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PEIPSI-ALUTAGUSE KOOSTÖÖKOJA TEGEVUSPIIRKONNA STRATEEGIA 2008-2013   

 

1. STRATEEGIA KOKKUVÕTE 

 
Peipsi-Alutaguse Koostöökoja strateegia 2008-2013 määrab ära ühised arengueesmärgid Peipsi 
põhjarannikul asuva 7 valla (Alajõe, Avinurme, Iisaku, Illuka, Lohusuu, Mäetaguse, Tudulinna) in-
tegreeritud arenguks, säilitades, hoides ja säästlikult kasutades piirkonna loodus- ning kultuuri- 
pärandit ning väärtustades elukeskkonda. 
 
Peipsi-Alutaguse Koostöökoda on kolme sektorit (kohalikud omavalitsused, mittetulundus- ja 
erasektor) ühendav ja aktiivselt kaasav organisatsioon, mille eesmärgiks on ühiselt edendada 
piirkonna arengut. 2011 aasta alguses on organisatsioonil 37 liiget, keda iseloomustab aktiivsus, 
kogemused projektitöös ning tahe piirkonna heaks tegutseda. 
 
Peipsi-Alutaguse Koostöökoja tegevuspiirkonna kogupindala on 1762 km2. Tegevuspiirkonna 
elanike arv on 2011. aasta alguse seisuga 7010. Territooriumilt moodustab tegevuspiirkond 52% 
Ida-Viru maakonna pindalast, kuid vaid 4% elanikkonnast. 
 
Piirkonda iseloomustab pidev elanike arvu kahanemine ning kõrge ülalpeetavate osakaal elanik-
konnast. Elanike arvu kahanemine on suuresti toimunud tänu noorte inimeste väljarändele, mil-
le peatamiseks peab piirkond muutuma noortele atraktiivseks elu- ja töökeskkonnaks. Selle ni-
mel tuleb pingutada just nüüd, kui piirkonna demograafiline tööturusurve indeks, mis näitab 
eelseisval kümnendil tööturule sisenevate noorte (5-14- aastaste) ja sealt vanuse tõttu välja lan-
gevate inimeste (55-64-aastaste) suhet, on antud piirkonnas positiivne, kui võrrelda teiste Eesti 
piirkondadega. Piirkonna kogukonnad (97 küla) on võrdlemisi passiivsed, tuues põhjuseks külade 
hääbumise ning noorte väljarände. Samas on kogukonna erinevad vanusegrupid valmis aktiiv-
semalt tegutsema, kui toetada ja väärtustada nende elukeskkonda.  
 
Elukeskkonna ja piirkonna ressursside otstarbekat kasutamist saab oluliselt parandada järgneva-
te põhiprobleemide ja vajadustega tegeledes: 

 Kogukondlikud probleemid ja vajadused eeldavad kogukonna aktiivsuse tõstmisega 
seonduvaid tegevusi. Vaja on tõsta kogukondade enesehinnangut, inimeste teadlikkust 
tegevuste ja finantsvahendite võimaluste kohta ning toetada kogukondade väiksemaid 
ning suuremaid üritusi. Sealjuures on vajalik toetada kohaliku arenguga tegelevate mit-
tetulunduslike organisatsioonide algatusi, et võimendada kohalikku arengut ning tekita-
da struktuurid kogukondliku aktiivsuse hoidmiseks. 

 Noorte probleemid väljenduvad peamiselt passiivsuses, huvialaringide vähesuses, piir-
konna maines ja vaba aja veetmise võimaluste piiratuses. Tegevused, mis mitmekesis-
taks noorte vaba aja ja huvitegevuste võimalusi ning nende kutseoskusi ja töötamise 
võimalusi, annaks panuse nii noorte aktiivsuse suurenemisele, ettevõtlikkuse kasvule kui 
ka nende kodukandi tunde tugevdamisele. See omakorda aitaks kaasa noorte väljarände 
vähenemisele või tagasitulekule kodukohta. 

 Piirkonna organisatsioonide ja ettevõtete arengut takistavateks üldisteks teguriteks, mil-
lega on vaja koheselt tegeleda, on kvaliteetse tööjõu puudus ja arenduseks vajalike fi-
nantside puudumine. 

 Piirkonna ettevõtete probleemideks lisaks kvaliteetse tööjõu puudumisele on ka kaas-
aegsete vahendite vähesus, mis võimaldaks suurendada tootmismahtusid ja pakkuda 
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paremaid teenuseid ning tulla turule uuenduslike toodete ja teenustega. Toetused ette-
võtete uuenduslikesse äriideedesse, kasumlikkuse suurendamisse ja konkurentsivõime 
tõstmisse parandaks nii piirkonna sotsiaal-majanduslikku olukorda kui ka üldist mainet. 

 Piirkonna arenduses jääb väheseks organisatsioonide omavaheline koostöö. Koostöö ja 
võrgustike arendamine võimaldab vältida ressursside ebaefektiivset kasutust ja tekitaks 
olulist lisandväärtust ühtsele Peipsi-Alutaguse piirkonnale.  
 

Eelmainitud probleemide lahendamiseks ja piirkonna elukeskkonna oluliseks parandamiseks 
näeb Peipsi-Alutaguse Koostöökoja strateegia ette kolm prioriteetset tegevusvaldkonda: 
 

 Kogukondade aktiveerimine ja elukeskkonna parandamine; 

 Ettevõtluse aktiveerimine, toetamine ja konkurentsivõime tõstmine; 

 Peipsi-Alutaguse piirkonnasisese  ja – välise koostöö arendamine. 
 
 
Antud strateegia raames on kõigi tegevuste ja toetuste algatajaks, läbiviijaks ning otseseks kasu-
saajaks kohalik elanikkond. Vastav lähenemine tagab kõige paremini kohaliku potentsiaali kasu-
tamise ning tegevustest tekkiva lisaväärtuse jäämise piirkonda. 
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PEIPSI-ALUTAGUSE KOOSTÖÖKOJA TEGEVUSPIIRKOND, SOTSIAAL-MAJANDUSLIK OLUKORD JA 
VAJADUSED 

 

PEIPSI-ALUTAGUSE KOOSTÖÖKOJA TEGEVUSPIIRKONNA ÜLDISELOOMUSTUS 

 
Peipsi-Alutaguse Koostöökoja tegevuspiirkonna ühtsus on välja kujunenud traditsiooniliselt tihe-
datest sidemetest, geograafiliselt ühtsest territooriumist, sarnastest probleemidest ja kogukonna 
tahtest.  

 
Joonis 1. Peipsi-Alutaguse Koostöökoja piirkond 

          
 
 
Peipsi-Alutaguse Koostöökoja piirkonda saab iseloomustada kui eri rahvaste, kultuuride ja uskude 
kokkupuutekohta, kuhu 12.-14. sajandil toimus vadjalaste ja 16.-17. sajandil vanausuliste sisse-
ränne. Aja jooksul on erinevate kultuuride ja uskude koosmõjul välja kujunenud omapärane ter-
vik. Piirkonnas on mitmeid olulisi nii looduse kui kultuuriga seotud turismikohti, mida saab üht-
selt vaadatuna paigutada ühise nimetaja - “Peipsi-Alutaguse vaatamisväärsused” - alla.  
 
Piirkonda seob paiknemine Ida-Virumaa lõunaosas, kus on võrreldes Ida-Virumaa põhjaosaga 
suuresti säilinud põline elanikkond. Meie tegevuspiirkond moodustab ühtse kultuuriruumi, mida 
iseloomustab pikaajaline tihe suhtlemine nii omavalitsuste kui kodanikeühenduste tasandil. Li-
saks liidavad piirkonda suured Ida-Virumaa metsad, sood ja rabad ning kaunis Peipsi järv.  
 
 
Tabel 1. Üldkarakteristikud Peipsi-Alutaguse valdade kohta (2011 aasta jaanuari seisuga): 
 
karakteristik Alajõe Avinurme Iisaku Illuka Lohusuu Mäetaguse Tudulinna 

pindala, ha 10960.9 19361.8 25761.8 54381.5 10327.7 28504.3 26938.1 

rahvaarv 302 1478 1374 949 783 1522 602 

eelarve kulu kroon elaniku 21908 18752 14099 51595 13623 77324 25935 
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kohta (eelarve 2010) 

ettevõtete arv  100 elani-

ku  kohta 9.9 4.7 5.5 2.6 5.8 4.4 9.1 

MTÜ-de arv  100 elaniku 

kohta 4.3 1.3 1.7 1.4 2.0 1.6 2.2 

avalike institutsioonide 

arv 1000 elaniku kohta 3.3 5.4 5.8 7.4 7.7 3.3 10.0 

töötuse protsent (regist-

reeritud töötute osakaal  

15-64 aastaste vanuse-

grupist) 32.5 3.0 5.5 6.9 7.23 14.4 5.1 

demograafiline tööturu-

surve indeks1  0.28 0.78 1.17 0.87 0.80 0.95 1.20 

ülalpeetavate määr, %2 81.9 54.8 56.1 63.6 61.8 59.7 61.8 

maatulundusmaa, ha3 

(2009) 7156 16653 20203 36077 8538 19689 21867 

ASUKOHT 

 
Peipsi-Alutaguse Koostöökoja tegevuspiirkond hõlmab Ida-Virumaa 7 valda, kogupindalaga  1762 
km2, kusjuures territooriumilt moodustab tegevuspiirkond 52% Ida-Virumaa pindalast. Tegevus-
piirkonda jäävad vallad on Alajõe, Avinurme, Iisaku, Illuka, Lohusuu, Mäetaguse ja Tudulinna.  
 
Piirkonna omavalitsuste keskused asuvad riigi pealinnast Tallinnast keskmiselt 150 km kaugusel, 
maakonnakeskusest Jõhvist keskmiselt 40 km kaugusel.  
 
Piirkonna asustustihedus on muude piirkondadega võrreldes väga hõre, vaid 4,0 elanikku km2 
kohta (Ida-Virumaa valdade keskmine on 9.7 elanikku km2 kohta ja Eesti keskmine 31 elanikku 
km2 kohta). Kõige hõredamalt on asustatud Illuka vald (1,8 elanikku km2 kohta) ja kõige tiheda-
malt Avinurme ja Lohusuu vallad (7,6 elanikku km2 kohta). 
 
Piirkonna tõmbekeskustena ei ole võimalik välja tuua ühtegi suuremat keskust, ehkki Avinurme ja 
Iisaku on olulisemad keskused kohalike jaoks. Seal asuvad ka piirkonna ainukesed gümnaasiumid. 
 
Looduskeskkond on piirkonna suurim väärtus. Piirkonda jäävad suured Alutaguse metsad, Peipsi 
järve loode ja põhjarannik, Kurtna järvestik, Muraka raba ja Selisoo. Sellest tulenevalt on piirkond 
heade turismieeldustega, eriti loodusturismi valdkonnas.  
73,9% pindalast on arvatud maatulundusmaa hulka, mis on mõeldud põllumajandussaaduste 
tootmiseks ja metsakasvatuseks. 

 

                                                 
1 Demograafiline tööturusurve indeks — eelseisval kümnendil tööturule sisenevate noorte (5–14-aastaste) 

ja sealt vanuse tõttu väljalangevate inimeste (55–64-aastaste) suhe. Kui indeks on ühest suurem, siseneb 
järgmisel kümnendil tööturule rohkem inimesi, kui sealt vanaduse tõttu potentsiaalselt välja langeb. 
 
2 Ülalpeetavate määr — näitab mittetööealiste (0–14-aastaste ja üle 65-aastaste) elanike suhet saja tööealise 

(15–64-aastase) elaniku kohta. 
 
3 Maatulundusmaa — põllumajandussaaduste tootmiseks ja metsakasvatuseks ettenähtud maa, mille hulka 

arvatakse ka katastriüksuse piires olev õuemaa ja muu maa vastavalt eksplikatsioonile. Eluasemekohti üldpind-
alaga kuni 2 ha ei arvata maatulundusmaa hulka. 
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RAHVASTIK 

 
Tegevuspiirkonna elanike arv on 2011. aasta jaanuari seisuga 7010, elanike arv väheneb pidevalt 
(aastast 2006 on elanike arv vähenenud 4.14%). Tegevuspiirkond kuulub Eesti väikseima rahvaar-
vuga Leader tegevusgruppide hulka. Olenemata väikesest rahvaarvust on piirkonna elanikud, ter-
ritoorium ja vajadused võrdlemisi homogeensed ning seetõttu oli ka vastava tegevuspiirkonna 
moodustamine igati õigustatud. Samuti on piirkond regionaalpoliitiliselt oluline ning vajab koor-
dineeritud ja strateegiliselt suunatud arengut.  

 
Piirkonna suurimad omavalitsused vastavalt rahvaarvule on Mäetaguse, Avinurme ja Iisaku, väik-
seimad Alajõe ja Tudulinna (vt. tabel 1.).  
 
Vanuseliselt on laste ja noorte (0-14-aastased) osakaal piirkonna kogurahvastikust 14,6%, mis on 
väiksem kui aastal 2007, ning pensionäride osakaal (65-aastased ja vanemad) 22,8%, mis on sa-
muti mõnevõrra väiksem 2007 aasta näitajatest. Kui laste ja noorte osakaal on sarnane riigi ja ka 
maakonna keskmisega, siis pensionäride osakaal on kõrgem kui maakondlik ja riiklik keskmine.  
 
