemed: 

 uute/parendatud kohalike teenuste/toodete arv piirkonnas: 

75 uut/parendatud kohalikku teenust/toodet 

 

Meetme panus Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD) prioriteetide 

elluviimisse4 

 

                                                        
3 Suurprojektid on projektid, mille toetus võib ulatuda 200 000 euroni. Suurprojektide kriteeriumeid 

täpsustatakse rakenduskavades, vastavad rahastamisotsused tuleb teha üldkoosolekul. 
4EAFRD prioriteedid ja sihtvaldkonnad, määrus 1305/2013 artikkel 5,  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=ET 
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PAKi meede 1 vastab otseselt EAFRD prioriteedile nr 6: sotsiaalse kaasamise, vaesuse 

vähendamise ja maapiirkondade majandusliku arengu edendamine. MAKi 2014–2020 eesmärk 

on antud valdkonnas, et maamajandus ja maapiirkonna elukeskkond oleksid mitmekesised, 

pakuksid alternatiivseid tööhõivevõimalusi põllumajandusest vabanevale tööjõule ning 

tugineks kohalikul ressursil ja potentsiaalil põhinevatele lahendustele. 

 

Meede 1 panustab sihtvaldkonda 6A: tegevusvaldkondade mitmekesistamise, väikeettevõtete 

loomise ja arendamise ning töökohtade loomise hõlbustamine. MAKi eesmärgiks on toetatud 

projektide läbi vähemalt 225 töökoha loomine 2020. aastaks. Meede on suunatud 

maapiirkondade majandusliku arengu edendamisele, mitmekesistades tegevusvaldkondi ja 

arendades mikroettevõtteid. PAK soovib meetmest toetatavate projektide kaasabil luua 

vähemalt 20 uut töökohta ning säilitada 75  töökohta. 

 

Meede 1 vastab ka EAFRD prioriteedile nr 3: toiduahela korraldamise, sealhulgas 

põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise, loomade heaolu ja riskijuhtimise edendamine 

põllumajanduses. PAK on meetme raames avatud mh nt kohaliku toidu arendamise 

projektidele, mis väärindavad kohapealset ressurssi. 

 

Meetme abikõlblikud kulud 5  vastavad Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse nr 

1305/2013 artiklitele 14 (Teadmussiire ja teavitus 6 ), 17 (Investeeringud materiaalsesse 

varasse), 19 (Põllumajandusettevõtete ja ettevõtluse areng) ja 35 (Koostöö). 

 

M2: Peipsiääre7 väljaarendamine kvaliteetseks turismisihtkohaks 
 

Loodusressursi näol on PAKi piirkonnal olemas suur turismipotentsiaal, nt maakonna 

arengukavas on Peipsi järve äärne piirkond määratletud üheks Ida-Virumaa tõmbekeskuseks, 

mis on suuresti rakendamata. Peamiseks takistuseks ei ole niivõrd turismiobjektid ise, vaid 

puudus on teenustest, sh majutus- ja toitlustuskohtadest. Mitmetes piirkonna omavalitsustes 

pole ühtegi toitlustusasutust ega ka aktiivse puhkuse teenuse pakkujat. See tähendab, et kaetus 

erinevate turismiteenustega on tagasihoidlik ning vajab olulisel määral edasist arendamist. 

 

Piirkonna selgeks väljakutseteks on erinevate, sh Peipsi järve potentsiaali rakendavate 

turismiteenuste välja arendamine. Vastava väljakutse leevendamiseks on PAKi strateegia 

kavandatud eraldi meede turismi arendamiseks, kuhu suunatakse 25% meetmetele 

suunatavatest vahenditest.  

 

MEEDE 2 
PEIPSIÄÄRE VÄLJAARENDAMINE KVALITEETSEKS 

TURISMISIHTKOHAKS 

Soovitud olukorra 

kirjeldus 

Piirkonnas on mitmeid uusi teenusepakkujaid, arenenud on nii 

majutus-, toitlustus kui aktiivse puhkuse pakkumine. Piirkonna 

külastatavus ja tuntus on kasvanud, mis on kaasa toonud uued 

töökohad turismisektoris. 

                                                        
5 EAFRD prioriteedid ja sihtvaldkonnad, määrus 1305/2013, III jaotis (maaelu arengu toetus) 
6 Toetuse saaja on koolituse või muu teadmussiirde ja teavituse osutaja, toetuse kasusaajateks saavad olla ainult 

juriidilised isikud. 
7 Eelistatud on projekti, mis toetuvad Peipsi järve äärse rannaala üldplaneeringule, mis hõlmab ca 50 km pikkust 

ning 3 km laiust Peipsi-äärset ala. Täiendavalt toetatakse ka teisi piirkonna turismiarendusprojekte (nt Narva, 

Avijõe ja Rannapungerja jõe äärsed alad), mis toetavad Peipsiäärese piirkonna kui mitmekülgse turismisihtkoha 

arengut. 
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Vastab strateegia 

eesmärgile 

PAKi piirkonnas on väärindatud kohalikul ressursil baseeruv 

ettevõtlus 

Toetatavad valdkonnad  

1) Uute turismitoodete väljaarendamine ning olemasolevate 

teenuste ja toodete parendamine 

2) Peipsi rannaala arendus  

3) Randumiskohtade ja väikesadamate arendamine  

4) Turismi tugiinfrastruktuuri arendamine  

5) Matka- ja terviseradade arendamine 

6) Vastavate suurprojektide toetamine 

Meetme osakaal kogu 

rahastusest 
25% 

Abikõlbulikud 

tegevused 

 Investeeringud ehitistesse, taristusse, sisustusse ja 

seadmetesse  

 Investeeringuga seotud järelevalvetegevused  

 Investeeringuprojektiga otseselt seotud nn pehmete tegevuste 

teostamine (koolitused, turundustegevused jms)  

Mitteabikõlbulikud 

tegevused 

 Investeeringut ettevalmistavad tegevused (projekteerimine, 

kui see ei ole ehituse osa, kinnistu ost jms) 

 Investeeringuga otseselt mitteseotud pehmed tegevused 

(üldharivad koolitused jms)  

 Mootorsõidukite ja põllumajandustehnika ost  

 Projektijuhtimine 

 Vabatahtlik töö 

 Kõik muud Leader-meetme poolt välistatud 

mitteabikõlblikud tegevused ja –kulud 

Toetuse saajad 
Mikroettevõtted, kolmanda sektori organisatsioonid (MTÜd, 

SAd), kohalikud omavalitsused 

Abikõlbulikkuse 

kriteeriumid 

Investeeringud teostatakse PAKi piirkonnas; ühel taotlejal ei tohi 

olla pooleli rohkem kui 2 projekti 

Maksimaalne ja 

minimaalne toetusmäär 

Maksimaalne toetussumma ehitiste puhul kuni 60 000 €, teistel 

projektidel kuni 30 000 €. Minimaalne toetussumma 1000 €. 

 

Suurprojekti toetussumma 200 000 €. Vastavate projektide 

heakskiitmine toimub üldkoosoleku otsusega, eelduseks on 

projektiga kaasneva mõju ulatus  ja kasutegur piirkonna 

arendamise seisukohalt. 

Toetuse maksimaalne 

% 

Kasumi teenimisele suunatud projektid – 60% 

Kolmanda sektori organisatsioonide ja KOVide 

mittetulunduslikud/tugiinfrastruktuuri arendamise projektid  -

90%  

Indikaatorid ja 

sihttasemed 

Tulemusmõõdikud ja soovitud sihttasemed: 

 loodud kohapealsete töökohtade arv:  5 uut töökohta 

 säilitatud kohapealsete töökohtade arv: 25 töökohta 

Väljundmõõdikud ja soovitud sihttasemed: 

 uute/parendatud turismiteenuste/toodete arv piirkonnas: 25 

uut/parendatud kohalikku teenust/toodet 
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Meetme panus Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD) prioriteetide 

elluviimisse8 

 

PAKi meede 2 vastab EAFRD prioriteedile nr 6: sotsiaalse kaasamise, vaesuse vähendamise 

ja maapiirkondade majandusliku arengu edendamine. MAKi 2014–2020 eesmärk on antud 

valdkonnas, et maamajandus ja maapiirkonna elukeskkond oleks mitmekesised, pakuksid 

alternatiivseid tööhõivevõimalusi põllumajandusest vabanevale tööjõule ning tugineks 

kohalikul ressursil ja potentsiaalil põhinevatele lahendustele. 

 

Meede 1 panustab sihtvaldkonda 6A: tegevusvaldkondade mitmekesistamise, väikeettevõtete 

loomise ja arendamise ning töökohtade loomise hõlbustamine. MAKi eesmärgiks on toetatud 

projektide läbi vähemalt 225 töökoha loomine 2020. aastaks. Meede on suunatud 

maapiirkondade majandusliku arengu edendamisele, mitmekesistades tegevusvaldkondi ja 

arendades mikroettevõtteid. PAK soovib meetmest toetatavate projektide kaasabil luua 

vähemalt 5 uut töökohta ning säilitada 25  töökohta. 