Nii positiivset kui ka negatiivset efekti kannab endas hooajaline rahvastiku mitmekümnekordne 
kasv. Negatiivselt mõjub rahvastiku hooajaline kasv looduskeskkonnale, positiivselt tööhõivele ja 
hooajalisele ettevõtlusele.  
 
Elanike arv piirkonnas väheneb suuresti tänu noorte inimeste väljarändele, kuigi on tekkinud ka 
huvilisi, kes tahavad ennast piirkonnaga siduda. Piirkonna demograafiline tööturusurve indeks, 
mis näitab eelseisval kümnendil tööturule sisenevate noorte (5-14-aastaste) ja sealt vanuse tõttu 
välja langevate inimeste (55-64-aastaste) suhet, on igati positiivne võrreldes teiste piirkondadega 
ja ka kogu Eestiga. Kuid siinkohal on noorte väljaränne oluline mõjutaja, kuna tööturule saabuvad 
noored võivad piirkonnast lahkuda ning seetõttu suureneb piirkonnas nii tööjõupuudus, kui ka 
ülalpeetavate arv.  
 
Joonis 2. Demograafiline tööturusurve indeks Peipsi-Alutaguse Koostöökoja piirkonnas, piirkon-
nas 1 (Kohtla, Jõhvi, Toila ja Vaivara vallad), piirkonnas 2 (Sonda, Maidla, Lüganuse ja Aseri val-
lad), Ida-Viru maakonnas  ja Eestis (2007 ja 2011). 
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Seetõttu tuleb piirkonnas pingutada noortele inimestele suunatud tegevuste koordineerimisega, 
töökohtade olemasolu, piirkonna maine ning elukeskkonna parandamisega, et kindlustada noor-
te jäämine või tagasitulek kodupiirkonda.  
 
Ülalpeetavate määr piirkonnas (ülalpeetavate suhe tööealisesse elanikkonda) on vähenenud võr-
reldes aastaga 2007 ja seda kiiremini võrreldes teiste piirkondadega, kuid on jätkuvalt oluliselt 
suurem, kui teistes piirkondades. Ülalpeetavate määra saab vähendada seega tuleb olukorda pa-
randada just järgnevatel aastatel tööturule sisenevatele noortele suunatud tegevustega.  

 
 

Joonis 3. Ülalpeetavate määr (%) Eestis, Ida-Viru maakonnas, piirkonnas 1 (Kohtla, Jõhvi, Toila ja 
Vaivara vallad), piirkonnas 2 (Sonda, Maidla, Lüganuse ja Aseri vallad) ning Peipsi-Alutaguse 
Koostöökoja piirkonnas. 
 

 
 
Töötuse määr piikonnas on kasvanud sarnaselt trendiga kogu Eestis. Samas on jätkuvalt puudus 
oskustööjõust. Registreeritud töötuse protsent piirkonnas, Alajõe ja Mäetaguse vallad väljaarva-
tud, kus need on vastavalt 32.5 ja 14.4%, on madalam Eesti keskmisest, puudu on kvaliteetsest 
tööjõust. Ettevõtjad peavad jätkuvalt üheks oma arengu suurimaks takistuseks kvaliteetse tööjõu 
puudust. Vajalik on suunata arendustegevused tööealiste ja noorte oskusteabe ja kogemuste 
tõstmisele, mis kindlustab ka edaspidi töötuse madala taseme, vähendab ülalpeetavate määra 
piirkonnas ning tagab piirkonna majandusliku arengu.  
 

 

KOGUKONNAD  

 
Piirkonna omavalitsuste territooriumil asub kokku 97 küla, millede tegevus ja aktiivsus on võrd-
lemisi madal. 2007. aastal piirkonnas läbiviidud uuringu ja avalike arutelude käigus selgus, et 
enamasti on passiivsuse põhjuseks elanikes juurdunud lootusetus ning noorte lahkumine küla-
dest. Strateegia rakendamise perioodil 2009-2010 on toimunud mõningane külade aktiveerumi-
ne, parendatud on kooskäimise kohti ja külakeskuseid. Samuti on toimunud mitmeid kohalikke 
kogukondi ühendavaid üritusi.   
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Kuna külade finantssuutlikkus on väga väike, on probleemiks osutunud kooskäimiskohtade ja 
keskuste ülalpidamine. Pikemas perspektiivis võib see kaasa tuua keskuste sulgemise ja kooskäi-
misvõimaluste vähenemise.  
 
Palju mõjutab kogukondade aktiivsust seal tegutsevad ettevõtted ja organisatsioonid. Kui nendel 
läheb hästi, mõjutab see positiivselt ka kogukonda tervikuna. Nii 2007 kui ka 2010 aastal uuriti 
organisatsioonide rahulolu oma toimetulekuga.  

 
 
Joonis 4. Hinnangud oma organisatsiooni toimimisele (5-pallisel skaalal) 
 

 
 
Siinkohal on näha, et 2010 aastal on rahulolu organisatsiooni hetkeseisuga oluliselt parem kui 
2007 aastal. Kuna 2010 aasta küsitletute hulgas on ülekaalus need organisatsioonid, mis on taot-
lenud toetusi Peipsi-Alutaguse strateegia raames, võib osaliselt rahulolu mõjutajaks olla samas nii 
organisatsiooni enda loomulik areng, strateegia raames saadud teotused, organisatsioonide suu-
renenud aktiivsus ja koostöö teiste organisatsoonidega.  
 
Mittetulundussektori organisatsioonide, kui kohaliku aktiivse elu alustala, rahulolu on oluliselt 
kasvanud, kuid jääb siiski veel keskmisele tasemele. See tähendab, et organisatsioonidel on jät-
kuvalt vähe jaksu pidevalt kohaliku elu aktiveerimisega tegeleda. 2010 aastal peavad mittetulun-
dusliku sektori esindajad oma suurimateks takistusteks jätkuvalt finantsprobleeme, kvaliteetse 
tööjõu puudust ja kohaliku omavalitsuse toetust. See omakorda tähendab, et paljud tegevused 
jäävad tegemata nii ressursside kui oskustööjõu puudumisel, sealhulgas jätkuvalt ka projektide 
elluviimine. Peipsi-Alutaguse strateegia rakendamise üheks probleemiks ongi mittetulundussek-
tori vähene võimekus projektide taotlemisel just eeltoodud põhjustel.  
 
Oluline on jätkuvalt soodustada kohalikku algatust oma probleemide lahendamisel, külade aren-
dustegevust, kogukondade aktivistide koolitamist ja kaasamist piirkonna arendustegevustesse.  
Kuna koostöös tekib ka suurem ressursivõimekus, peaks soodustama kogukondade koostööpro-
jekte.  
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MAJANDUS JA ETTEVÕTLUS 

 
Eelpool on mainitud, et registreeritud töötuse protsent piirkonnas on jätkuvalt madalam kui Ees-
tis keskmiselt. Samuti on piirkonnas oluliselt kasvanud registreeritud ettevõtete arv (vt. tabel 1). 
Kahjuks ei tähenda see, et majanduse areng piirkonnas on efektiivne ja jätkusuutlik. Ettevõtlik-
kust on piirkonnas küll juurde tulnud, kuid väheseks jääb nii finantsressursse kui ka oskustööjõu-
du.  
 
Strateegia  koostamise ja muutmise käigus läbiviidud uuringud ja avalike arutelude tulemused 
näitavad, et piirkonna ettevõtjate jaoks on jätkuvalt suurimaks probleemiks vähesed investeeri-
misvõimalused ja kvaliteetse tööjõu akuutne puudus.  

 
2010. aasta seisuga oli piirkonnas tegutsevate ettevõtete arv 485 (kasv 38% võrreldes 2006 aas-
taga), millest 57% tegeles põllumajanduse, metsamajandusega ja kalapüügiga, 10% hulgi- ja jae-
kaubandusega, 7 % töötleva tööstusega ning võrdselt 6% osakaaluga on nii ehitusega kui ka 
veonduse ja laondusega tegutsevad ettevõtted. 
 
Kõige rohkem on piirkonna ettevõtlus koondunud põllumajanduse, metsamajanduse ja kalapüügi 
valdkonda. Olenemata piirkonna arengukavades ja ka võtmeisikute poolt välja toodud turismi-
valdkonna tähtsustamisest ja selle pidamiseks kõrge lisandväärtusega valdkonnaks (piirkond kuu-
lub ka Via Hanseatica turismiarendusalasse) on ettevõtjaid, kes antud valdkonnas tegutseksid jät-
kuvalt vähe (vaid 2.3% ettevõtetest).  
 

 

INFRASTRUKTUUR 

 
Piirkonda läbivat Jõhvi-Valga maanteed, mis kuulub Via Hanseatica transpordikoridori, hoitakse 
jätkuvalt heas korras, mis lihtsustab oluliselt piirkonna üldist ligipääsetavust. Paranenud on ka 
kohalike teede olukord, kuid mitmed kõrvalmaanteed ja külateed on jätkuvalt halvas olukorras, 
mis toob kaasa takistusi nii ettevõtluse kui ka logistika arengule. Probleeme on nii tööjõu kui ka 
laste ja noorte liikumisega.  
 
Jätkuvalt on probleemiks ka vesi ja kanalisatsioon ning tulenevalt lähedal asuvatest kaevandusest 
ka põhjavee seisund. Mitmetes valdades on rajatud uued reoveepuhastid suuremat koormust 
silmas pidades ning seetõttu tekib nende kasutamisest pigem kahju. Vaja oleks rohkemate maja-
pidamiste ühendamist reoveepuhastitega, mida annaks lahendada piirkondliku koostöö ja ühiste 
teenuste pakkumise arendamisega.  
 
Pikka aega on piirkonnas probleemiks olnud telekommunikatsiooni ja internetiühendus. Alates 
2007. aastast on probleemi osaliselt lahendanud Eesti Energia poolt pakutav üleriigiline KÕU in-
ternetiteenus. Samas on internetiühendus ebaühtlane ja pikemas perspektiivis oleks vajalik hea 
ühendusvõrgu väljaarendamine.  

  

AVALIKUD JA MUUD TEENUSED 

 
Üldiselt peetakse piirkonna suurimaks probleemiks teenuste arendamiseks vajaliku kriitilise tarbi-
jate massi puudumist. Just teede olukorrast ja logistilistest probleemidest tulenevalt ei ole või-
malik arendada eriti palju ühiseid teenuseid, sest nende kättesaadavus piirkonna elanikele võib 
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osutuda raskeks. Alljärgnevalt on peatutud vaid nendel valdkondadel, kus on potentsiaali valda-
del koostööks teenuste korraldamisel, planeerimisel või pakkumisel.  
 
Piirkonna probleemina on välja toodud arstiabi, korravalve ning päästeteenistuse kiire kättesaa-
davuse puudumist piirkonnas. Piirkonna vallad on osaliselt Peipsi-Alutaguse Koostöökoja tege-
vusgrupi arendamise raames mõelnud selliste probleemide ühisele lahendamisele, algust on teh-
tud ühise päästekomando arendamise ideega.  
 
Hariduse kättesaadavus on piirkonnas üldiselt rahuldav. Piirkonnas on 4 kooli, mis pakuvad põhi-
haridust, ja 2 gümnaasiumi (Avinurmes ja Iisakus). Gümnaasiumid pakuvad lisaks põhiharidusele 
süvendatud õpet erinevates valdkondades. Avinurme Gümnaasiumis on võimalik süvendatult 
õppida majanduse ja reaalsuunas või meedia ja sotsiaalsuunas, Iisaku Gümnaasium pakub võima-
lust süvendatult õppida kas meedia- ja sotsiaalsuunas või sisekaitse ja spordisuunas. Kuna kvali-
teetse tööjõu puudus on piirkonna arengut takistavate tegevuste loetelus väga kõrgel kohal ja 
noorte lahkumine piirkonnast kõrge, on süvendatud õppe võimaldamine noortele väga tähtis, 
samas võiks koolide õppekavad võtta paremini arvesse ettevõtjate ja terve piirkonna vajadusi. 
 
Lisaks valdade sotsiaaltöötajatele aitavad piirkonnas sotsiaalhoolekannet tagada 3 hooldekodu 
teenust pakkuvat asutust: Avinurme Sotsiaal- ja Turvakeskus ning Iisaku hooldekodu ja Alutaguse 
Hoolekeskus (Mäetagusel). Mäetaguse hooldekodu on 2010 aastal, Avinurme ja  Iisaku asutused 
on mõnevõrra vananenud ning võivad vajada piirkondlikku toetust. 
 
Kultuuri ja vaba-aja teenuseid pakkuvad kultuurikeskused on piirkonnas korralikult jagunenud. 
Probleemiks on pigem vähene teenuste kasutajate hulk ja kvalifitseeritud juhendajad. Siinkohal 
on planeeritud tegevusi koordineerida ja juhendajaid jagada, et pakkuda piirkonna elanikele pa-
remaid võimalusi vastavate teenuste kasutamisel. 
 