 

Meetme abikõlblikud kulud 9  vastavad Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse nr 

1305/2013 artiklitele 14 (Teadmussiire ja teavitus 10 ), 17 (Investeeringud materiaalsesse 

varasse), 19 (Põllumajandusettevõtete ja ettevõtluse areng), 20 (Põhiteenused ja külauuendus 

maapiirkondades) ja 35 (Koostöö). 

 

M5. COVID-19 toetusmeede 
 

PAKi strateegilise eesmärgi 1 (piirkonnas on väärindatud kohalikul ressursil baseeruv 

ettevõtlus) täitmist aitab toetada COVID-19 toetusmeede (M5), mis lisati strateegia 

uuendamisel 2021. aasta augustis.  

 

COVID-19 toetusmeede on suunatud piirkonnas juba tegutsevatele mikroettevõtjatele, kelle 

majandustegevust on negatiivselt mõjutanud koroonaviirus COVID-19. Meede on mõeldud nii 

M1 (kohalikul ressursil baseeruv ettevõtlus) kui ka M2 (turism) valdkonnas tegutsevatele 

ettevõtetele, kolmanda sektori organisatsioonid ja kohalikud omavalitsused abikõlbulikud 

taotlejad meetmest ei ole. 

 

Meetme sisuliseks eesmärgiks on parandada COVID-19 kriisist mõjutatud ettevõtete 

jätkusuutlikkust, nt vähendades nende püsikulusid või uuendades ärimudelit. Meetme otseseks 

eesmärgiks ei ole luua uusi töökohti vaid säilitada olemasolevaid. 

 

Meetme eelarvet käsitletakse teistest toetusmeetmetest eraldi, selle elluviimiseks kasutatakse 

Taasterahastu vahendeid summas 159 775,59 eurot. 

 

 

 

 

 

                                                        
8EAFRD prioriteedid ja sihtvaldkonnad, määrus 1305/2013 artikkel 5,  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=ET 
9 EAFRD prioriteedid ja sihtvaldkonnad, määrus 1305/2013, III jaotis (maaelu arengu toetus) 
10 Toetuse saaja on koolituse või muu teadmussiirde ja teavituse osutaja, toetuse kasusaajateks saavad olla ainult 

juriidilised isikud. 
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MEEDE 5 COVID-19 TOETUSMEEDE 

Soovitud olukorra 

kirjeldus 

Piirkonnas tegutsevad mikroettevõtted, keda on negatiivselt 

mõjutanud koroonaviirus COVID-19, on oma 

majandustegevuse jätkusuutlikult ümberkorraldanud. 

Vastab strateegia 

eesmärgile 

PAKi piirkonnas on väärindatud kohalikul ressursil baseeruv 

ettevõtlus 

Toetatavad valdkonnad  

1) Kohalikku ressurssi väärindava mikroettevõtluse toetamine  

2) Elatusettevõtete toetamine (sh talud) 

3) Uute turismitoodete väljaarendamine ning olemasolevate 

teenuste ja toodete parendamine 

Meetme osakaal kogu 

rahastusest 
Eraldi rahastus (Taasterahastu vahendid) 

Abikõlbulikud tegevused 

 

 Investeeringud ehitistesse, taristusse, sisustusse ja 

seadmetesse  

 Investeeringuga seotud järelevalvetegevused  

 Investeeringuprojektiga otseselt seotud nn pehmete 

tegevuste teostamine (koolitused, turundustegevused jms)  

Mitteabikõlbulikud 

tegevused 

 Investeeringut ettevalmistavad tegevused (projekteerimine, 

kui see ei ole ehituse osa, kinnistu ost jms) 

 Investeeringuga otseselt mitteseotud pehmed tegevused 

(üldharivad koolitused jms)  

 Projektijuhtimine 

 Vabatahtlik töö 

 Kõik muud Leader-meetme poolt välistatud 

mitteabikõlblikud tegevused ja -kulud 

Toetuse saajad Mikroettevõtted 

Abikõlbulikkuse 

kriteeriumid 

 Ettevõte peab olema tegutsenud vähemalt 3 aastat (alates 

2018) 

 Koroonakriisil peab olema ettevõtte majandustegevusele 

tõendatult negatiivne mõju (nt COVID-19 viirusest 

tulenevalt vähenenud müügitulu 2020. aastal) 

 Investeeringud teostatakse PAKi piirkonnas 

Maksimaalne ja 

minimaalne toetusmäär 

Maksimaalne toetussumma ehitiste puhul kuni 60 000 €, teistel 

projektidel kuni 30 000 €. Minimaalne toetussumma 1000 €.  

 

Toetuse maksimaalne % 60% 

Indikaatorid ja 

sihttasemed 

Tulemusmõõdikud ja soovitud sihttasemed: 

 säilitatud kohapealsete töökohtade arv: 5 töökohta 

Väljundmõõdikud ja soovitud sihttasemed: 

 uute/parendatud toodete arv piirkonnas: 5 uut/parendatud 

kohalikku teenust/toodet 
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Strateegiline eesmärk 2: PAKi piirkonnas on jätkusuutlik kogukond 

 
Eesmärgi raames rakendatakse ühte meedet – kogukonna arendamine ja aktiviseerimine (M3). 

 

Eesmärgi täitmist hinnatakse järgmiste indikaatorite abil: 

1) Parendatud  teenuste (sh objektid ja seadmed) ja nende kasutajate arv 

o Eesmärk aastaks 2025 – 20 parendatud objekti/teenust, hoonete puhul minimaalselt 

20 püsikasutajat 

2) Looduskeskkonnaga hoidmise ja arendamisega seotud investeeringuprojektide arv  

o Eesmärk aastaks 2025 – 5 teostatud arendusprojekti 

3) “Tule maale”  tüüpi algatuste arv 

o Eesmärk aastaks 2025 – 5 algatust 

4) Pärandkultuuri hoidmisele suunatud projektide arv 

o Eesmärk aastaks 2025 – 5 projekti 

5) Turvalisuse arendamisele suunatud (ühis)projektide arv 

o Eesmärk aastaks 2025 – 5 turvalisuse arendamisele suunatud projekti 

6) Noortele suunatud projektide ning neis osalevate noorte arv 

o Eesmärk aastaks 2025 – 30 noortele suunatud projekti (ürituste puhul min 3 KOVi), 

kokku 600 osalevat noort (keskmiselt 60 noort projekti kohta) 

 

M3. Kogukonna arendamine ja aktiviseerimine 
 

Kodanikuühenduste arv on järjepidevalt kasvanud. Peaaegu kõikides PAKi piirkonna 

omavalitsustes on MTÜde ja SAde koguarv 1000 elaniku kohta Eesti keskmisest suurem, mis 

loob eeldused sektori edasiseks arenguks. Enamasti on piirkonnas olemas ka tegevuse 

korraldamiseks vajalikud kultuuri- või rahvamajad, samuti tegutsevad mitmesugused 

külaseltsid.  Samas on kohati probleeme nii kohaliku taristu kvaliteedi, teenuste kättesaadavuse 

ning turvalisusega, samuti on arenguruumi koostöö osas eri osapoolte vahel. Eraldi 

väljakutseteks on kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine, noorte ettevõtlikkuse 

arendamine ning uute elanike meelitamine piirkonda. Tänaste probleemide leevendamiseks on 

vajalik panustamine nii investeeringutesse kui ka ühistegevustesse, et hoida ja arendada 

kohapealseid kogukondi. 

 

Huvihariduse kättesaadavus on PAKi piirkonnas aga lünklik, piirkonna ainus huvikool asub 

Iisakus. Sellest tulenevalt on oluline roll kohalikul kogukonnal huvitegevuste arendamisel ja 

pakkumisel. Samas sõltub enamus kolmanda sektori asutustest suuresti omavalitsuse ja 

erinevate fondide toetustest, isemajandamise võimekus on reeglina tagasihoidlik. 

 

Puuduvate teenuste osutamine võib toimida ka kogukonnateenusena, kui täidetud on vastavad 

tingimused11.  

 

Väljakutsetele vastamiseks panustab PAKi strateegia kogukonna arendamisele ja 

aktiviseerimisele läbi meetme 3. 