 

KOOSTÖÖ TASE JA SOOV 

 
Peipsi-Alutaguse Koostöökoja eesmärk on ühiselt ja integreeritult arendada oma piirkonda. See 
tähendab, et kokku on vaja viia need probleemid ja ressursid, mis ühendades võimaldavaid pa-
remaid lahendusi. Samuti seda, et kokku tuleb viia need organisatsioonid ja institutsioonid, mille 
koostoimimise tulemusena tekkiv lisaväärtus aitab piirkonnal kiiremini ja efektiivsemalt jõuda 
Eesti ühte atraktiivsemat elukeskkonda omava piirkonna maineni. Ja seda nii väljapoole paistva 
maine kui ka tegelikkuses kohalikke inimesi mõjutava elukeskkonna poolest.  
 
Kuid ükski organisatsioon ei saa üksi midagi ühendada ilma kohalikult tasandilt tuleva soovi ja 
heakskiiduta. Just seda soovi ja heakskiitu analüüsiti strateegia koostamisel erinevate tegevuste 
raames. Nimelt küsiti organisatsioonidelt ja võtmeisikutelt nende valmisoleku ja soovi kohta teha 
koostööd nii oma valla teiste organisatsioonidega kui ka Peipsi-Alutaguse Koostöökoja piirkonda 
jäävate teiste valdade organisatsioonidega. 
 
2010 aastal ei rahulda kootöö tase veel organisatsioonide vajadusi ei valdade siseselt ega ka val-
dade vaheliselt. Olukord on alates strateegia rakendamisest 2008. aastal oluliselt paranenud ning 
organisatsioonid hindavad omavahelise koostöö taset oluliselt kõrgemalt, kuid välja tuuakse jät-
kuvalt vajadust koostööd tugevdada. Oma valla siseselt on omavaheline koostöö veidi tugevam ja 
vajadus koostöö arendamiseks väiksem kui valdade vaheliselt, kuid vajadus omavahelist koos-
tööd tugevdada on siiski arvestatavalt suur kõikjal. Kõige rohkem on oma praeguse koostöö ta-
semega rahul kohalikud omavalitsused ja kõige rahulolematumad on ettevõtted.  Oluliselt on 
hinnang koostööle paranenud MTÜ-de seas. Omavaheline suhtlemine, koos tegutsemine ning 
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piirkonna probleemide ühine lahendamine on viimaste aastatega andnud võimaluse koostöö pa-
randamiseks ning sarnaselt saab koostööd tugevdada ka edaspidi. Soodustama peaks just koos-
tööle suunatud tegevusi ja ühisinitsiatiive. Ühistegevuse propageerimine ja toetamine aitab kaa-
sa kogemuste vahetamisele, ühisprojektide koostamisele, finantsressursi kokkuhoiule, ühisidenti-
teedi tekkele ning loomulikult ka teenuste kvaliteedi paranemisele.  
 
 

PIIRKONNA JA SIHTGRUPPIDE VAJADUSED 

 
Piirkonnas läbiviidud analüüsi ja uuringu tulemusena on võimalik välja tuua piirkonna põhivaja-
dused ning arengut takistavad tegevused.  
 
Kogukondlikud probleemid ja vajadused hõlmavad üldiselt kogukonna aktiivsuse tõstmisega 
seonduvaid tegevusi. Vaja on tõsta kogukondade enesehinnangut, inimeste teadlikkust tegevuste 
ja finantsvahendite võimaluste kohta ning toetada kogukondade väiksemaid ning suuremaid üri-
tusi.  
 
Noorte probleemid väljenduvad passiivsuses, huvialaringide vähesuses, piirkonna maines ja vaba 
aja veetmise võimalustes. Tegevused, mis mitmekesistaks noorte huviala ja vaba aja tegevusi 
ning nende kutseoskusi, annab panuse nii aktiivsuse suurenemisele kui ka kodukandi tunde tu-
gevdamisele, mis omakorda aitaks kaasa noorte hoidmisele või tagasitulekule kodukohta.  
 
Noortele peredele on vajalik välja pakkuda logistiliselt kerged lahendused pere ja tööelu ühen-
damiseks. Siinkohal on vajalik nii vaba aja tegevuste mitmekesistamine kui ka laste ja noorte ve-
du kodukohast koolini ning lasteaiani.  
 
Sektoripõhised sihtgruppide vajadused on taandatavad organisatsoonide arengutakistustele. 
Piirkonna organisatsioonide arengut takistavateks teguriteks, millega on vaja koheselt tegeleda, 
peetakse kvaliteetse tööjõu puudust ja finantsprobleeme. Ettevõtete suurimaks probleemiks on 
kvaliteetse tööjõu puudus, riigi vähene abi ja huvitatus ning inimeste passiivsus; MTÜ-dele tee-
vad muret finantsprobleemid ja kvaliteetse tööjõu puudus; külavanematele finantsprobleemid ja 
inimeste passiivsus ning kohalikele omavalitsustele riigi vähene abi. 
 
Piirkonna arengut takistavad tegurid on sarnased organisatsiooni takistavate teguritega. Erandiks 
on riigi vähene abi ja huvitatus, mida peetakse piirkonda takistava tegurina olulisemaks kui orga-
nisatsiooni takistava tegurina. 
 

 
 

2. PEIPSI-ALUTAGUSE KOOSTÖÖKODA (PAK) 

KOHALIK TEGEVUSGRUPP 

Mittetulundusühing Peipsi-Alutaguse Koostöökoda (lühidalt PAK) on Leader põhimõtetele tugi-
nedes kokku kutsutud kohalikku arengut edendav tegevusgrupp, mis asutati 14. juunil 2006 aas-
tal. Asutajaliikmeteks oli 19 Peipsi-Alutaguse Koostöökoja tegevuspiirkonnas tegutsevat erineva-
te sektorite esindajat, kelle eesmärgiks on ühiselt edendada piirkonna arengut, võttes aluseks te-
gevuste integreerituse ning koostööst tulenevad uued võimalused ja valikud.  
 
Asutamisprotsessile eelnesid mitmed avalikud arutelud tegevuspiirkonna valdades nii kohalike 
elanike, eraettevõtjate kui ka vallavalitsustega, mille käigus arutleti piirkonna ühtsuse, väljakutse-
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te ning koostegutsemise võimaluste teemadel. Eelkohtumiste tulemuseks oli seitsme valla terri-
tooriumil põhinev Peipsi-Alutaguse Koostöökoja tegevuspiirkond, mille ühiseid probleeme lahen-
datakse mitme sektori koostöös nii ressursside kokkuhoiu kui paremate tulemuste saavutamise 
eesmärgil.  

 
 

PAK TEGEVUSGRUPI LIIKMESKOND JA LIIKMETE KOGEMUSED 

 
Arvestades piirkonna vajadusi ja koostöövõimaluste paremaks ärakasutamiseks, sooviti Peipsi-
Alutaguse Koostöökoja liikmeteks erinevate sektorite ja valdkondade esindajaid. Asutajaliikmete 
ülesandeks oli paika panna tegevusgrupi tegevuskava ja suunised piirkonna integreeritud stra-
teegia välja töötamiseks ning ühistegevuste korraldamiseks.  
 
Peipsi-Alutaguse Koostöökoja liikmeskond koosnes tema asutamisel 19 liikmest, mis aastaks 2011 
on suurenenud 37-ni, kuna tegevusgrupi poolt korraldatud aruteludel ning piirkondlikel üritustel 
on jätkuvalt toonitatud piirkonna ühist arengut, ühtekuuluvust ning tegevusgrupi liikmelisuse 
avatust. Mitmed tegevuspiirkonna MTÜ-d ja eraettevõtjad on näidanud üles huvi tegevusgrupiga 
liitumiseks ka tulevikus.  
 
Tabel 2. PAK liikmed (2011)  

  Omavalitsus Liige Esindaja Sektor 

1 Alajõe Alajõe Vallavalitsus Aivar Rahe KOV 

2 Alajõe Alajõe Rannasadama Ühing MTÜ Ülle Rahe MTÜ 

3 Alajõe Osaühing Peipus Vadim Ivanov Era 

4 Avinurme Avinurme Vallavalitsus Indrek Kullam KOV 

5 Avinurme Muusika-Lauluselts Metsakaja Jüri-Henn Uuetoa MTÜ 

6 Avinurme FIE Pille-Riin Kristmann Pille-Riin Kristmann Era 

7 Avinurme  Osaühing Sarvikmoorid Marika Oolberg Era 

8 Iisaku Iisaku Vallavalitsus Avo Kiir KOV 

9 Iisaku Iisaku Noorte Klubi Lii Roosa MTÜ 

10 Iisaku MTÜ Omadega Mäele Ülle Marits MTÜ 

11 Iisaku MTÜ Iisaku Vabatahtlik Tuletõrje Andrus Simson MTÜ 

12 Iisaku FIE Villu Roosvald Villu Roosvald Era 

13 Iisaku SKVT Puit OÜ Vello Taar Era 

14 Iisaku Tõnu Tours OÜ Tõnu Jaanipere Era 

15 Iisaku FIE Raio Dello Raio Dello Era 

16 Illuka Illuka Vallavalitsus Andres Vinkler KOV 

17 Illuka Alutaguse Matkaklubi Ingrid Kuligina MTÜ 

18 Illuka MTÜ Illuka Tehnikaspordiklubi Andres Prunn MTÜ 

19 Illuka Reksival OÜ Argo Villers Era 

20 Lohusuu Lohusuu Vallavalitsus Urmas Soosalu KOV 

21 Lohusuu Lohusuu Rannakultuuri Selts Maarja Lust MTÜ 

22 
Lohusuu MTÜ Tartu Spordiveteranide 

Koondis Kahro Lukk 
MTÜ 

23 
Lohusuu MTÜ Lohusuu Vabatahtlik Pääste-

üksus Toivo Kivi 
MTÜ 

24 Lohusuu MTÜ Virumaa Koolituskeskus Ivo Okas MTÜ 

25 Lohusuu Osaühing Torioja Evi Gusseva Era 

26 Mäetaguse Mäetaguse Vallavalitsus Jana Pavlenkova KOV 

27 Mäetaguse Atsalama Maarahvaselts Reet Rebban MTÜ 
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28 Mäetaguse MTÜ Tritempora Vaili Talimäe MTÜ 

29 Mäetaguse MTÜ Venator Martin Mägi MTÜ 

30 Mäetaguse Mehntack OÜ Tarmo Lindmaa Era 

31 Mäetaguse FIE Maie Paas Maie Paas Era 

32 Mäetaguse AS Balmung Andrus Aamer Era 

33 Tudulinna Tudulinna Vallavalitsus Heli Šmigelskene KOV 

34 Tudulinna Oonurme Külaselts Mare Rennel MTÜ 

35 Tudulinna Lammas ja Puu OÜ Andrus Toss Era 

36 Tudulinna FIE Raja-Jaani Talu Andrus Valdre Era 

37 Tudulinna FIE Riilo Blum Riilo Blum Era 

 
 
Tegevusgrupiga ühinenud koostööpartnereid iseloomustab suur aktiivsus ja kogemused projekti-
töös ning pikaajaline koostöö erinevate sektorite vahel.  
 
Liikmed on olnud aktiivsed projektitaotlejad, aktiivselt on rakendatud Kohaliku Omaalgatuse 
Programmi ja Eesti Kultuurkapitali võimalusi. Kasutatud on SAPARD programmi ja RAK meetme 
3.5 vahendeid. Keskkonnateemalisi projekte on toetanud Keskkonnainvesteeringute Keskus. 
2009-2010 aastal on liikmed olnud aktiivsed strateegia rakendajad ning projektitoetuste kirjuta-
jad (17 liiget on esitanud taotlusi PAK strateegia raames). Läbiviidud projektidega on edendatud 
kohalikku elu ja tõhustatud erinevate sektorite omavahelist koostööd.  
Liikmed on saanud oma tegevusteks toetust veel Euroopa Komisjonilt, Hasartmängumaksu Nõu-
kogult, Balti-Ameerika Partnerlusprogrammist, Hollandi Kesk- ja Ida-Euroopa Fondide Ühendu-
sest, Life Nature programmist ja Maaelu Edendamise Sihtasutusest. 
 
 

PAK TEGEVUSGRUPI ARENG JA KOGEMUSED 2004-2010 

 
Alates aastast 2004, kui esmakordselt otsustati kokku kutsuda 7 valla aktiivsed tegutsejad, et 
arutleda piirkonnale iseloomulike probleemide ja väljakutsete ühise lahendamise teemal, on ak-
tiivgrupi areng olnud märkimisväärne.  
 
Aastaks 2006 olid tegevusgrupi algatajad koos käinud keskmiselt korra kvartalis ning kohtumiste 
vahele jäänud ajal arendati tegevusgrupi ideid edasi oma vallas. See viis MTÜ Peipsi-Alutaguse 
Koostöökoda ametliku registreerimiseni 2006. aasta keskpaigaks ning alustada esimeste ametlike 
ühistegevustega piirkonna arendamisel. 
 