                                                        
11 kogukonna liikmelt kogukonna liikmetele pakutav teenus, mis lähtub kogukonna vajadustest. Tegu on 

mittemateriaalse väärtusega, mis on suunatud külakogukondadele, kus tururegulatsioon mingites valdkondades 

ei toimi, arengule ja seal töökohtade loomisele. Kogukonnateenusteks võib teatud tingimustel lugeda näiteks 

avalikku kööki, lastehoidu, pesumaja jms. 
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MEEDE 3 KOGUKONNA ARENDAMINE JA AKTIVISEERIMINE 

Soovitud olukorra 

kirjeldus 

Piirkonna traditsioonid on säilitatud ja edasiarendatud, 

kogukondadele olulised objektid on korrastatud ning pidevas 

kasutuses. Toimivad ühised üritused, sh õppereisid, koolitused 

jms. Käivitatud on mitmed projektid, mille eesmärgiks on uute 

elanike meelitamine piirkonda ning olemasolevate 

kohalhoidmine. Piirkonna noored on ettevõtlikud, neile on 

loodud mitmekesised võimalused arenguks. Piirkond on 

turvaline. 

Vastab strateegia 

eesmärgile 
PAKi piirkonnas on jätkusuutlik kogukond 

Toetatavad valdkonnad  

1) Traditsioone säilitavate ja loovate tegevuste toetamine, (sh 

üritused) 

2) Investeeringud kogukonnale olulistesse objektidesse, 

rajatistesse ja vahenditesse, sh pärandkultuuri objektid ning 

rahvariided 

3) Looduskeskkonna hoidmise ja arendamisega seotud 

investeeringud  

4) Pärandkultuuri hoidmisele suunatud projektide arv 

5) Sihtgrupipõhiste/spetsiifiliste õppereiside, koolituste-

seminaride jms toetamine  

6)  “Tule maale”  tüüpi algatuste toetamine (uutele elanikele 

võimaluste pakkumine jms) 

7) Turvalisuse arendamine  

8) Noorte ettevõtlikkuse arendamine, sh noorte tegevusteks 

tingimuste loomine jms 

Meetme osakaal kogu 

rahastusest 
35% 

Abikõlbulikud tegevused 

 

 Investeeringud kogukonna jaoks olulistesse ehitistesse, 

taristusse, sisustusse, seadmetesse, varustusse  

 Investeeringuga seotud järelevalvetegevused  

 Investeeringud kohaliku looduskeskkonna hoidmisesse ja 

arendamisse 

 Kohalike traditsioonidega seotud ajaloo-, kultuuri,- 

keskkonna- vms teemaliste sündmuste läbiviimine  

 Piirkonna mainekujunduse ja turundusega seotud tegevuste 

teostamine 

 Õppeprogrammide ettevalmistamine ja läbiviimine 

 Õppereiside ja koolituste läbiviimine 

 Noortele suunatud projektide elluviimine, sh laagrid, 

malevad, noorte omaalgatatud projektid jms 

 Projektijuhtimine 

Mitteabikõlbulikud 

tegevused 

 Investeeringut ettevalmistavad tegevused (projekteerimine, 

kui see ei ole ehituse osa, kinnistu ost jms) 

 Mootorsõidukite ja põllumajandustehnika ost; va eritehnika  

 Kõik muud Leader-meetme poolt välistatud 

mitteabikõlblikud tegevused ja –kulud 
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Toetuse saajad 
Kolmanda sektori organisatsioonid (MTÜd, SAd), kohalikud 

omavalitsused, mikroettevõtted 

Abikõlbulikkuse 

kriteeriumid 

Investeeringud teostatakse PAKi piirkonnas; ühel taotlejal ei 

tohi olla pooleli rohkem kui 2 projekti 

Maksimaalne ja 

minimaalne toetusmäär 

Maksimaalne toetussumma ehitiste puhul kuni 60 000 €, teistel 

projektidel kuni 30 000 €. Minimaalne toetussumma 1000 €. 

 

Suurprojekti toetussumma 200 000 €. Vastavate projektide 

heakskiitmine toimub üldkoosoleku otsusega, eelduseks on 

projektiga kaasneva mõju ulatus  ja kasutegur piirkonna 

arendamise seisukohalt. 

Toetuse maksimaalne % 
90% 

Mikroettevõtete puhul ning investeeringutel taristusse 60% 

Indikaatorid ja 

sihttasemed 

1) Parendatud  teenuste (sh objektid ja seadmed) ja nende 

kasutajate arv 

o Eesmärk aastaks 2025 – 20 parendatud objekti/teenust, 

hoonete puhul minimaalselt 20 püsikasutajat 

2) Looduskeskkonnaga hoidmise ja arendamisega seotud 

investeeringuprojektide arv  

o Eesmärk aastaks 2025 – 5 teostatud arendusprojekti 

3) “Tule maale”  tüüpi algatuste arv 

o Eesmärk aastaks 2025 – 5 algatust 

4) Pärandkultuuri hoidmisele suunatud projektide arv 

o Eesmärk aastaks 2025 – 5 projekti 

5) Turvalisuse arendamisele suunatud (ühis)projektide arv 

o Eesmärk aastaks 2025 – 5 turvalisuse arendamisele 

suunatud projekti 

6) Noortele suunatud projektide ning neis osalevate noorte arv 

o Eesmärk aastaks 2025 – 30 noortele suunatud projekti 

(ürituste puhul min 3 KOVi), kokku 600 osalevat noort 

(keskmiselt 60 noort projekti kohta) 

 

Meetme panus Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD) prioriteetide ellu 

viimisse12 

 

PAKi meede 3 vastab EAFRD prioriteedile nr 6: sotsiaalse kaasamise, vaesuse vähendamise 

ja maapiirkondade majandusliku arengu edendamine. MAKi 2014–2020 eesmärk on antud 

valdkonnas, et maamajandus ja maapiirkonna elukeskkond oleks mitmekesised, pakuksid 

alternatiivseid tööhõivevõimalusi põllumajandusest vabanevale tööjõule ning tugineks 

kohalikul ressursil ja potentsiaalil põhinevatele lahendustele.Prioriteedi 6 raames panustab 

meede otseselt sihtvaldkonda 6B: maapiirkondade kohaliku arengu soodustamine.  

 

Lisaks vastab meede 3 EAFRD prioriteedile nr 1: teadmussiirde ja innovatsiooni parandamine 

põllumajanduses, metsanduses ning maapiirkondades. Meede panustab sihtvaldkonda 1A - 

innovatsiooni ja koostöö toetamine ning teadmistebaasi arendamine maapiirkondades. 

 

                                                        
12EAFRD prioriteedid ja sihtvaldkonnad, määrus 1305/2013 artikkel 5,  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=ET 
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Meetme abikõlblikud kulud 13  vastavad Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse nr 

1305/2013 artiklitele nr 14 (Teadmussiire ja teavitus), 20 (Põhiteenused ja külauuendus 

maapiirkondades) ja 35 (Koostöö). 

 

M4. Koostöövõrgustike arendamine 
 

Mõlema PAKi strateegilise eesmärgi täitmist aitab toetada horistontaalne meede –

Koostöövõrgustike arendamine (M4). 

 

Eelmise perioodi kogemus näitab, et suhteliselt suure osa projektidest moodustasid ettevõtete 

üksikprojektide (nt seadmete soetamine), mis ei omanud laiemat lisandväärtust. Samuti oli ka 

teiste organisatsioonide ühis- ja koostööprojekte vähe. Samas osales PAK nt  Peipsimaa 

koostööprojektis, mis käivitus tulemuslikult ning mille edasiarendamine koostöös teiste Pepsi-

äärsete tegevusgruppidega on oluline prioriteet. Eelnevast tulenevalt on koostöö ja võrgustike 

arendamine PAKi strateegiaga haakuvatel teemadel jätkuvalt oluline priorieet. 

 

MEEDE 4 KOOSTÖÖVÕRGUSTIKE ARENDAMINE 

Soovitud olukorra 

kirjeldus 

Piirkonna jaoks olulise tähtsusega teemade arendamisel tehakse 

tulemuslikku koostööd nii piirkonna siseste kui ka väliste 

organisatsioonidega. Tegevuse tulemuseks on parem 

elukeskkond nii kohalikele kui külastajatele. 

Vastab strateegia 

eesmärgile 

Toimivad piirkonna eripärast lähtuvad jätkusuutlikud 

koostöövõrgustikud. 

Toetatavad valdkonnad  

1) Rahvusvahelised koostööprojektid 

2) Piirkonnaspetsiifiliste koostöövõrgustike arendamine 

(koostööprojektide elluviimine, nt Peipsimaa jms) 

3) Piirkonnasiseste ühisprojektide teostamine  

4) Ühisturundus (kodulehed jms) 

5) Ühised õppereisid 

6) Ühise infovahetuse korraldamine 

Meetme osakaal kogu 

rahastusest 
10% 

Abikõlbulikud tegevused 

 

 Koostöövõrgustike loomise ja arendamisega seotud 

tegevuste teostamine, sh nii siseriiklikud kui ka 

rahvusvahelised koostööprojektid14 

 Erinevate ühisprojektide15 elluviimisega seotud tegevused 

 Projektijuhtimine 

Mitteabikõlbulikud 

tegevused 

 Investeeringud 

 Kõik muud Leader-meetme poolt välistatud 

mitteabikõlblikud tegevused ja –kulud 

Toetuse saajad PAK 

Abikõlbulikkuse 

kriteeriumid 
Kasusaajad on PAKi piirkonnast 

Maksimaalne ja 

minimaalne toetusmäär 

60 000 €  rahvusvahelised koostööprojektid, 30 000 € Eesti 

sisesed koostööprojektid. 

                                                        
13 EAFRD prioriteedid ja sihtvaldkonnad, määrus 1305/2013, III jaotis (maaelu arengu toetus) 
14 Kahe või enama Leader-tegevusgrupi omavaheline koostöö strateegia rakendamiseks. 
15 Projekt, millesse on kaasatud vähemalt neli piirkonna omavalitsust. 
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Suurprojekti toetussumma 200 000 €. Vastavate projektide 

heakskiitmine toimub üldkoosoleku otsusega, eelduseks on 

projektiga kaasneva mõju ulatus  ja kasutegur piirkonna 

arendamise seisukohalt. 

Toetuse maksimaalne % 
Rahvusvaheliste projektide ettevalmistamise toetusmäär kuni 

100%, teistel projektidel kuni 90% abikõlblikest kuludest. 

Indikaatorid ja 

sihttasemed 

Ühis- ja koostööprojektide arv ning nendes osalejate arv 

o Eesmärk aastaks 2025 - 15 ühis- ja koostööprojekti, igas neist 

osalevad vähemalt 4 piirkonna omavalitsust 

 

Strateegia koostamise raames toimunud avalike arutelude ja intervjuude raames pakuti välja 

ka konkreetseid ühisprojekte, mis hõlmavad kõiki PAKi piirkonna omavalitsusi.  

 

Võimalikeks ühisprojektideks võivad olla näiteks: 

 piirkonna turismitee väljaarendamine (teenustevõrgustiku loomine, ühisturundus 

(majutus, toitlustus, ekskursioonid jne)); 

 maanteeäärsete (Jõhvi-Tartu) müügipunktide ühine väljaarendamine; 

 piirkonna sidususe suurendamine (ühine terviklik lähenemine, arenguümarlaudade 

korraldamine, infovahetuse parandamine, omavalitsuste külastamine, PAKi külade 

päevad jms); 

 ühisturunduse edendamine (nt veebikeskkonnad); 

 jne. 

 

Meetme panus Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD) prioriteetide ellu 

viimisse16 

 

Meede 3.1 vastab EAFRD prioriteedile nr 1: teadmussiirde ja innovatsiooni parandamine 

põllumajanduses, metsanduses ning maapiirkondades. Meede panustab otseselt sihtvaldkonda 

1A - innovatsiooni ja koostöö toetamine ning teadmistebaasi arendamine maapiirkondades.  

 

Läbi võrgustikku kuuluvate ettevõtete arengu toetamise vastab meede ka EAFRD prioriteedile 

nr 6 (sotsiaalse kaasamise, vaesuse vähendamise ja maapiirkondade majandusliku arengu 

edendamine) ning sihtvaldkonnale 6A (tegevusvaldkondade mitmekesistamise, 

väikeettevõtete loomise ja arendamise ning töökohtade loomise hõlbustamine) ja 6 B 

(maapiirkondade kohaliku arengu soodustamine). 

 

Meetme abikõlblikud kulud17 vastavad Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse nr 1305/2013 

artiklitele nr 14 (Teadmussiire ja teavitus), 19 (Põllumajandusettevõtete ja ettevõtluse areng), 

35 (Koostöö), 44 (LEADERi koostöötegevus). 

  

                                                        
16EAFRD prioriteedid ja sihtvaldkonnad, määrus 1305/2013 artikkel 5,  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=ET 
17 EAFRD prioriteedid ja sihtvaldkonnad, määrus 1305/2013, III jaotis (maaelu arengu toetus) 
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6. Võrgustumine ja koostöö 
 

Peipsi-Alutaguse Koostöökoja rolliks on ennekõike Leader-meetme rakendamine piirkonnas. 

Lisaks tegeleb organisatsioon teataval määral proaktiivsete tegevustega, mis on olulised 

piirkonnale tervikuna. 

 

PAKi sisese ja välise koostöö edendamiseks rakendatakse horisontaalset meedet  - M4. 

Koostöövõrgustike arendamine (vt p 4 ja 5). 

 

Piirkondlik ja organisatsioonisisene koostöö 

 

PAK teeb koostööd nii oma liikmete kui ka teiste piirkonnas tegutsevate organisatsioonidega. 

Eduka koostöö aluseks on PAKi-poolne aktiivne gruppide kaasamine nii piirkonna olukorra 

analüüsimisel kui ka otsuste langetamisel. 

 

PAKi organisatsioonisisesteks partneriteks on: 

 liikmesorganisatsioonid, sh: 

o kohalikud omavalitsused – kujundavad läbi osaluse PAKi tegevussuundi, 

samuti taotlevad oma tegevustele toetust; 

o kodanikuühendused – kujundavad piirkonna kogukondlikku liikumist, taotledes 

selleks oma tegevustele toetust; 

o ettevõtted – kujundavad piirkonna ettevõtluskeskkonda, taotledes selleks oma 

tegevustele toetust. 

 

PAKi olulisemateks maakondlikeks koostööpartneriteks on: 

 Ida-Viru Maavalitsus – tegeleb maakonna tervikliku ja tasakaalustatud arengu 

tagamisega; 

 Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit – ühendab piirkonna omavalitsusi ning esindab nende 

huve; 

 Ida-Virumaa Talupidajate liit - maakonna ainukene põllumajandusliku nõuandega 

tegelev organisatsioon, tegeleb ka projektitaotluste nõustamisega.  

 SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus – maakondlik arenduskeskus, mis tegeleb maakonna 

ettevõtjate, omavalitsuste ja kodanikuühenduste nõustamisega; 

 SA Põhja-Eesti Turism - piirkondlik katuseorganisatsioon ja ühendus, mis pakub oma 

liikmetele turismialaseid koostöö-, arendus- ja turundusvõimalusi. 

 

Piirkondliku ja organisatsioonisisese koostöö peamiseks väljundiks on ühisprojektid. 

 

Koostöö teiste Leader-tegevusgruppidega 

 

Koos PAKiga tegutseb Eestis 26 kohalikku tegevusgruppi, luues mitmekülgseks koostööks 

tugeva baasi. PAK teeb koostööd: 

 naabruses asuvate tegevusgruppidega (nt Jõgevamaa Koostöökoda) – peamiselt on 

koostöö aluseks ühised algatused (nt ühisprojektid) kogu piirkonna konkurentsivõime 

suurendamisel; 

 samalaadsete (nt Peipsi äärse paiknevate) tegevusgruppidega (nt Tartumaa 

Arendusselts, Jõgevamaa Koostöökoda, Piiriveere Liider, Peipsi Kalanduspiirkonna 

Arendajate Kogu) – peamiselt on koostöö aluseks sarnastele väljakutsetele ühiste 

lahenduste leidmine; 
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 Virumaa Leader tegevusgruppidega   

 sarnaste strateegiliste valikutega tegevusgruppidega. 

 

Koostöö tegemisel arvestatakse PAKi liikmete võimaluste ning vajadustega, samuti 

olemasolevate võrgustikega. 

 

Oluliseks mitut tegevusgruppi hõlmavaks koostööprojektiks on Peipsimaa arendamine, mida 

PAK toetab uuel perioodil. Vastava koostööprojekti partneriteks on Tartumaa Arendusselts, 

Jõgevamaa Koostöökoda ja Piiriveere Liider, Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu. 

 

2015. aasta aprillis sõlmiti Virumaa tegevusgruppide koostöökokkulepe (vt strateegia lisa 

2), kus lisaks PAKile on partneriteks kõik teised piirkonna tegevusgrupid - MTÜ Arenduskoda, 

MTÜ  Kirderanniku Koostöökogu, MTÜ PAIK, MTÜ Partnerid ning MTÜ Virumaa 

Koostöökogu. Ühisteks kavandatud tegevusteks on mh koostööprojektide ettevalmistamine, 

kooskõlastamine ja teavitamine, eelkõige teemadel kohalik toit, turism, noored, ettevõtlus ja 

elukeskkond. 

 

Täiendavalt on PAK sõlminud koostöökokkuleppe Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate 

Koguga, mille raames kaasatakse üksteist hindamisprotsessidesse, et suurendada teadlikkust  

piirkonnas tehtavatest projektidest ning jagada kompententsi ja infot.  

 

Jätkub ka koostöö Ida-Viru Maavalitsusega, kes on PAKi kaasanud erinevatesse 

hindamiskomisjonidesse, et suurendada informeeritust ning kompententsi hindamisprotsessis. 