Esimesteks sammudeks olid MTÜ Peipsi-Alutaguse Koostöökoja nime, põhikirja ja juhtimisstruk-
tuuride väljatöötamine, millele järgnesid tegevuskava väljatöötamine integreeritud piirkonna 
strateegia koostamiseks ning vastava rahastuse leidmine tegevuskava rakendamiseks. Juhatuse ja 
liikmete koostöös viidi kõik eeltööd läbi vastavalt algsele ajakavale, mis sisaldas MTÜ ametlikku 
registreerimist, tegevuskava lõpetamist ja taotluse esitamist RAK 2004-2006 meetme 3.6 raames.  
 
Strateegia ja selle tegevuskava koostamisel ning rakendamisel on jätkuvalt arvestatud tegevus-
grupi arendamise ja kogemuste suurendamise vajalikkusega. Laia kogemustepagasiga liikmete ja 
elanikega tegevusgruppi on kergem kaasata strateegia rakendamisse, kuna tegevusgrupil on jät-
kuvalt täita oluline roll kogukonna aktiveerimisel ning piirkonnas planeeritud tegevuste hindami-
sel ja järelvalvel.  
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Kogemuste tõstmiseks ja oskuste arendamiseks on läbi viidud mitmeid meeskonnakoolitusi ning 
õppereise teistesse tegevuspiirkondadesse, mille tulemusena on paranenud liikmete omavaheli-
ne suhtlemine ja ühistegevus. Tegevusgrupi meeskond on valmis aktiivselt lahendama piirkonnas 
ja tegevusgrupi tegevustes esilekerkivaid probleeme. Teiste Eesti tegevusgruppide ja Soome Ah-
venamaa Leader tegevusgruppide kogemused ning tegevuste jälgimine on oluliselt suurendanud 
arusaamist Leader põhimõtetest ja lähenemistest. Lisaks tegevusgrupi esialgsele koostööpartne-
rile Soomes, külastati 2009. aastal Ungari ja Bulgaaria tegevusgruppe, kus esimeses oli näha head 
kogukonna Leader koostööd ning teine oli alles alustav Leader lähenemise rakendaja piirkonnas. 
2010. aastal külastati Sloveenia Maribori tegevusgruppi, mis andis hea ülevaate Sloveenia Leader 
võimalustest ning teostatud projektidest. Sama aasta lõpus toimus koos Jõgevamaa Koostööko-
jaga õppevisiit Rootsi Sunne ja Växtlusti Leader piirkonda. Sellest visiidist on kasvamas välja rah-
vusvaheline koostööprojekt jahimeestele. Projekti koostamine on töös ning eesmärk on jõude 
koostöölepinguni 2011. aasta teises pooles.  
 
Suurenenud on vastastikune usaldus ja tekkinud tegevusgrupi sisene ülesannete jaotus vastavalt 
liikmete oskustele ning võimalustele, mis omakorda aitab kaasa piirkondliku strateegia koostami-
sele.  

 

PAK TEGEVUSGRUPI JUHTIMINE JA KORRALDUS 

 
Peipsi-Alutaguse Koostöökoja kõrgeim juhtimisorgan on üldkoosolek, kelle olulisemateks ülesan-
neteks on põhikirja muutmine, MTÜ eesmärkide muutmine, juhatuse liikmete arvu määramine, 
nende määramine ja tagasi kutsumine, liikmemaksude kinnitamine ning revisjonikomisjoni või 
audiitori määramine. Üldkoosolek täidab ka teisi põhikirjaga ettenähtud ülesandeid.  
 
PAK igapäevast tegevust juhib juhatus, mis on hetkel 7-liikmeline. Juhatuses on esindatud kõikide 
tegevuspiirkonna valdade esindajad ning kõigi kolme sektori esindajad. 2010. aasta lõpu seisuga 
kuulub juhatusse 3 avaliku sektori esindajat, 2 ettevõtjat ja 2 mittetulundussektori esindajat.  Ju-
hatuse tööd juhib juhatuse esimees ning juhatuse koosolekud toimuvad vähemalt 1 kord kuus. 
Juhatuse olulisemad ülesanded kuni strateegia rakendamiseni olid PAK tegevmeeskonna komp-
lekteerimine vastavalt tegevusgrupi arenguvajadustele, PAK tegevuskava rakendamise jälgimine, 
strateegia koostamise koordineerimine ja PAK tegevusgrupi propageerimine. Alates strateegia 
rakendamisest on juhatuse tegevustesse lisandunud strateegia rakendamisega seonduvate küsi-
muste lahendamine, sh hindab juhatus esitatud taotlusi ja otsustab edukate taotluste kinnitami-
se. Juhatus otsustab ka kõik jooksvad küsimused, osalemise koostööprojektides, PAK piirkonna 
esindamise väljaspool jne. PAK juhatuse liikmete nimekiri on alati nähtaval PAK kodulehel 
www.pakmty.ee. 
 
PAK algusaegadel oli organisatsioonis igapäevaste tegevustega ametis tegevjuht ja raamatupida-
ja, aastaks 2011 on tegevmeeskond laienenud. 2011. aastal korraldab Peipsi-Alutaguse Koostöö-
koja igapäevast tööd 3-liikmeline tegevmeeskond (tegevjuht, sekretär ja 0.5 kohaga raamatupi-
daja).   
Tegevjuhi ja sekretäri ülesanneteks on tagada strateegia rakendamise sujuv korraldus, sh. korral-
dada õigeaegne ja korrektne aruandlus, vastata rahastajate ja taotlejate järelpärimistele, teha 
rahastatud taotluste järelevalvet, teha järelvalvet taotluste raamatupidamise üle jpm.  
Raamatupidaja tööülesanneteks on tegevusgrupi igapäevane finantskorraldus, raamatupidamis-
aruannete koostamine ja juhatuse nõuetest tulenevalt finantsandmete kommenteerimine ja 
edastamine.  
 
Strateegia jätkuv rakendamine võib tekitada vajaduse PAK tegevusgrupi tegevmeeskonna laien-
damise ja ülesannete täpsustamise järgi.  
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Strateegia rakendamise tõhustamiseks on ressursside võimaluse korral planeeritud meeskonda 
lisada arendusspetsialist, kelle ülesanneteks on strateegia rakendamisele kaasa aitamine, sh ko-
halike koostööprojektide jaoks rahaliste vahendite taotlemise propageerimine ja suuremahuliste 
taotluste ettevalmistamine, arengutegevuste rahastamiseks nõutavate tingimuste tutvustamine 
võimalikele taotlejatele ja info levitamine ning kohalike koostöövõrgustike arendamine ja nende 
jätkusuutlikkuse tagamine.  
 
PAK tegevusgrupi füüsiliseks asukohaks on Iisaku, mida peetakse tegevuspiirkonna terve territoo-
riumi osas kõigile lihtsaimalt ligipääsetavaks punktiks. Tegevusgrupi kontor on avatud tööpäeviti, 
võimaldamaks huvilistel saada otsest informatsiooni tegevusgrupi tegevustest ja strateegia ra-
kendamisest. Infot tegevusgrupi kohta saab jooksvalt kodulehelt www.pakmty.ee. Jooksvate kü-
simustega saab alati pöörduda kontoritöötajate poole ka läbi telefoni, e-maili või Skype.  

 

PAK TEGEVUSGRUPI MAJANDUSLIK ELUJÕULISUS 

 
Kindlustamaks Peipsi-Alutaguse Koostöökoja jätkuv tegevus ning strateegia rakendamine olene-
mata erinevate taotluste heakskiitmisest, on selle elluviimisel planeeritud kasutada erinevaid ra-
hastamisallikaid. 
 
Peipsi-Alutaguse Koostöökoja tegevuspiirkonna strateegia  rakendamiseks vajaminevad vahendid 
on planeeritud leida alljärgnevatest allikatest: 

o PAK liikmemaksudest ja vabatahtlikest annetustest 
o PAK liikmete omavahenditest 
o Valdade eelarvetest 
o MAK meetme 4. Leader vahenditest 
o EL territoriaalsete koostööprogrammide vahenditest 
o Eesti-siseste toetusprogrammide vahenditest (sh. olulisemad on Keskkonnainvesteerin-

gute Keskuse, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse, Põllumajanduse Registrite ja Infor-
matsiooni Ameti poolt hallatavad toetusprogrammid) 

 
Toetuste taotlemine ja informatsiooni jagamine erinevate toetusprogrammide kohta on sea-
tud PAK tegevusgrupi tegevmeeskonnale.  

  
Tagamaks tegevusgrupi tegevmeeskonna pideva töö tegevusgrupi ja tema piirkonna arengul, 
toimub tegevmeeskonna rahastamine olulisel määral LEADER meetme poolt tegevusgrupi 
administreerimiseks ette nähtud vahenditest vastavalt LEADER-määrusega ette nähtud piiri-
des, vähesel määral rahastatakse tegevusgrupi tegevust liikmemaksudest ja liikmete omava-
henditest. LEADER-meetme poolt eraldatud ressursid on mõeldud strateegia efektiivseks ra-
kendamiseks ja võimaldavad suurendada tegevusgrupi haldussuutlikkust ning arendada välja 
süsteemne lähenemine piirkonna arengu koordineerimiseks. 
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3. PEIPSI-ALUTAGUSE KOOSTÖÖKOJA STRATEEGILISED VALIKUD 

 

VISIOON 2013 

 
Peipsi-Alutaguse Koostöökoja piirkond on elujõuline, aktiivsete kogukondade ja ettevõtjatega, 
omi ressursse efektiivselt ja säästvalt kasutav piirkond. Peipsi-Alutaguse piirkond on atraktiivne,  
uusi võimalusi pakkuv, kuid samas traditsioone hoidev elukeskkond nii noortele kui vanadele.   

 

STRATEEGIA EESMÄRK JA PRIORITEETSED TEGEVUSVALDKONNAD 

 
Peipsi-Alutaguse Koostöökoja strateegia üldeesmärgiks on korraldada piirkonna tegevusi in-
tegreeritult ja suunata arengut tasakaalustatult prioriteetsete valdkondade raames, milleks on 
elukeskkonna parandamine, kogukondade ning nende liikmete aktiveerimine ja arenguvõima-
luste mitmekesistamine  ning ettevõtluse arendamine ja konkurentsivõime tõstmine.  
 
Strateegia võtab aluseks ning eeldab jätkusuutliku printsiibi rakendamist, kõikide osapoolte 
maksimaalset panust, tegevuste minimaalset kattuvust ja maksimaalset omavahelist suhtlust 
ning infovahetust.    
 
Peipsi- Alutaguse Koostöökoda on piirkonna visiooni ja strateegia eesmärkide saavutamiseks 
määratlenud 3 prioriteetset  tegevussuunda:  
 

 Kogukondade aktiveerimine ja elukeskkonna parandamine; 

 Ettevõtluse aktiveerimine, toetamine ja konkurentsivõime tõstmine; 

 Peipsi-Alutaguse piirkonnasisese  ja – välise koostöö arendamine. 
 
Tegevusprioriteetide raames planeeritavaid tegevusi on kavatsetud finantseerida nii Leader 
meetme, rahvusvaheliste piiriüleste programmide, EL teiste struktuurifondide ja programmide 
kaudu kui ka kohalike valdade eelarvevahenditest. Vastavad valikud tehakse lähtuvalt tegevuste 
läbiviimise prioriteetsusastmest, seirenäitajate täitmise mahust ning vahendite kättesaadavu-
sest. Samas lähtutakse pidevalt tasakaalustatuse põhimõttest, tagamaks piirkonna ühtlane areng 
nii ajaliselt kui territoriaalselt. Vastavad otsused võtab vastu Peipsi-Alutaguse Koostöökoja juha-
tus. 

 
Peipsi- Alutaguse Koostöökoja piirkonna tegevusprioriteetideks aastatel 2011 – 2013 on: 
 

 Kogukondade aktiveerimine ja elukeskkonna parandamine 
 

Peipsi-Alutaguse Koostöökoja piirkonnas peetakse üheks suurimaks probleemiks elanikkonna 
vähenemist ja inimeste passiivsust. Passiivsus on tugevalt seotud kohalike inimeste suhtumi-
se ja jõudluse omavahelisest seosest. Traditsiooniliselt ja kultuuriliselt on külade ja väiksema-
te asulate elanikud harjunud koos käima ja tegutsema, kuid vähenenud vahendite ning suu-
renenud kohustuste maht on tekitanud olukorra, kus kogukondades on küll tegutsemistahe, 
kuid puudub selle väljund. 
Kogukondade passiivsust suurendab ka noortele suunatud tegevuste vähesus, mis omakorda 
suurendab noorte lahkumist piirkonnast ja vähendab võimalike aktiivsete kogukonnaliikmete 
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pealekasvu. Lisaks vähendab kogukondade osalusvõimalust piiratud avalike teenuste pakku-
mise võimalused ja maht ning elanike üldine kaasatus piirkonna arengu korraldamisel.  
Piirkonna elukeskkonna kvaliteet oleneb paljuski ka ümbritsevast looduskeskkonnast. Peipsi 
järv, Alutaguse metsad, rikkalik taime- ja loomariik on samuti osa terviklikust elukeskkonnast. 
Samas on see kõik kergelt kaotatav, kui arvestada lähedal asuvate kaevanduste arenguid, 
üldist keskkonnaseisundit ja inimeste madalat keskkonnateadlikkust.  
 
Piirkonna ja kogukonna liikmete ühendamiseks ning jätkusuutlikuks arenguks on vajalik tõsta 
kogukondade enesehinnangut ning toetada kogukondade traditsioone ja kultuuripärandit 
hoidvaid tegevusi. Noorte aktiivsuse tõstmiseks tuleb mitmekesistada noorte vabaaja veet-
mise, huvitegevuse ja kutseoskuste omandamise võimalusi. Elukeskkonna parandamiseks ja 
hea säilitamiseks on vaja ühtselt planeerida tegevusi, mis on seotud keskkonnakaitsega ja –
seirega ning elanikele pakutavate teenuste arendamisega.  

 
 

 Ettevõtluse aktiveerimine, toetamine ja konkurentsivõime tõstmine 
 

Piirkonna areng on suurelt seotud seal elavate inimeste ettevõtlikkusega ja 
võimekusega uuendada ning laiendada oma tegevusi. Ettevõtlikkus ja pidev areng viib 
otseselt erinevate ettevõtlusvormide ja valdkondade kasutamiseni, et parandada 
enda elujärge ning leida tõhusamaid viise ümbritseva elukeskkonna poolt pakutavate 
ressursside ära kasutamiseks.  
 
Peipsi-Alutaguse Koostöökoja piirkonnas on suureks probleemiks madal 
investeerimisvõimekus ja hirmud erinevate riskide ees, mis on seotud oma tegevuste 
algatamise ning nende arendamisega. Põhjuseks on nii ettevõtete kasumlikkus kui 
teadmiste ja kogemuste puudumine, sh. nii piirkondlike tugevuste ja nõrkuste osas kui 
ka tegutsemise planeerimise ning võimaluste osas.  

 
Pakkudes piirkonna elanikele ja ettevõtjatele kvaliteetset informatsiooni piirkonna 
arenguvõimaluste, ressursside kasutamise ja suuruste kohta, suurendades võimalusi 
teadmiste omandamiseks ja kogemuste vahetamiseks ning toetades uute toodete ja 
teenuste arendamist ning olemasolevate laiendamist, aidatakse oluliselt kaasa 
piirkonna ettevõtluskeskkonna parandamisele ja majandusliku efektiivsuse kasvule.  
 
Oluline on identifitseerida piirkonna jaoks strateegilisemad majandusvaldkonnad ja 
toetada jõulisemalt nende arengut. Piirkonna mõistes strateegiliste ettevõtlusprojek-
tide arendamine annab panuse konkurentsivõime tõstmisele. Piirkondlikud eelis-
arendatavad ettevõtlusvaldkonnad on põllumajandustoodete tootmine ja töötlemi-
ne, metsasaaduste väärindamine, puidutööstus. 

 
 

 Peipsi-Alutaguse piirkonnasisese  ja – välise koostöö arendamine 
 

Peipsi-Alutaguse Koostöökoja piirkonna erinevate sektorite ja valdade koostöö on 
madalam kui on vajalik ühtse, efektiivse ja jätkusuutliku piirkonna toimimiseks. Puudu 
on koostööst naabritega ja pole ka teavet nende võimalustest. Kõik organisatsioonid 
tunnetavad vajadust nii vallasisese, piirkondliku kui rahvusvahelise koostöö järele. 
Lisaks madalale koostööle on piirkonnas puudulik ka ühtlustatud teave piirkondlike 
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ressursside kohta (vii valdkondlikud kui sektoraalsed), mis mõjutab negatiivselt nii 
organisatsioonide kui ettevõtete efektiivsust kui ka võrgustike arenemist.  
Koostöö parandamine, kogemuste vahetamine ja ühtne info ressursside kohta aitab 
ületada koostöötõkkeid ja anda piirkondlikule arengule kiirendava efekti. Loodavad 
aktiivsed (pidevalt täiendatavad) andmebaasid võimaldavad analüüsida  olulisemaid 
probleeme ja kitsaskohti ning teha nende põhjal efektiivsemaid arenguvalikuid. 

 
Kõik tegevused on planeeritud nii, et nende algatajaks, läbiviijaks ning ka otseseks kasusaajaks on 
kohalik elanikkond. Vastav lähenemine tagab kõige paremini kohaliku potentsiaali kasutamise ning 
tegevustest tekkiva lisaväärtuse jäämise piirkonda. Samas on antud lähenemine ainuvõimalik, taga-
maks piirkonna ühisosa tekkimise ning integreeritud edasise arendamise.  

  

TEGEVUSVALDKONDADE MEETMED 

 

MEEDE 1: KOGUKONDADE AKTIVEERIMINE JA ELUKESKKONNA PARANDAMINE 

 
Meetme eesmärk on ühendada ja aktiviseerida Peipsi-Alutaguse piirkonna kogukondi, arendada 
ettevõtlikkust, parandada elukeskkonda, suurendada külakogukonna ning noorte aktiivsust ja 
arendada noorsootööd.  
 
Meede on suunatud vabaühenduste ja kodanikualgatuste kaudu atraktiivse, mitmekesiseid tege-
vusvõimalusi pakkuva ning ressursse säästlikult (sh. loodussäästlikult) kasutava elukeskkonna 
arendamisele. Meede toetab ka noorte tegutsemisvõimaluste mitmekesistamist,  mis suurendab 
noorte edasist soovi kodupiirkonnas tegutseda ja elada.  

 
Meede 1.1 Kogukondade aktiveerimine ja ettevõtlikkuse suurendamine  
 

 Külapäevade ja kohalike kultuuriürituste algatamine ja läbiviimine (soodustatud on piir-
kondlikud ühisüritused – min 3 valla territooriumit hõlmav); 

 Piirkonda ja selle elukeskkonda tutvustavate mainekujundusürituste korraldamine ja 
piirkonda tutvustavate materjalide koostamine ja väljaandmine; 

 Kogukonna eri liikmetele suunatud huvialategevuste ja – ringide algatamine ja korral-
damine  (sh. vahendid, juhendajad);  

 Kogukondadevahelised külalisüritused või külastused (sh. külastused teistesse piirkon-
dadesse kogemuse saamise eesmärgil); 

 Koolitused ja õppereisid (nii Eestis kui väljaspool), mis on suunatud kogukonna liikmete 
tegevuste aktiveerimisele või ettevõtlikkuse suurendamisele (sh. loodushariduslikud 
koolitused,  koolitused töötutele: ümberõpe, praktika, täiendõpe); 

 Kogukondade algatused piirkonna probleemide ja kitsaskohtade lahendamiseks (prob-
leemid looduskeskkonnaga, keskkonnaseire, elukeskkonnaga jm). 

 
Meede 1.2 Noortele  suunatud tegevused ja noorsootöö 
 

 Noortelaagrite algatamine ja läbiviimine; 

 Noorte tööhõive suurendamisele (sh. hooajalise) suunatud tegevuste algatamine ja kor-
raldamine (sh. töölaagrid, ettevõtete toetamine noorte tööhõive suurendamiseks, eel-
kutseõppe arendamine koolides, õpilasfirmade toetamine); 

 Noortele suunatud koolitused ettevõtlikkuse ja ettevõtluse alal;   
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 Noortele suunatud huvialaringide arendamine ja tegutsemine (vahendid, juhendaja töö-
tasu; soodustatud on mitut valda hõlmavad algatused). 
 

Meede 1.3 Elukeskkonna parandamine ja külade/keskuste arendamine 
 

 Kohalike vabaaja veetmise kohtade loomine, renoveerimine ja korrastamine (sh. projek-
teerimine, ehitamine, korrastamine); 

 Noortekeskuste loomine, renoveerimine ja korrastamine (sh. projekteerimine, ehitami-
ne, korrastamine); 

 Piirkondlikke traditsioone edasi kandvate muuseumi-, ajaloo- ja kultuuritubade loomine, 
renoveerimine, korrastamine, eksponaatide  hankimine (sh. projekteerimine, ehitamine, 
vahendite soetamine ja korrastamine); 

 Piirkondliku ühisteenuse arendamine, sh. teenuse pakkumise arendamisega seotud in-
vesteeringud seadmetesse, ehitus ja renoveerimine  (nt. päästeteenus); 

 Looduslike vaatamisväärsuste, randade ja puhkekohtade märgistamine ja vajaliku inven-
tariga varustamine. Turvalise  ja loodussäästliku ligipääsu korraldamine looduskaunitele 
kohtadele (teed, rajad). Ei tohi olla KOV põhiülesanne.  

 
 

MEEDE 2: ETTEVÕTLUSE TOETAMINE, AKTIVEERIMINE JA KONKURENTSIVÕIME TÕSTMINE  

 
Meetme eesmärk on piirkonnas tegutsevate ettevõtjate toetamine, aktiveerimine ning ettevõtete 
tegevuste laiendamine, mis suurendab piirkonnas pakutavate töökohtade arvu ning piirkondlike 
ressursside paremat kasutamist. Toodete ja teenuste arendamine ning kvaliteedi parandamine 
kasvatab nii piirkonna külastajate arvu kui ka tekitab võimalusi uute toodete/teenuste turule 
tulekuks.  

 
Täpsemalt on meede suunatud toetama  uusi algatusi ettevõtluse valdkonnas, mis võimaldaks 
suurendada piirkonna ning selle ettevõtete konkurentsivõimet ja kasumlikkust. Uute algatustena 
nähakse nii alustavate ettevõtjate toetamist ja nendele tugisüsteemi loomist kui ka olemasoleva-
te ettevõtete toodetele ja teenustele lisandväärtuse loomist (sh nii uute nišitoodete loomist kui 
äritegevuse laiendamist üldisemalt). Meetme kaudu toetatakse eraldi ka piirkonnas tegutsevaid 
väiksema ettevõtlusmahuga ettevõtteid, et võimaldada väikesemahulise ettevõtluse arengut ko-
halikul tasandil.   

 
Meede 2.1 Ettevõtete innovatiivsuse/uuenduslikkuse tõstmine, uuenduste toetamine, uutele 
turgudele sisenemine 

 

 Piirkonna mõistes strateegiliste ettevõtlusprojektide arendamine (uuringud, tasuvus- ja 
teostatavusanalüüsid ja muud ettevalmistavad tegevused). Piirkondlikud eelisarendata-
vad ettevõtlusvaldkonnad on põllumajandustoodete tootmine ja töötlemine, metsasaa-
duste väärindamine, puidutööstus; 

 Ettevõtluskeskkonda arendavate ja uuendavate tugistruktuuride ja – süsteemide loomine  
(tootmisinkubaatorid, valdkondlikud või piirkondlikud klastrid, sh ettevalmistavad tege-
vused, tegevustoetus kui ka investeeringud); 

 Uute toodete ja teenuste arendamine ning turule toomine,  (sh. äriplaani koostamine, in-
vesteeringud ja turundustegevused); 

 Olemasolevate toodete ja teenustega uutele turgudele sisenemine (turundustegevused); 

 Ettevõtluskoolitused (sh. täiendkoolitused, tootearenduse, turunduse ning ekspordikooli-
tused).  
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Meede 2.2 Ettevõtete loomise ja laiendamise soodustamine 

 

 Ettevõtetele suunatud mentorlus (ettevõtjate praktika/koolitus tegutsevate ettevõtjate 
juures); 

 Tegutsevate ettevõtete tootmismahtude suurendamine ja/või töökohtade loomine (in-
vesteeringud seadmetesse, hoonetesse, masinatesse, toetused teenuste laiendamiseks); 

 Elatus(põllumajandus)ettevõtetele suunatud toetused (kuni 3 töötajat, käive kuni 10 000 
€) (seadmed, hooned, masinad, materjal, teenuste arendamise toetused). 

 

MEEDE 3: PEIPSI-ALUTAGUSE PIIRKONNASISESE JA – VÄLISE  KOOSTÖÖ ARENDAMINE 

 
Meetme eesmärk on suurendada Peipsi-Alutaguse Koostöökoja piirkonnas tegutsevate erinevate 
sektorite organisatsioonide omavahelist koostööd ning koostööd teiste LEADER tegevusgruppide 
ja piirkondlike organisatsioonidega, mille tulemusena suureneb Peipsi-Alutaguse Koostöökoja 
piirkonna koostöövõime, efektiivsus ja jätkusuutlikkus.  
 
Meede on suunatud valdkondlike ning sektoriaalsete võrgus ke loomisele, mis edendavad 
piirkondlikku arendustegevust ja koostööd strateegias märgitud prioriteetsete valdkondade 
raames. Andmebaasid piirkondlike tegevuste ja plaanide kohta hoiavad ära tegevuste 
dubleerimise ning parandavad info liikumist ning koostööd Peipsi-Alutaguse piirkonnas. Meetme 
kaudu toetatakse ka ühtse elukeskkonna propageerimist ning  koostöötegevuste/-projektide 
arendamist nii piirkonnas kui piirkonnaüleselt.  