 

Rahvusvaheline koostöö 

 

Rahvusvaheline koostöö tugineb ühelt poolt Riikliku Maaeluvõrgustiku Leader-infokeskuse 

poolt vahendatavatele võimalustele, teisalt aga liikmete juba olemasolevatele sidemetele, nt 

omavalitsuste sõprusvaldadele. Rahvusvahelise koostöö põhieesmärgiks on kogemuste 

vahetus ning PAKi kui organisatsiooni, samuti selle liikmete võimekuse suurendamine. 

 

Rahvusvaheline koostöö loob ühtlasi hea aluse uute lahenduste leidmiseks ning juurutamiseks. 

 

Eestis viidi perioodil 2007-2013 ellu kokku 28 rahvusvahelist koostööprjekti, millest kolmes 

osales eestvedaja või partnerina PAK.  

 2011 aasta suvel sai alguse nelja partneriga (partnerlus kahe Eesti ja kahe Soome 

tegevusgrupi vahel) projekt „Külad liikumas“. Projekti eesmärkiteks oli lisada 

maapiirkonna elujõudu liikumisharrastuse aktiveerimiseks nii rahvusvahelisel kui ka 

kohalikul tasandil; toetada noorte ning küla- ja seltsitegevusi; arendada kultuuri- ja 

liikumisharrastuse teadmisi; pakkuda võimalust teabevahetuseks; vahetada kogemusi 

ja ideid maapiirkonna liikumisharrastuse arendamisest. 

 2012 kevadel sai alguse kümne partneri projekt „Tervisespordi edendamine 

Peipsimaal ja kogemuste vahetamine Lõuna-Karjala regioonis“. Eesmärk oli 

tervisespordi ürituste ja aktiivse puhkuse võimaluste pakkumiste abil tutvustada 

sportimise ja puhkamise võimalusi Peipsimaal ning seeläbi suunata huvilisi kasutama 

regiooni erinevaid teenuseid - majutus, toitlustus, aktiivne puhkus. Peamiseks 

eeldatavaks koostöö mõjuks on turismisektori kasv, Lõuna-Karjala ja Peipsimaa 

piirkonnas partnerluste kasv kohalikul tasandil ja regioonide vahel ning jätkusuutliku 

võrgustiku loomine tervisespordiürituste korraldajate vahel. Projekti partneriteks olid 

viis Eesti ja viis Soome tegevusgruppi.  
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 2012 suvel sai alguse kolme partneri projekt „Rahvusvaheline jahindusprojekt“. 

Projekti otseseks eesmärgiks oli koolitada kaheksa tegevuspiirkonna jahimeest – 

täiendada nende teadmisi jahikoerte väljaõppe valdkonnas. Olulisel kohal oli jahinduse 

sidususe suurendamine maaelu eri valdkondadega – jahindusliku tegevuse 

mitmekesistamine maapiirkonna sotsiaalse ühtekuuluvustunde suurendamiseks ja 

lisandväärtuse tekitamine ulukiressursi efektiivsel kasutamisel. Partneriteks olid kaks 

Eesti ja üks Rootsi tegevusgrupp.  

 

Peamised rahvusvahelise koostöö teemad PAKi jaoks on ka edaspidi : 

 kohalike toodete arendamine; 

 turismitoodete arendamine; 

 jahinduse arendamine; 

 noorteprojektid. 

 

Tegevusgrupid, kellega PAK on saavutanud esmased kokkulepped tulevase koostöösoovi 

kohta on järgmised: 

 LAG Leader Närheten (Rootsi); 

 Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (Hispaania, Kataloonia Leader gruppide 

ühendus); 

 LAG Cserhatalja LEADER (Ungari); 

 LAG Terra d Arneo (Itaalia); 

 LAG Outokaira tuottamhan ry (Soome); 

 LAG Vizovicko a Slušovicko (Tsehhi). 

 

Vastavate teemadega jätkatakse ka käesoleval strateegiaperioodil.  
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7.  Strateegia rakendamine ja seire 
 

7.1.  Rakendamine 
 

Peipsi-Alutaguse Koostöökoja strateegia elluviimine koosneb viiest omavahel seotud 

tegevuste komplektist: 

1. PAKi kui organisatsiooni juhtimine, administreerimine ja arendamine (täpsem kirjeldus 

asub peatükis 1.3) – strateegia täitmise tagamine, organisatsiooni igapäevane juhtimine 

jms. Tegevuspaketi hulka kuulub nii tegevmeeskonna kui ka liikmete ja sihtgruppide 

võimekuse tõstmine läbi mitmesuguste koolituste jt ürituste; 

2. esitatud taotluste menetlemine ja hindamine (kirjeldus asub allpool) – strateegia 

elluviimiseks ette nähtud ressursside (esmajoones Leader-meetme vahendid) 

suunamine projektidesse, mis on kooskõlas piirkonna visiooni ja strateegiliste 

eesmärkidega; 

3. teavitamine – potentsiaalsete taotlejate informeerimine PAKi meetmetest, samuti nende 

nõustamine projektide koostamisel ning elluviimisel; 

4. ühistegevuste korraldamine (vt ka ptk 5.3) – suuremat osa piirkonna omavalitsusi 

hõlmavate projektide algatamine PAKi poolt; 

5. seire ja hindamine (täpsem kirjeldus asub peatükis 7.2) – rahastatud projektide 

elluviimise jälgimine ning strateegia tulemuslikkuse hindamine. 

 

Esitatud projekte menetleb tehniliselt PAKi tegevmeeskond ning hindab selleks spetsiaalselt 

moodustatud hindamiskomisjon (vt ptk 1.3). 

 

Taotluste hindamise aluseks on selgelt määratletud hindamiskriteeriumid (eesmärkide ja 

meetmete lõikes), mille detailid lepitakse kokku strateegia rakenduskava tasandil 

hindamiskorras. Hindamiskriteeriumid tulenevad strateegilistest eesmärkidest (kokku 2) ning 

hindavad peamiselt (vähemalt pool koguhindest) taotluste sisu. 

 

PAKi projekte hinnatakse lähtuvalt hindamiskriteeriumitest viie palli süsteemis 

hindamisskaalal 0-4. 

 

Hinne Hinde sisuline tähendus  

4 Projekt vastab täielikult kriteeriumi kirjeldusele 

3 Projekt vastab üldjoontes kriteeriumi kirjeldusele 

2 Projekt vastab osaliselt kriteeriumi kirjeldusele 

1 Projekt vastab vähesel määral kriteeriumi kirjeldusele 

0 Projekt ei vasta kriteeriumi kirjeldusele 

 

PAKi projektide hindamiskriteeriumid on olemuslikult jaotatud kaheks: 

 

1) Üldised hindamiskriteeriumid, mis kehtivad kõikide strateegiliste valdkondade ja 

meetmete puhul (osakaal kokku 40%), sh: 

1.1 Projekti eesmärkide ja tegevuskava selgus ja realistlikkus (15%) 

1.2 Projekti eelarve kuluefektiivsus ja ajakava realistlikkus (15%) 

1.3 Taotleja kogemus ja pädevus ning projekti tulemuste jätkusuutlikkus (10%) 

 

2) Meetmespetsiifilised kriteeriumid (osakaal kokku 60%), sh: 
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2.1. Projekti vastavus strateegia meetmespetsiifilisele eesmärgile ja soovitud olukorrale 

(20%) 

2.2. Projekti mõju meetmespetsiifilistele indikaatorite täitmisele (20%) 

2.3. Uuenduslikkus ja koostöö (ettevõtete puhul)/ kasutegur kohalikule piirkonnale 

(kolmanda sektori ja omavalitsuste puhul) (20%) 

 

7.2.  Strateegia seire ja uuendamise kord 
 

Peipsi-Alutaguse Koostöökoda kogub ja analüüsib seireandmeid projektide elluviimise 

jälgimiseks ning strateegia mõju hindamiseks. 

 

Seiret ja hindamist on kavas läbi viia kahel tasandil: 

1. jooksev seire – taotlusi ja nendes välja toodud peamiste indikaatorite täitmist jälgitakse 

pidevalt. Tegevjuht annab iga-aastaselt üldkoosolekule ülevaate lisaks rahade 

kasutamisele ka peamiste strateegia näitajate seisust; 

2. põhjalikum seire – kaks korda perioodi jooksul (2018. a 2016-2017 projektide kohta 

ja 2020. a 2018-2019 projektide kohta) tehakse põhjalikum seire juba ellu viidud 

projektide tegelike tulemuste ja väljundite hindamiseks. 