 
Meede 3.1 Võrgustikud ja andmebaasid 

 

 Koostöövõrgustike loomine erinevate sektorite, teenuste, valdkondade lõikes ja võrgusti-
ke tegutsemise toetamine (minimaalselt viie kohaliku omavalitsuse piires); 

 Andmebaaside loomine ja nende aluseks oleva informatsiooni saamisega seonduvate 
uuringute ning analüüside läbiviimine (valdkondlikud), hoidmaks ära piirkonnas tegevus-
te dubleerimist ning andes lisaväärtust piirkondlikule arendustegevusele. Andmebaaside 
täiendamine ja uuendamine. 

 
Meede 3.2 Piirkondliku ja piirkonnaülese koostöö arendamine 

 

 Piirkondlike tegevuskavade, arengukavade ja strateegiate arendamine ja arendusettepa-
nekute väljatöötamine (minimaalselt kolme kohaliku omavalitsuse piires); 

 Kohaliku tegevusgrupi koostööprojektide arendamine. Koostöö eesmärk on Peipsi-
Alutaguse arengu toetamine või probleemide lahendamine ning see võib olla planeeritud 
nii Eesti kui rahvusvaheliste organisatsioonidega (sh. ettevalmistavad kohtumised, tut-
vumisreisid planeeritavate koostööpartnerite juurde, arendustegevused jm). 

 

SEOS RIIKLIKE, PIIRKONDLIKE JA KOHALIKE ARENGUKAVADEGA 

 
Peipsi-Alutaguse Koostöökoja tegevuspiirkonna strateegia ja prioriteetsed valdkonnad koos tege-
vustega on tihedalt seotud piirkonna valdade arengukavadega, mis oluliselt kergendab strateegia 
ühtlast rakendamist kogu piirkonnas. Samas suurendab strateegia sidusus kohalike arengukava-
dega tasakaalustatud ressursijaotust ning vähendab riske, mis võivad tekkida ressursimahu vähe-
susega ning erinevatele toetustele määratud omafinantseeringu mahtudega. 
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Arengukavade ja eelarvete summeritud prioriteedid (2007/2011): 

VALD ARENGUKAVA PRIORITEEDID 
2007 

ARENGUKAVA PRIORITEEDID 2011 

Alajõe Turism, kalandus Turism, kalandus 

Avinurme Metsasaaduste väärindamine Metsasaaduste väärindamine 

Iisaku Turism, väikeettevõtlus Turism, väikeettevõtlus, elukesk-
konna parandamine 

Illuka Turism  Turism 

Lohusuu Turism Turism 

Mäetaguse Väikeettevõtlus, elanike vaba aeg Elanike vaba aeg, sotsiaalhoolekan-
ne, avalikud teenused, turism 

Tudulinna Metsandus, põllumajandus Metsasaaduste väärindamine, puh-
kemajandus,  põllumajandus 

 
 

Tulevikus on planeeritud valdade arengukavade muutmisel arvestada ka Peipsi-Alutaguse Koos-
töökoja tegevuspiirkonna strateegia suunistega ning rakendamisel tekkinud võimalike muudatus-
tega.  
 
Kuna piirkonna probleemid ja väljakutsed on sarnased nii regionaalsete kui ka Eesti regionaalpo-
liitiliste probleemidega, on strateegia koostamisel arvestatud nii Ida-Virumaa Arengustrateegiaga 
aastateks 2005 – 2013 kui ka Eesti Regionaalarengu Strateegiaga aastateks 2005 – 2015. Peipsi-
Alutaguse Koostöökoja tegevuspiirkonna strateegia rakendamine aitab seetõttu kaasa ka mitme-
te regionaalsete ja riiklike strateegiate eesmärkide saavutamisele.  
 
Lisaks on käesoleva strateegia koostamisel lähtutud ka Eesti Maaelu Arengukava 2007 – 2013 
strateegilistest suunistest ning tegevusprioriteetidest, analüüsimaks võimalikke tegevussuundi 
maaelu piirkondlikus arendamiseks järgnevatel aastatel.  
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4. PAK PIIRKONNA ARENDAMINE JA KOGUKONNA OSKUSTE PARENDAMINE  

KOGUKONNA KAASAMINE 

 
Oluliseks probleemiks Peipsi-Alutaguse Koostöökoja tegevuspiirkonnas on inimeste passiivsus nii 
piirkonna arengu planeerimisel kui ka tegevustes osalemisel.  
 
Kogukonna kaasamine Peipsi-Alutaguse Koostöökoja tegevustesse strateegia rakendamisel ning  
tegevuspiirkonna arendamisel toimub erinevate meetodite kasutamisel, tagamaks erinevate 
sihtgruppide ühtlane informeeritus, mis omakorda toob kaasa osalemisaktiivsuse tõusu kohalikes 
ja piirkondlikes tegevustes.  
 
Strateegia rakendamisel on tähtis jõuda erinevate elanikegruppideni ja organisatsioonideni, mil-
leks on: 
 A (ealiselt) 

 Lapsed ja noored 

 Tööealised pereinimesed 

 Pensionärid 
 

B (tegutsemisvaldkonnast ja aktiivsusest tulenevalt) 

 Kohaliku elu aktivistid 

 Ettevõtjad  

 Ametnikud 

 Töötud 
 

C (organisatsioonilisest kuuluvusest tulenevalt) 

 Vallavalitused ja -volikogud 

 Munitsipaalasutused 

 Väikese- ja keskmise suurusega ettevõtted 

 Seltsingud, mittetulundusühendused ja sihtasutused 
 
Kaasamine toimub läbi: 
 

 Kogukonna informeerimise 
o Meediavahendite kasutamine (arvamusartiklite, pressiteadete, kokkuvõtete 

avaldamine valla lehtedes ja piirkondlikes ajalehtedes ning valdkondlikes ajakir-
jades) 

o Internet (Peipsi-Alutaguse Koostöökoja koduleht, piirkondade valdade kodule-
hed, meililistide kasutamine) 

o Infoteenus (Peipsi-Alutaguse Koostöökoja töötajate poolt telefonitsi, kirjalikult 
ja e-maili kaudu saadetud informatsioon) 

 Kogukonna ärakuulamine ja kaasamine otsustamisse 
o Uuringud ja arvamusküsitlused, mis annavad informatsiooni  piirkonna elanike 

heaolu, probleemide, vajaduste ja võimaluste kohta (valikgrupid, küsitluslehed, 
võtmeisikud) 

o Koosolekud ja avalikud arutelud (kogukondlike vaba-aja ürituste raames, eriots-
tarbelised koosolekud ja arutelud, seminarid ja koolitused) 

 Kogukonna kaasamine strateegia rakendamisse  
o Projektide algatamine elanikegruppide ja kohalike organisatsioonide poolt 
o Tegevuste läbiviimine kogukonna tasandil 
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Igale grupile lähenetakse individuaalselt saavutamaks maksimaalne informeeritus ning kaasatus 
piirkonna arendamisel.  
 
Strateegia koostamisel on kasutatud eelmainitud kaasamise meetodeid, mis on kasvatanud ko-
gukonna teadlikkuse kasu Peipsi-Alutaguse Koostöökoja tegevuspiirkonnast, organisatsioonist ja 
strateegia koostamise etappidest ning suunistest.  
Strateegia aluseks on olnud kogukonna erinevate liikmete arvamused, mida on kogutud nii avali-
ke arutelude, fookusgruppide kui võtmeisikute intervjuude, küsitluste ja uuringute läbiviimise 
käigus. Just selline lähenemine annab aluse tõhusaks strateegia rakendamiseks järgnevatel aasta-
tel.  
 
Siiski on jätkuvalt probleemiks kogukonna vähene huvi ning strateegia rakendamise käigus pöö-
ratakse erilist tähelepanu kaasamismeetodite pidevale kasutamisele.  
 

KOGUKONNALE SUUNATUD TEAVITUSTEGEVUS JA ÜLDKOOLITUS 

 
Strateegia rakendamisel on oluline võimalikult suure hulga kogukonna informeeritus ja kaasatus, 
tagamaks tegevuste suurem mõju ning strateegia eesmärkide täielik saavutamine.  
 
Peipsi-Alutaguse Koostöökoja tegevuspiirkonna strateegia, selle muutmise ja strateegia poolt et-
tenähtud tegevuste planeerimisel on aluseks võetud Leader lähenemise põhimõtted ning seetõt-
tu on tegevuste läbiviimiseks otseselt vajalik piirkondliku kogukonna omavaheline koostöö, alga-
tusvõime, aktiivsus ja potentsiaali kasutamine. Seda saab kindlustada kaasamisega juba stratee-
gia koostamise protsessis kui ka jätkuva teavitustegevuse ning initsiatiivi toetamisega. 
 
Tulenevalt eelnevast, on strateegia rakendamise käigus ette nähtud mitmed kogukonnale suuna-
tud teavitustegevused ning näitlikud õppeotstarbelised tegevused ning reisid, mis julgustavad 
kogukonna liikmeid kaasa rääkima ja tegutsema piirkonna arenguprotsessis.  
 
Põhilised planeeritud tegevused:  
 

o Infopäevad: 
 
Antakse ülevaade Peipsi-Alutaguse Koostöökoja piirkonnast, tegevusgrupist ja tegevus-
test, tegevusgrupiga ühinemise võimalikkusest, strateegia prioriteetidest ja meetmetest, 
tegevustoetuse taotlemistest ja tingimustest. Sealjuures ka Leader põhimõtetest ja nen-
de võimalikust kasutamisest piirkonna elu üldisel arendamisel. 
 
Infopäevi korraldatakse üldiselt väiksemale kogukonnale Peipsi-Alutaguse Koostöökoja 
piirkonna siseselt (keskmiselt 2 valla territooriumi ulatuses), tagamaks kogukonnaliikme-
te aktiivsem osavõtt (vahemaad lühemad ja logistika segab vähem). Infopäevi korralda-
takse üldiselt seotuna taotlusvoorudega, mis võimaldab edastada sihtgruppidele laiapõh-
jalisemat ja ajakohasemat informatsiooni.  

 
  

o Õppepäevad ja reisid:  
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Tegevuspiirkonna arendamise ja kogukonna arendusoskuste parendamiseks on heaks al-
likaks teiste kogemustest õppimine, mida saab lisaks infopäevadele teha ka koolitustena 
ja õppereisidena.  
Antud koolitused on suunatud piirkonna eri sektorite esindajatele, tõstmaks nende tead-
likkust ja julgust tegutseda koostöös piirkonna arengu nimel.  
 
Koolitused spetsialiseeruvad koostööeeliste välja toomisele, piirkonna edulugudele ühis-
projektide elluviimisel, teiste piirkondade kogemuste edastamisele ja rahvusvaheliste ko-
gemuste edastamisele, mis on saadud tegevuspiirkondade ühise arendamise käigus. Koo-
litused organiseeritakse nii, et teoreetiline osa vahelduks praktilisega ning et koolituse 
käigus oleks võimalik edendada ka omavahelist suhtlust ning meeskonnatunnet.  
Rääkima kutsutakse lektoreid, kel on kogemusi erinevate koostööprojektide läbiviimise-
ga, võrgustike loomisega ja  erinevate rahastamisallikate kasutamisega. Samas kaasatak-
se lektoritena nii palju kui võimalik tegevuspiirkonna enda aktiivseid tegutsejaid, et mak-
simaalselt kasutada ära Peipsi-Alutaguse Koostöökoja potentsiaali ja kogemusi. Lisaks 
kutsutakse õppepäevadele lektoriteks teiste kohalike tegevusgruppide aktiviste ja nende 
piirkondade erinevate sektorite esindajaid, et teiste kogemusi teadvustada ning nendest 
õppida. Siinkohal on oluline teiste tegevusgruppide segmendi valik (vähemalt üks samast 
maakonnast, vähemalt üks mujalt Eestist ja vähemalt üks naaberriigist).  
Koolitustele saavad registreerida kõik huvilised ja planeeritud on 2-4  koolitust aastas.  
 
Õppereiside eesmärgiks on õppida läbi otsese kogemuse, kuidas on tegevused planeeri-
tud ja rakendatud teistes tegevuspiirkondades.  Strateegia rakendamise käigus hakkavad 
õppereisid toimuma ka Peipsi-Alutaguse Koostöökoja piirkonnas projektide läbiviijate ja 
projektide tegevuskohtade juurde. Õppereise korraldatakse tihedas koostöös teiste te-
gevusgruppidega  (sealjuures võetakse vastu ka teiste tegevusgruppide õpigruppe).  
Õppereisidele saavad registreerida kõik huvilised. Juhul, kui osalejate arv on suurem kui 
kaasamise võimalikkus, tehakse valik vastavalt osalejate motiveeritusele ning soovi-
le/kogemustele osaleda ühistes koostööprojektides või kogukonna ühises arendustege-
vuses. Õppereise korraldatakse vastavalt vajadusele, kuid soovituslikult 1-2 reisi aastas. 
Õppereise korraldatakse nii Eesti teistesse piirkondadesse kui ka Euroopa Liidu Leader-
tegevusgruppide juurde.  
 

o Info  levitamine muude kanalite kaudu: 
 
Informatsiooni Peipsi-Alutaguse Koostöökoja tegevusgrupi, tegevuspiirkonna arengu, 
strateegia  rakendamise, koostööprojektide esitamise, koolituste, koosviibimiste jpm 
kohta edastatakse kogukonnale lisaks infopäevadele ja koolitustele ka erinevate infoka-
nalite kaudu, milleks on: 

 Peipsi-Alutaguse Koostöökoja veebileht (www.pakmty.ee) 

 Valdade kodulehed 

 Peipsi-Alutaguse Koostöökoja liikmete veebilehed 

 Peipsi-Alutaguse Koostöökoja tegevuspiirkonna valdade ajalehed 

 Regionaalsed ja kohalikud (valdade) ajalehed. 
 

 

OMAVAHELISTES VÕRGUSTIKES OSALEMINE 

 
Lisaks meetme 3.1 kaudu toetatavatele ja arendatavatele võrgustikele on planeeritud Peipsi-
Alutaguse Koostöökoja poolt moodustada oma liikmeid ja võimalikke uusi liikmeid ning koostöö-
partnereid aktiivselt kaasavad võrgustikud, mille kaudu saab edastada informatsiooni tegevus-
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grupi tegevuste ja väljastpoolt tuleva olulise informatsiooni kohta. Oluliseks informatsiooniks on 
suhtlus teiste tegevusgruppide vahel, võimalikud koostööideed teiste piirkondadega, valdkondli-
kud koostööprojektide algatused, erinevate programmide rahastamisvõimalused ja -tingimused.  
 
Võrgustike aktiviseerimine infoedastuse näol toimub MTÜ Peipsi-Alutaguse Koostöökoja tegevju-
hi kaudu, kes kogub vastava informatsiooni, filtreerib olulisema info ning koostab keskmiselt iga 
kahe kuu tagant PAK infokirja, mis saadetakse võrgustikes osalejatele (liikmed, avalik sektor, era-
sektor, kolmas sektor, liikmed+huvilised, jne). Vajadusel viiakse läbi koosviibimised uute algatus-
te ja võimaluste aruteluks, mille organiseerijaks on võrgustiku haldur.  
 
Selline infoliikumine soodustab nii osalemist erinevates tegevustes kui ka võrgustikes osalemisest 
tekkivat kasu.  

 



5. STRATEEGIA OODATAVAD TULEMUSED JA MONITOORING 

 

Tegevused Tulemused Indikaatorid Peamised sihtgru-
pid4 

Alternatiivsed võimalikud rahastamisalli-
kad5 (v.a LEADER), jätkusuutlikkus 

Meede 1. Kogukondade aktiveerimine ja elukeskkonna parandamine 
 

Meede 1.1 Kogukondade aktiveerimine ja ettevõtlikkuse suurendamine (v.a noortele suunatud tegevused) 

1. 1.1 Külapäevade ja kohalike 
kultuuriürituste algatamine ja 
läbiviimine (soodustatud on piir-
kondlikud ühisüritused – min 3 
valla territooriumit hõlmav) 
 

Aktiivsem kogukond. 
Regulaarsed külapäevad ja 
üritused, mis on korralda-
tud kogukonna liikmete 
poolt ning suunatud nii 
oma elukoha kui piirkonna 
elanikele  

-10 külapäeva, kul-
tuuri- ja maineüritust 
(nendest 30% pea-
vad olema suunatud 
mitme valla kogu-
konnale); 
-elanike rahulolu 
näitajad; 
-külastajate arvu 
kasv 
 

Piirkonna elanikud, 
külastajad, kogukon-
na ja kohaliku aren-
guga tegelevad insti-
tutsioonid ja organi-
satsioonid 

Hasartmängumaksu laekumiste alusel 
tegutsevad programmid, MAK meede 3.2, 
Avatud Eesti Fondi programmid, Keskkon-
nainvesteeringute Keskuse programmid, 
teenuse kasutajate tasud, kohalike elanike 
omaosalused, kohalikud eelarved.   
 
Väljatöötatud kooskäimiste, ürituste ja 
ringide süsteemi ülahoidmise kulud on 
märkimisväärselt madalamad kui nende 
algatamine, mis võimaldab nende osalise 
korraldamise ka kohalike omavahendite 
raames. 
Kogukonnaalgatuste rahastamine jätkub 
põhiliselt projektipõhiselt. 

1.1.2 Piirkonda ja selle elukesk-
konda tutvustavate mainekujun-
dusürituste korraldamine ja piir-
konda tutvustavate materjalide 
koostamine ja väljaandmine 
 

Piirkonnas on ühtsem ja 
oma piirkonda väärtustav 
kogukond,  suurenenud on 
piikonna külastajate arv.  
Tekkinud on regulaarsed 
ühisüritused 

                                                 
4
  Sihtgruppide kirjeldused: juhul kui meede ja tema tegevused on suunatud üldisele elanikkonnale on sihtgrupp määratud üldiselt, kui aga meede ja tegevused jagunevad konkreetsete 

sihtgruppide vahel, on ära märgitud konkreetne sihtgrupp.   
 
5
  Rahastamisallikate loetelu on kirjeldav ning ei välista muude rahastamisvõimaluste kasutamist. Erinevate rahastamisallikate kasutamine stratee-

gia elluviimiseks vähendab strateegia elluviimise riske ja tagab strateegiliste tegevusvaldkondade tasakaalustatud arengu. 



 

 28 

1.1.3 Kogukonna eri liikmetele 
suunatud huvialategevuste ja – 
ringide algatamine ja korralda-
mine  (sh. vahendid, juhendajad) 
 

Kasvanud ja mitmekesistu-
nud on piirkonnas pakuta-
vate vaba-aja ja huviala 
tegevuste võimalused eri-
nevatele huvigruppidele  

-Huvialaringide j a-
tegevuste kvaliteedi 
ja mahu kasv; 
- kasutajate rahulolu 

1.1.4 Kogukondadevahelised 
külalisüritused või külastused (sh. 
külastused teistesse piirkonda-
desse kogemuse saamise ees-
märgil) 
 

Piirkonnas on ühtsem ko-
gukond, kasvanud on piir-
konna kogukondade oma-
vaheline suhtlus ja koos-
töö, suurenenud on kogu-
konna teadlikkus piirkon-
nast ja piirkondlikust ühis-
tegevusest 

-Koostöönäitajate 
kasv, ühisalgatuste 
kasv; 
-teadlikkuse kasv 
piirkonna kohta 

1.1.5 Koolitused ja õppereisid (nii 
Eestis kui väljaspool), mis on 
suunatud kogukonna liikmete 
tegevuste aktiveerimisele või 
ettevõtlikkuse suurendamisele 
(sh. loodushariduslikud koolitu-
sed,  koolitused töötutele: üm-
berõpe, praktika, täiendõpe) 
 

Suurenenud kogukonna 
teadlikkus ja võimekus 
piirkonna arenguvõimalus-
te elluviimiseks, kasvanud 
kogukonna liikmete ette-
võtlikkus ja huvi oma elu-
keskkonna parandamiseks 

-10 kogukonna ette-
võtlikkuse suuren-
damisele suunatud 
koolitust ja õppereisi 
(150 osalejat); 
- kogukonna aktiiv-
suse ja koostööalga-
tuste arv 
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1.1.6 Kogukondade algatused 
piirkonna probleemide ja kitsas-
kohtade lahendamiseks (prob-
leemid looduskeskkonnaga, 
keskkonnaseire, elukeskkonnaga 
jm) 
 

Piirkondlikud ja kogukond-
likud kitsaskohad ja prob-
leemid identifitseeritakse 
ning lahendatakse kiirelt ja 
tõhusalt kogukonna liikme-
te poolt.  
Suurenenud on elanike 
aktiivsus kogukondlike ja 
piirkondlike probleemide 
lahendamisel.  

-20 projekti, mis on 
suunatud kogukonna 
liikmete ettevõtlik-
kuse ja kaasatuse 
suurendamisele; 
 

Meede 1.2 Noortele  suunatud tegevused ja noorsootöö 

1.2.1 Noortelaagrite algatamine 
ja läbiviimine 
 

Kasvanud on noorte vaba-
aja veetmise võimalused ja 
noorte huvi kodukohas 
tegutseda 

-Huvialaringide kvali-
teedi ja mahu kasv; 
-150 osalejat noorte-
laagrites; 
 

Noored, noortele 
suunatud tegevuste-
ga seotud institut-
sioonid ja organisat-
sioonid 

Hasartmängumaksu laekumiste alusel 
tegutsevad programmid, kohalike elanike 
omaosalused, ettevõtjate toetused, koha-
likud eelarved.   
Väljatöötatud ringide ja laagrite süsteemi 
ülahoidmise kulud on märkimisväärselt 
madalamad kui nende algatamine, mis 
võimaldab nende osalise korraldamise ka 
kohalike omavahendite raames. Samas 
jätkub projektipõhine finantseerimine ka 
tulevikus. 
Noorte ettevõtlusalgatused suudavad 
edaspidi suures osas omavahenditega (sh. 
ettevõtjate toetused) edasi areneda ja 
tegutseda. 

1.2.2 Noortele suunatud huviala-
ringide arendamine ja tegutse-
mine (vahendid, juhendaja tööta-
su; soodustatud on mitut valda 
hõlmavad algatused) 
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1.2.3 Noorte tööhõive suuren-
damisele (sh. hooajalise) suuna-
tud tegevuste algatamine ja kor-
raldamine (sh. töölaagrid, ettevõ-
tete toetamine noorte tööhõive 
suurendamiseks, eelkutseõppe 
arendamine koolides, õpilasfir-
made toetamine) 
 

Noorte oskusteabe  ja ko-
gemuste suurenemine, mis 
võimaldab noortel kerge-
mini leida rakendust õppe-
tööst vabal ajal või pärast 
õppetöö lõppu. 

-100 noort osalenud 
erinevates tööhõive 
projektides; 
 
 

 
 

1.2.4 Noortele suunatud koolitu-
sed ettevõtlikkuse ja ettevõtluse 
alal 
 

-100 noort osalenud 
erinevatel koolitus-
tel; 

 

Meede 1.3 Elukeskkonna parandamine ja külade/keskuste arendamine 

1.3.1 Kohalike vabaaja veetmise 
kohtade loomine, renoveerimine 
ja korrastamine (sh. projekteeri-
mine, ehitamine, korrastamine); 
 

Korrastatud külaplatsid ja 
muud vaba-aja veetmise 
kohad, mis võimaldavad 
mitmekesistada  kogukon-
na vaba-aja tegevusi.  

-20 korrastatud ko-
halikku vabaaja 
veetmise kohta (sh. 
noortele suunatud); 
 

Kohalikud elanikud 

(sh. lapsed, noored, 

tööealised elanikud ja 

eakad), omavalitsused, 

ettevõtjad. 

Piirkonna külastajad 

Hasartmängumaksu laekumiste alusel 
tegutsevad programmid, MAK meede 3.2, 
Avatud Eesti Fondi programmid, Kodani-
kuühiskonna Sihtkapitali programmid, 
Keskkonnainvesteeringute Keskuse prog-
rammid, teenuse kasutajate tasud, koha-
likud eelarved.   
 
 

1.3.2 Noortekeskuste loomine, 
renoveerimine ja korrastamine 
(sh. projekteerimine, ehitamine, 
korrastamine); 
 

Korrastatud noortekesku-
sed, mis pakuvad noortele 
võimalusi nii huviala kui 
kutsetegevuse mitmekesi-
seks arendamiseks. Suure-
nenud on noorte huvi va-
ba-aja organiseeritud tege-
vuste vastu. 

Kaasajastatud ja tegutsevad keskused 
nõuavad vähem ressurssi nende ülalpi-
damiseks, kasutajate arvu kasv võimaldab 
koguda rohkem omavahendeid. Ühistee-
nuse pakkumine on valdadele oluliselt 
väiksema ressursimahukusega.  
Väiksemad ressurssinõuded võimaldavad 
edaspidi kohalike omavahenditega inves-
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1.3.3 Piirkondlikke traditsioone 
edasi kandvate muuseumi-, aja-
loo- ja kultuuritubade loomine, 
renoveerimine, korrastamine, 
eksponaatide  hankimine (sh. 
projekteerimine, ehitamine, va-
hendite soetamine ja korrasta-
mine); 
 

Säilitatud on piirkonna 
kultuurilugu ja traditsioo-
nid, suurenenud kogukon-
na eri gruppide teadlikus 
piirkonna traditsioonide ja 
ajaloo kohta. Suurenenud 
võimalused piirkonna kul-
tuuriloo ja traditsioonide 
tutvustamiseks piirkonna 
külastajatele.  

-5 uut või korrasta-
tud kohalikke tradit-
sioone kandvat ük-
sust; 
 

teeringuobjekte üleval pidada.  
Osaliselt võib tekkida vajadus projektipõ-
hise finantseerimise järele (sh. tegevuste 
aktiveerimiseks, parandustegevused loo-
dusradadel jm). 

1.3.4 Piirkondliku ühisteenuse 
arendamine, sh. teenuse pakku-
mise arendamisega seotud inves-
teeringud seadmetesse, ehitus ja 
renoveerimine  (nt. päästetee-
nus); 
 

Paranenud on elanike kind-
lustunne ja teenuste kätte-
saadavus, suurenenud 
piirkonna ühisosa. Välja on 
arendatud mitut valda 
ühendavad ühisteenused.  