 

Tabel 7. PAKi seire ja hindamise korraldus 

 

 Strateegia seire Strateegia hindamine 

Korraldaja PAKi juhatus PAKi juhatus 

Tegija PAKi tegevmeeskond  
PAKi tegevmeeskond / 

välishindaja 

Alusandmed/seire 

sisu 

 Eelarve kasutamise 

edenemine 

 Projektide edenemine 

 Projektide panus strateegia 

eesmärkide saavutamisse 

taotluste põhjal 

 Seirearuanded 

 Elluviidud projektide 

tulemused ja mõjud 

Tegevuse pidevus Pidev 2 korda (vahe- ja lõpphindamine) 

Aruandeperiood Aasta 3 aastat 

Aruande heakskiitja PAKi juhatus PAKi üldkoosolek 

Aruande otstarve 

Uue rakenduskava 

ettevalmistamine, 

rakenduskorralduse 

täpsustamine 

Strateegia ülevaatamine 

 

PAK kogub andmeid nii väljund- kui ka tulemusnäitajate kohta. Näitajaid monitooritakse 

pidevalt vastavalt esitatud taotlustele, võrreldes omavahel nii esitatud kui ka reaalselt 

saavutatud numbreid või muid andmeid. Tulemusnäitajate põhjalikuma analüüsi võis ka 

mõnelt vastava ala eksperdilt sisse osta.  

 

Kord aastas pannakse kokku seirearuanne, mis sisaldab väljundnäitajate koondülevaadet, iga 

kahe aasta järel ka kokkuvõtet tulemusnäitajate analüüsist. Aruanded on aluseks, hindamaks 

saavutatud tulemuste vastavust PAKi strateegia eesmärkidele. Võimalik iga-aastase 

seirearuande struktuur on alljärgnev: 

1. strateegia elluviimise sisuline edenemine meetmete kaupa, sh: 
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 eesmärk; 

 ülevaade projektitaotluste esitamisest ja kinnitamisest; 

 strateegia mõõdikute sihttasemetele lähenemine taotluste info põhjal; 

 rahastatud projektide edenemine; 

2. strateegia elluviimise panus üleriigilise Leader-meetme sihttasemete saavutamisse 

(PRIA poolt kogutavad seireandmed); 

3. strateegia eelarve kasutamise edenemine; 

4. strateegia elluviimisel tekkinud probleemid ja nende lahendused. 

 

Sama seirearuanne saab olla ka aluseks Põllumajandusministeeriumi-poolse Leader-meetme 

seire jaoks. 

 

Ellu viidud projektide mõju hindamine toimub kaks korda strateegia perioodi jooksul, selle 

keskel ning lõpus. Hindamiseks viiakse läbi vastav uuring. 

 

Projektide käekäiku hinnatakse paikvaatluste abil. Kord aastas korraldatakse 

hindamiskomisjoni, juhatuse ja tegevmeeskonna väljasõit elluviidud projektide külastamiseks. 

Ellu viidud investeeringu- ja koolitusprojekte tutvustatakse PAKi liikmetele ja avalikkusele, 

kasutades erinevaid kommunikatsioonikanaleid, sh koduleht. 

 

Lisaks projektidele hinnatakse ka PAKi kui organisatsiooni arengut. Tegevmeeskond kogub 

järjepidevalt infot PAKi poolt teostatud tegevuste osas, sh nt koolitused, õppereisid, 

nõustamine, uuringud jms. Kogutud andmeid analüüsitakse ning võrreldakse mh eelmiste 

aastatega, hindamaks organisatsiooni arengut. 

 

Strateegia uuendamise kord 

 

Vajadust strateegia uuendamise ja muutmise järgi hindab PAKi juhatus iga-aastaselt 

vastavalt seire ja hindamise tulemustele. Vajadusel valmistab juhatus üldkoosolekule ette 

motiveeritud ettepaneku strateegia muutmiseks.  

 

Kui tegemist on tehniliste täiendustega töö paremaks korraldamiseks, arutatakse muutmist 

üksnes üldkoosolekul. Põhjalikumad muudatused arutatakse enne üldkoosolekut läbi 

vastavates töögruppides, mis moodustatakse juhatuse ettepanekul. Olulise sisendina 

arvestatakse siinkohal strateegia seire ja hindamise tulemusi. 

 

7.3. Riskianalüüs 
 

PAKi strateegia elluviimist võivad mõjutada erinevad väliskeskkonna ning sisekeskkonna 

riskid. Väliskeskkonna riskide analüüsimisel on kasutatud PEST-analüüsi põhimõtet, mis 

tähendab, et riskid on liigitatud vastavalt poliitilistele, majanduslikele, sotsiaalsetele ja 

tehnoloogilistele teguritele (Political, Economical, Socio-Cultural, Technological - PEST). 

 

Sisekeskkonna analüüsil käsitletakse riske, mille realiseerumise tõenäosus ja juhtimine on 

vahetult PAKI vastutusalas. 

 

Tõenäosust on hinnatud kolmesel skaalal – madal, keskmine ja kõrge, mõju on hinnatud 

neljasel skaalal – nõrk, keskmine, tugev ning väga tugev (tegevusi lõpetav). 
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Tabel 8. Riskianalüüs 

 
Väliskeskkonnast tulenevad riskid 

Riski kirjeldus Tõenäosus Mõju Ennetav tegevus 
Korrektiivne 

tegevus 

Poliitilised tegurid 

Muudatused PAKi 

tegevust 

puudutavas EL ja 

siseriiklikus 

seadusandluses 

Keskmine Tugev 

Pidev arengutega kursis 

olemine – suhtlemine 

Põllumajandus-

ministeeriumi ning 

PRIAga, infopäevadel 

osalemine jms 

 

 

Vajadusel 

korrektuuride 

tegemine 

strateegiasse 

Majanduslikud tegurid 

Teiste 

tegevusgruppide 

edukam tegevus 

Keskmine Keskmine 

Läbimõeldud, sihipärase 

ning PAKi tausta ja 

eripära arvestava 

strateegia koostamine 

Strateegia 

kohandamine 

vastavalt oludele 

Üldine majandus-

langus, mis pärsib 

taotlejate huvi  

Keskmine Keskmine  
Paindlikkus strateegia 

koostamisel 

Vajadusel 

korrektuuride 

tegemine 

strateegias, nt 

tingimuste 

ülevaatamine jms 

Sotsiaalsed tegurid 

Kõik PAKi 

piirkonna 

omavalitsused ning 

erinevad sihtgrupid 

(nt ettevõtjad) ei 

ole piisavalt 

aktiivsed, mistõttu 

suureneva vahed 

erinevate 

omavalitsuste vahel 

Keskmine Keskmine 

Eraldi tähelepanu 

pööramine äärealadele 

ning passiivsematele 

piirkondadele 

Täiendava 

selgitustöö 

tegemine, 

kaasamise 

läbiviimine 

Tehnoloogilised tegurid 

E-PRIA ei rakendu 

soovitult, tekivad 

tõrked e-menetluse 

jms osas 

Kõrge Keskmine 

Koostöö PRIA ning teiste 

tegevusgruppidega sobiva 

lahenduse leidmiseks 

Oma e-lahenduse 

jätkuv arendamine 

taotluste 

menetlemiseks, 

seireks jms 

Sisekeskkonnast tulenevad riskid 

Taotlejate vähene 

aktiivsus, ei tule 

piisavalt 

kvaliteetseid 

projekte 

Keskmine Keskmine 

Läbimõeldud ning 

laiapõhjalise kaasamine ja 

informeerimine, PAKi 

tegevuse ja võimaluste 

tutvustamine erinevates 

piirkondades ning 

erinevatele sihtgruppidele 

Vajadusel 

täiendavate 

infoürituste 

korraldamine, 

erinevate 

võrgustike 

kasutamine jms 

PAKi juhatus ja 

tegevmeeskond 

pole piisavalt 
Madal Tugev 

Meeskonna pidev 

motiveerimine, 

arendamine ja 

koolitamine, tihe koostöö 

Vajadusel uute 

inimeste leidmine 

nii juhatusse kui 

tegevmeeskonda 
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aktiivsed ja 

motiveeritud 

juhatuse ja 

tegevmeeskonna vahel 

jms 

Tekib tõrkeid 

rahade laekumisel 

PRIAst ning sellest 

tulenevalt 

finantsraskused 

Madal Tugev 

Pidev koostöö ja 

infovahetus PRIAga, sh 

nõuete täpne järgmine jms 

Tegevuste 

peatamine kuni 

kõik küsimused 

saavad lahendatud 
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8. Strateegia rahastuskava 
 

PAKi perioodi 2015-2020 eelarve selgub uue Leader-perioodi rakendumisel. Järgnevalt on 

välja toodud planeeritava eelarve põhimõtteline jaotus strateegia valdkondade ja meetmete 

kaupa (vt tabel 9). 

 

Tabel 9. PAKi kavandatava eelarve põhimõtteline jaotus 

 

Stratee-

giline 

eesmärk 

1. PAKi piirkonnas on väärindatud 

kohalikul ressursil baseeruv 

ettevõtlus - 55% meetmete 

eelarvest), sh: 

2. PAKi piirkonnas on 

jätkusuutlik kogukond  - 

35% meetmete eelarvest) 

Strateegia 

rakendamine, 

sh adminis-

treerimine ja 

PAKi arendus-

tegevused - 

20% eelarvest 

Meetmed 

M1. Kohalikul ressursil baseeruva 

ettevõtluse arendamine  - 30% 

meetmete eelarvest M3. Kogukonna 

arendamine ja 

aktiviseerimine – 35% 

meetmete eelarvest 

M2. Peipsiääre väljaarendamine 

kvaliteetseks turismisihtkohaks  - 

25% meetmete eelarvest 

M5. COVID-19 toetusmeede – eraldi 

rahastus (Taasterahastu vahendid) 

Horisontaalne meede: 

M4. Koostöövõrgustike arendamine -10% meetmete eelarvest 

 

Projektide toetusmäärad 

 Toetusmäär omavalitsustele ja kolmanda sektori asutustele – 90% 

 Toetusmäär ettevõtetele – 60% 

 Investeeringud taristusse - kuni 60% abikõlblikest kuludest  

 Maksimaalne taotletav summa – 60 000 €  

 Minimaalne taotletav summa – 1000 € 

 

Toetuste eelarve (kokku 80%) planeeritav jaotus aastate lõikes on välja toodud tabelis 9. 

 

Tabel 9. Eelarve jaotumine aastate lõikes 

 

Aasta 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Meetmed (80% 

kogueelarvest) 

- 30% 25% 25% 15% 5% - - - 

Rakendamine (20% 

kogueelarvest) 

- 3% 4% 3% 3% 2% 2% 2% 1% 

 
Eelarve jaotumine üleminekuperioodil (2022-2024) 

 

Aasta 2022 2023 2024 

Meetmed (80% 

kogueelarvest) 

60 % 40 % - 

Rakendamine (20% 

kogueelarvest) 

20 % 40 % 40 % 

 

Lisaks Leader-toetuse jagamisel on PAKi üheks oluliseks ülesandeks suurendada ka muude 

tulude osakaalu eelarves eesmärgiga tagada kestlik areng ka peale 2020. aastat. 
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9.  Seosed teiste strateegiliste arengudokumentidega 
 

PAKi strateegia arvestab järgmiste strateegiliste arengudokumentidega. 

 

9.1. Riikliku tasandi dokumendid 
 

1. Konkurentsivõime kava “Eesti 2020” 

 

Valdkonnas “Konkurentsivõimeline ettevõtluskeskkond” on valitsuse poliitika üheks 

põhisuunaks eelduste loomine erasektori teadus- ja arendustegevuse mahtude suurenemiseks 

ning innovatsiooni väljundite arvu ja kvaliteedi tõstmiseks. 

 

PAKi strateegia üheks horisontaalseks arendussuunaks, mida arvestatakse ka projektide 

hindamisel, on samuti uuenduslikkus. See tähendab rahastamisel selliste projektide eelistamist, 

mis arendavad uusi ja innovaatilisi teenuseid ning tooteid. Ühtlasi toetab antud printsiip seega 

ka kaudselt konkurentsivõime kava täitmist. 

 

2. Eesti Maaelu Arengukava 2014-2020 

 

Maaelu Arengukava prioriteet nr 6 on: 

 maamajandus ja maapiirkonna elukeskkond on mitmekesised, pakuvad alternatiivseid 

tööhõivevõimalusi põllumajandusest vabanevale tööjõule ning tuginevad kohalikul 

ressursil ja potentsiaalil põhinevatele lahendustele. 

 

Prioriteedil on kaks sihtvaldkonda, millest valdkond 6B (maapiirkondade kohaliku arengu 

soodustamine) puudutab Leader-lähenemist: 

 kohaliku arengu strateegiatega 100% maaelanikkonna hõlmamine. 

 

Leader-lähenemise spetsiifilised eesmärgid on järgmised: 

 ettevõtjate konkurentsivõime tõstmine, eelkõige läbi ühistel tegevustel põhinevate 

tegevuste rakendamise; 

 sotsiaalse kaasatuse edendamine ning vaesuse leevendamine; 

 piirkondlike eripärade teadvustamine ning nende potentsiaali parem rakendamine; 

 uuenduslike lahenduste leidmise ja kasutuselevõtmise soodustamine; 

 kohaliku tasandi valitsemise parendamine läbi erinevate osapoolte kaasamise. 

 

PAKi strateegilisteks eesmärkideks on väärindatud kohalikul ressursil põhinev ettevõtlus ja 

jätkusuutlik kogukond, mis oma sisult tulenevad Maaelu Arengukava prioriteedist. Esimese 

eesmärgi all toetatakse mh uute ettevõtete loomist, pakkudes seeläbi alternatiivseid 

tööhõivevõimalusi põllumajandusest vabanevale tööjõule. 

 

PAKi strateegia keskendub samuti traditsioonide säilitamisele, koostöö edendamisele jms – 

lähenemised, mis on omased Leaderi olemusele. 

 

3. Eesti regionaalarengu strateegia 2014-2020 

 

Regionaalarengu strateegia visioon 2030+ on alljärgnev: 

 oma eripäradele tuginedes panustab iga piirkond Eesti kui terviku konkurentsivõime 

kasvule, saades omakorda osa sellega kaasnevatest hüvedest; 
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 inimestel on igas toimepiirkonnas kättesaadavad head töökohad, kvaliteetsed teenused 

ning mitmekülgseid tegevusi võimaldav meeldiv elukeskkond. 

 

Strateegia üldeesmärgiks on: 

 toimepiirkondade parem kasutus majanduskasvuks ja elukvaliteedi tõusuks vajalike 

hüvede kättesaadavus. 

 

PAKi piirkonna eripäraks on looduskeskkond, täpsemalt Peipsi järve äärne ala. Strateegias on 

ette nähtud meede Peipsiääre väljaarendamiseks, sh randusmiskohtade, väikesadamate ja 

tervisereadada arendamine ning viidastamine. Samuti toetatakse uute turismitoodete loomist, 

panustades sel viisil Regionaalarengu strateegia visiooni täitmisesse (oma eripäradele 

tuginedes panustab...). Kaudselt on aga kõik PAKi meetmed suunatud majanduskasvu ja 

elukvaliteedi tõusu saavutamisele. 

 

4. Üleriigiline planeering Eesti 2030+ 

 

Planeeringu esimeseks põhisuunaks on: 

 tasakaalustatud ja kestlik asustuse areng, sh: 

o olemasolevale asustusstruktuurile toetuva mitmekesise ja valikuvõimalusi 

pakkuva elu- ja majanduskeskkonna kujundamine; 

o töökohtade, haridusasutuste ja mitmesuguste teenuste kättesaadavuse tagamine 

toimepiirkondade sisese ja omavahelise sidustamise kaudu. 

 

PAKi üheks strateegiliseks eesmärgiks on jätkusuutlik kogukond, mis on aga omakorda 

kestliku asustuse üheks oluliseks eeltingimuseks. Seega panustades kogukonna säilimisse ja 

aktiviseerimisse, panustab PAKi strateegia ka üleriigilise planeeringu põhisuuna arendamisse. 

 

5. Eesti riiklik turismiarengukava 2014-2020 

 

Turismiarengukava visioon: 

 aastaks 2020 on Eesti turistidele tuntud ja hea mainega Põhjamaade turismisihtkoht, 

mis pakub meeldejäävat reisielamust ning kust on soovi korral mugav reisida teistesse 

Läänemere piirkonna riikidesse. 

 

PAKi strateegia toetab Peipsi rannaala ning mh ka uute turismiteenuste arendamist – 

tegevused, mis kahtlemata aitavad tõsta Eesti mainet turismisihtkohana. 

 

6. Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 (eelnõu seisuga jaanuar 

2014) 

 

PAKi strateegia arvestab rakenduskava suunaga “väikese ja keskmise suurusega ettevõtete 

arendamine ja piirkondade konkurentsivõime tugevdamine”. Strateegias on ette nähtud 

meetmed ettevõtluse arendamiseks, sh uued turismitooted, elatusettevõtted, sobivate 

tingimuste loomine (ettevõtlusalad). 
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9.2. Maakondliku ja kohaliku tasandi dokumendid 
 

1. Ida-Viru maakonna arengukava 2014-2020 

 

Maakonna visioon aastaks 2020 on alljärgnev: 

 aastaks 2020 on Ida-Virumaa ühiskondlikult sidus, kvaliteetse elukeskkonnaga, 

kultuuriliselt ning majanduslikult hästi arenenud maakond, mis on Soome lahe 

idaregiooni arendustegevuste üks eestvedajaid. 

 

PAKi strateegilised eesmärgid on maakonna arenguvisiooniga kooskõlas. Ettevõtluse 

toetamine arendab piirkonda majanduslikult, jätkusuutlik kogukond aga ühiskondlikult, 

suurendades selle liikmete omavahelist läbikäimist ning üldist sidusust. 

 

2. Peipsi järve äärse rannaala üldplaneering 

 

Peipsi  järve äärse ranna-ala üldplaneeringu eesmärgiks on arendada Tudulinna, Iisaku, 

Lohusuu ja Alajõe valdade Peipsi järve äärsest alast pikkusega u 50 ja laiusega u 3 km välja 

ühtne atraktiivne põhjaranniku puhkeala. Planeeringud on koostatud igale omavalitsusele 

eraldi. 

 

Peipsi põhjaranniku tulevikuvisioon on olla parim koht elamiseks ja puhkamiseks, mis on tänu 

kaasaegsele tehnilisele ja sotsiaalsele infrastruktuurile atraktiivne nii kohalikule elanikule kui 

turistile. Välja on kujunenud tugev turismipiirkond mitmekülgsete vaba aja veetmise 

võimalustega ja ettevõtjatele soodne ettevõtluskeskkond, mida arendatakse tasakaalustatult ja 

keskkonnasõbralikult. Piirkonna tugevuseks on ajaloo- ja kultuuripärand, erinevate 

osapooltevaheline koostöö ja looduslähedus.  

 

PAKi visioon tugineb üldplaneeringu tulevikunägemusele, olles seega viimasega otseselt 

kooskõlas. Samuti võetakse meetme nr 2 projektide hindamisel aluseks üldplaneeringus 

sätestatut. 

 

3. Kohalike omavalitsuste arengukavad 

 

PAKi strateegia visioon on kooskõlas kõikide piirkonna omavalitsuste arengukavades 

püstitatud visioonidega, panustades rohkemal või vähemal määral nende täitmisse. 

 

Tabel 10. PAKi strateegia sidusus kohalike omavalitsuste arengukavadega 

 

PAKi visioon 

Omavalitsused, mille visioonides 

PAKi visiooni komponendid 

kajastatud on 

Väärindatud kohalikul ressursil baseeruv 

ettevõtlus 
Alajõe, Avinurme 

Jätkusuutlik elanikkond 
Avinurme, Iisaku, Illuka, Lohusuu, 

Mäetaguse, Tudulinna 

Tuntud turismisihtkoht, mis põhineb välja 

arendatud Peipsiäärel 

Alajõe, Iisaku, Illuka, Lohusuu, 

Tudulinna 

 

Omavalitsuste visioonid 
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Alajõe: 

 Alajõe vald on 2020 a. omapärane ja köitev sihtpunkt turistidele ning pidevalt arenev 

elu- ja ettevõtluskeskkond. 

 

Avinurme: 

 Avinurme on meeldiva elukeskkonnaga, identiteeti väärtustavate elanikega ja 

innovatiivse ettevõtluskeskkonnaga vald, mis on ka noortele atraktiivne. Vallas 

tegutseb konkurentsivõimelist haridust pakkuv gümnaasium, kus on stabiilne õpilaste 

arv. 

 

Iisaku: 

 Iisaku vald on kauni loodusega ja meeldiva elukeskkonnaga hästiarenenud ning üle riigi 

tuntud turismi-, kultuuri- ja spordipiirkond, kus elavad rahulolevad, kodukohast 

lugupidavad inimesed. 

 

Illuka: 

 Illuka vald on aastal 2017 hinnatud elu- ja puhkepiirkond, mis väärtustab inimest ja 

tema elukeskkonda ning mille tugevuseks on elanikkonna paiknemist ja vajadusi 

arvestava sotsiaalse ja tehnilise infrastruktuuri olemasolu 

 

Lohusuu: 

 Lohusuu vald on hinnatud elamis- ja puhkepiirkond, mille tugevusteks on pikaajalised 

haridus- ja kultuuritraditsioonid, looduslähedus, koostöö ning turvalisus.  

 

Mäetaguse: 

 Mäetaguse on tervisliku ja looduskauni elukeskkonnaga vald aktiivsete elanikega. 

 

Tudulinna18: 

 Aastaks 2008 on Tudulinna vald tuntud kui kaunis elu- ja puhkekeskonnaga paik Ida-

Virumaal. Siin on hoolitsetud looduskeskkond, aktiivne kultuurielu ja laialdased 

sportimis- ja vabaaja veetmise võimalused ning kohapeal võimaldatav põhiharidus 

koos mitmekülgse täiend- ja ümberõppega, mitmekülgne ja konkurentsivõimeline 

kohapeal antav põhiharidus. Olles motiveeritud elama Tudulinna puhtas 

looduskeskkonnas, on kohalik elanikkond sotsiaalselt ja majanduslikult aktiivne, 

kindlustades sellega kogukonna heaolu ja majandusliku arengu. Tudulinna on tuntud 

kui endiste vokimeistrite ja tugevate kultuuritraditsioonidega kogukond, kus turistidele 

tutvustatakse turismitaludes villakraasimist, ketramist ja lambakarjatamist ning toimib 

aktiivne kultuuri- ja seltsielu…(jätkub). 

 

  

                                                        
18 Omavalitsuse arengukava on aegunud. 
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LISA 1. Piirkonna olukorra analüüs  
 

Piirkonna olukorra analüüs asub eraldi dokumendis. 
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LISA 2. Virumaa Leader-tegevusgruppide koostöökokkulepe 
 

Mittetulundusühing Arenduskoda, juhatuse esimees Alari Kirt isikus, 

 

Mittetulundusühing  Kirderanniku Koostöökogu, juhatuse esimees Margus Paalo isikus, 

 

Mittetulundusühing PAIK, juhatuse esimees Toomas Uudebergi isikus, 

 

Mittetulundusühing Partnerid, juhatuse esimees Aivar Aruja isikus, 

 

Mittetulundusühing Peipsi-Alutaguse Koostöökoda, juhatuse esimees Andrus Aamer 

isikus, 

 

Mittetulundusühing Virumaa Koostöökogu, juhatuse esimees Andrea Eiche isikus, 

 

sõlmisid 14. Aprillil 2015 koostöökokkuleppe: 

 

Virumaa LEADER tegevusgrupid jätkavad koostööd Viru LEADER Koja  raames. 

 

1. Tegevused: 

a. Koostööprojektide ettevalmistamine, kooskõlastamine ja teavitamine; 

b. koolituste, seminaride ja muude ühiste tegevuste korraldamine; 

c. ettepaneku tegemine Eesti LEADER Liidu juhatuse liikme kandidaadi osas; 

d. töögruppide moodustamine 

e. tegevusvaldkonna seadusandluse arutamine; 

f. LEADER toetuse menetlemise protseduuride osas info ja kogemuste jagamine; 

g. Eesti LEADER LIIDU ja ELARD teemade arutamine ja ettepanekute tegemine; 

h. ühtsete seisukohtade kujundamine suhtlemisel Põllumajandusministeeriumi ja 

PRIAga. 

2. Koostöö teemad on kohalik toit, turism, noored, ettevõtlus ja elukeskkond. 

3. Vajadusel tehakse koostööd ka teistel teemadel. 

4. Kulud jaotatakse vastavalt kokkuleppele. 

5. Korraldaja saadab teistele tegevusgruppidele päevakava ja muu informatsiooni. Peale 

koosolekut saadab korraldav tegevusgrupp kokkuvõtted ja muu informatsiooni. Ürituse 

või tegevuse korraldaja esitab vajadusel informatsiooni vajalikele asutustele. 

 

Mittetulundusühing Arenduskoda       

Roheline tn 19, Tapa 45107  

Registrikood: 80015180 

Telefon: 325 8690 arenduskoda@arenduskoda.ee  

 

Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu 

Keskväljak 1 Jõhvi 41594 

Registrikood: 80236722  

Tel: 332 2215  lag@kirderannik.ee  

 

Mittetulundusühing PAIK 

Tehnika 1a Tamsalu 46107        

Registrikood: 80236219        

Tel.: 322 8448 paik@pandivere.eu     

mailto:arenduskoda@arenduskoda.ee
mailto:lag@kirderannik.ee
mailto:paik@pandivere.eu
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Mittetulundusühing Partnerid        

Vallikraavi 8 Rakvere 44306       

Registrikood: 80236604         

Tel.: 5286307 info@mtupartnerid.eu   

 

Mittetulundusühing Peipsi-Alutaguse Koostöökoda  

Tartu mnt 49, Iisaku,  41101   

Registrikood: 80236538 

Tel.: 339 3599 pakmty@pakmty.ee  

 

Mittetulundusühing Virumaa Koostöökogu 

Kõrtsialuse küla, Aseri vald 43406  

Registrikood: 80236707 

Tel.: 335 7677 info@viko.ee  

 

 

mailto:info@mtupartnerid.eu
mailto:pakmty@pakmty.ee
mailto:info@viko.ee