-1-2 algatatud piir-
kondlikku ühistee-
nust; 
-elanike rahulolu 
kasv teenuse kätte-
saadavuse kohta 
 

1.3.5 Looduslike vaatamisväär-
suste, randade ja puhkekohtade 
märgistamine ja vajaliku inventa-
riga varustamine. Turvalise  ja 
loodussäästliku ligipääsu korral-
damine looduskaunitele kohtade-
le (teed, rajad). Ei tohi olla KOV 
põhiülesanne.  
 

Säilitatud on piirkonna 
looduskeskkond, inimtege-
vusele tundlikele aladele 
on tagatud loodusäästlik 
ligipääs.  
 

-uute ja parandatud 
ligipääsetavate loo-
duslike vaatamis-
väärsuste arv 
- kuni 5 keskkonna-
alast projekti 

 

Meede 2 Ettevõtluse aktiveerimine, toetamine ja konkurentsivõime tõstmine 
 

Meede 2.1 Ettevõtete innovatiivsuse/uuenduslikkuse tõstmine, uuenduste toetamine, uutele turgudele sisenemine 
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2.1.1 Piirkonna mõistes strateegi-
liste ettevõtlusprojektide aren-
damine (uuringud, tasuvus- ja 
teostatavusanalüüsid ja muud 
ettevalmistavad tegevused). Piir-
kondlikud eelisarendatavad ette-
võtlusvaldkonnad on põlluma-
jandustoodete tootmine ja tööt-
lemine, metsasaaduste 
väärindamine, puidutööstus; 
 

Identifitseeritud on piir-
konna jaoks kõrgemat li-
sandväärtust andvad stra-
teegilised ettevõtlussuunad 
ja valdkonnad. Toimub 
sihipärane majanduskesk-
konna arendamine.  

-Uute strateegiliste 
algatuste arv 
 

Piirkonna ettevõtjad, 
ettevõtete ühendu-
sed 

Piirkondliku konkurentsivõime tugevda-
mise väikeprojektide programm, teadmis-
te ja oskuste arendamise toetamise prog-
ramm, ettevõtjate toetused, kohalikud 
eelarved. 
 
Ettevõtluse kasvu tingimustes on võimalik 
mitmeid käesoleva meetme tegevusi olu-
liselt vähendada, kuid vajadusel jätkatak-
se tegevustega nii kohalike vahendite toel 
kui ka projektipõhiselt. 

2.1.2 Ettevõtluskeskkonda aren-
davate ja uuendavate tugistruk-
tuuride ja – süsteemide loomine  
(tootmisinkubaatorid, valdkond-
likud või piirkondlikud klastrid, sh 
ettevalmistavad tegevused, tege-
vustoetus kui ka investeeringud); 
 

Piirkonna ettevõtjatele on 
võimalused ettevõtluse 
tugistruktuuride kasutami-
seks. Suurenenud on ette-
võtjate võimekus arendus-
projektide elluviimisel. 

-10 projekti, mis 
tegelevad uuen-
duslike ettevõtluse 
tugistruktuuride ja 
-süsteemide aren-
damisega 
 

2.1.3 Uute toodete ja teenuste 
arendamine ning turule toomine,  
(sh. äriplaani koostamine, inves-
teeringud ja turundustegevused); 
 

Laienenud on piirkonnas 
pakutavate teenuste skaala 
ja maht, välja on arendatud 
uued piirkonnaomased 
tooted ja teenused.  

-5 uut toodet ja 
teenust, mis on 
omased Peipsi-
Alutaguse piirkon-
nale 
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2.1.4 Olemasolevate toodete ja 
teenustega uutele turgudele 
sisenemine (turundustegevused); 
 

Suurenenud on ettevõtete 
toodete ja teenuste pak-
kumine nii piirkonnas kui 
väljaspool piirkonda.  

-5 projekti, mis 
suunatud uutele 
turgudele sisene-
misega 
-suurenenud too-
dete ja teenuste 
müük 
 

2.1.5 Ettevõtluskoolitused (sh. 
täiendkoolitused, tootearenduse, 
turunduse ning ekspordikoolitu-
sed).  
 

Piirkonnas on oskused uute 
ja arendamist vajavate 
ettevõtmiste elluviimiseks 
(üldine ettevõtlusloogika ja 
riskid, tootearendus, tu-
rundus, ekspordivõimalu-
sed, kutsealased oskused: 
giidid, keeleoskus, metalli-
töö, põllumajandus, jne.) 

-30 ettevõtjat osa-
lenud ettevõtlus-
koolitus-tel 
-ettevõtjate tead-
likkus ja uued alga-
tused 
 

 

Meede 2.2 Ettevõtete loomise ja laiendamise soodustamine 

2.2.1 Ettevõtetele suunatud 
mentorlus (ettevõtjate prakti-
ka/koolitus tegutsevate ettevõt-
jate juures) 
 

Piirkonnas on suurenenud 
ettevõtlusaktiivsus ja ette-
võtjate võimekus. Suure-
nenud on ettevõtjate koos-
töö tase. 

- 15 suurenenud 
tootmis- ja tee-
nusmahtudega 
ettevõtet (min 
20%) 
-15 lisandunud 
töökohta; 
-ettevõtete kasum-
likkuse näitajad 
 

Piirkonna ettevõtjad MAK alammeede 3.1.1 „Mitmekesistami-
ne mittepõllumajandusliku tegevuse suu-
nas” ja 3.1.2 „Mikroettevõtete arendami-
se toetus”, alustava ettevõtja stardi- ja 
kasvutoetuse programm, ettevõtluse 
infrastruktuuri arendamise toetamise 
programm.  
 
Strateegia rakendumisel on ettevõtjad 
võimelised edasisi arendusi läbi viima 
oma ressurssidega, suuremad arendusi 
rahastatakse projektipõhiselt. 

2.2.2 Tegutsevate ettevõtete 
tootmismahtude suurendamine 
ja/või töökohtade loomine (in-
vesteeringud seadmetesse, hoo-
netesse, masinatesse, toetused 
teenuste laiendamiseks) 
 

Suurenenud on piirkonna 
tootmise ja teenuste pak-
kumise maht. Paranenud 
piirkonna ettevõtete ma-
jandustulemused. 
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2.2.3 Ela-
tus(põllumajandus)ettevõtetele 
suunatud toetused (kuni 3 tööta-
jat, käive kuni 10 000 €) (sead-
med, hooned, masinad, materjal, 
teenuste arendamise toetused) 
 

Elatusettevõtete suurene-
nud võimekus, väikeette-
võtjate ettevõtlusaktiivsuse 
suurenemine.  

Meede 3 Peipsi-Alutaguse piirkonnasisese  ja – välise koostöö arendamine 
 

Meede 3.1 Võrgustikud ja andmebaasid 

3.1.1 Koostöövõrgustike loomine 
erinevate sektorite, teenuste, 
valdkondade lõikes ja võrgustike 
tegutsemise toetamine (mini-
maalselt kolme kohaliku omava-
litsuse piires); 
 

Tegutsevad piirkondlikud 
teenuste pakkujate, ette-
võtjate, külaseltside koos-
töövõrgustikud 

-10 toetatud vald-
kondlikku või/ja 
piirkondlikku koos-
töö-võrgustikku 
-võrgustikes osale-
jate arv 
 

PAK liikmed ja juha-
tus, kohalikud elani-
kud, ettevõtjad ja 
mittetulundussektori 
esindajad 

PAK liikmemaksud, kohalikud eelarved, 
ettevõtjate toetused.  
Kodanikuühiskonna Sihtkapitali prog-
rammid.  
 
PAK organisatsiooni arenedes kaetakse 
kulud PAK liikmemaksudest ja liikmete 
sihtotstarbelistest eraldistest. 

5.1.2 Andmebaaside loomine ja 
nende aluseks oleva informat-
siooni saamisega seonduvate 
uuringute ning analüüside läbi-
viimine (valdkondlikud), hoid-
maks ära piirkonnas tegevuste 
dubleerimist ning andes lisaväär-
tust piirkondlikule arendustege-
vusele. Andmebaaside täienda-
mine ja uuendamine. 
 

Ühtne ja interaktiivselt 
kätte saadav info piirkonna 
seisundi, keskkonna, paku-
tavate teenuste, projektide  
ja tegevuste kohta. 

-3 loodud vald-
kondlikku andme-
baasi 
-andmebaasi kasu-
tajate arv 
 

Meede 3.2 Piirkondliku ja piirkonnaülese koostöö arendamine 
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3.2.1 Piirkondlike tegevuskavade, 
arengukavade ja strateegiate 
arendamine ja arendusettepane-
kute väljatöötamine (minimaal-
selt kolme kohaliku omavalitsuse 
piires); 
 

Koostatud on valdkondli-
kud ja sektoraalsed aren-
guplaanid piirkonna aren-
guks. Suurenenud on piir-
konna institutsioonide 
koostöö ja piirkondlik üht-
lustunne. 

-esitatud ühiskavade 
ja strateegiate arv 
-kohalike elanike ja 
organisatsioonide 
poolt esitatud ette-
panekute arv 

PAK liikmed ja juha-
tus, kohalikud elani-
kud, ettevõtjad ja 
mittetulundussektori 
esindajad 

PAK liikmemaksud, kohalikud eelarved, 
ettevõtjate toetused.  
Avatud  Eesti Fond, Kodanikuühiskonna 
Sihtkapitali programmid.  
 
PAK organisatsiooni arenedes kaetakse 
kulud PAK liikmemaksudest ja liikmete 
sihtotstarbelistest eraldistest. 3.2.2 Kohaliku tegevusgrupi 

koostööprojektide arendamine. 
Koostöö eesmärk on Peipsi-
Alutaguse arengu toetamine või 
probleemide lahendamine ning 
see võib olla planeeritud nii Eesti 
kui rahvusvaheliste organisat-
sioonidega (sh. ettevalmistavad 
kohtumised, tutvumisreisid pla-
neeritavate koostööpartnerite 
juurde, arendustegevused jm). 
 

Piirkondlike probleemide 
lahendamine toimub ko-
gemuste vahetamise ja 
teiste piirkondade koge-
muste põhjal.  Suurenenud 
on piirkonna institutsiooni-
de koostöö ja piirkondlik 
ühtlustunne. 

-5 algatatud koos-
tööprojekti (neist 
min 30% rahvusva-
helist koostööpro-
jekti) 
-elanike teadlikku-
se kasv PAK tege-
vusest ja piirkon-
nas teostatud 
arendus-
tegevustest (suu-
renenud taotlejate 
arv, üritustest 
osavõt-jate arv). 
 



 

6. STRATEEGIA KOOSTAMISE NING MUUTMISE PROTSESS JA KASUTATUD MATERJALID  

 
Peipsi-Alutaguse Koostöökoja tegevuspiirkonna strateegia koostamine toimus kaasamise head tava 
järgides ning võttes arvesse kõikide huvigruppide vajadusi, piirkonna ühiseid vajadusi, võimalusi, 
tegevuste jätkusuutlikkust ja nende elluviimise realistlikkust ning nendest tekkivat lisandväärtust 
tervele piirkonnale.  

 
Strateegia koostamine toimus 2007 aastal alltoodud järjekorras: 
1. PAK tegevusgrupi tegevuskava koostamine strateegia väljatöötamiseks ning rakendamiseks, mis 

koostati PAK tegevusgrupi liikmete koostöös. 
 

2. Uuringu ja statistilise analüüsi “Peipsi-Alutaguse Koostöökoja piirkonna valdade olukord ja tulevi-
ku väljavaated” läbi viimine. Uuringu aluseks võeti järgnevad meetodid ja lähenemised: 

o valdade avalike institutsioonide (kohalikud omavalitsused ning külavanema institut-
sioon), ettevõtjate ja mittetulunduslike organisatsioonide seas läbiviidud küsitlus, millele 
vastasid 63 erineva institutsiooni esindajat; 

o piirkondlike ja kohalike arendusdokumentide ning eelarvete võrdlus ning analüüs; 
o valdade projektitegevuste aruannete analüüs; 
o riiklike ja kohalike statistilise andmete võrdlus ning analüüs; 
o individuaalsed arutelud võtmeisikutega (PAK liikmed ja piirkondlikud aktivistid). 

 
3. Avalikud arutelud määratletud probleemide ja huvide täpsustamiseks ning täiendamiseks. Avalikke 
arutelusid viidi läbi nii valdade infopäevade raames, kui ka spetsiaalset PAK strateegia koostamiseks 
korraldatud arutelude raames (6 arutelu erinevates valdades). Avalikel aruteludel anti ülevaade nii 
PAK tegevusgrupist, tegevuspiikonnast, uuringute tulemustest kui Leader põhimõtetest. Üldinfor-
matsioonile järgnesid arutelud teemagruppides, kus pandi paika strateegia põhivaldkonnad ja tege-
vussuunad ning arutleti individuaalsete projektide ja nende elluviimise võimalikkuse teemadel.  
Aruteludest võtsid osa kõikide piirkondade, sektorite ning erinevate valdkondade esindajad. Esinda-
tud olid erinevad elanikkonna grupid (kooliõpilased, noored, tööealised ja pensionärid).  
 
4. Strateegia dokumendi koostamine, mis sisaldab: 

o uuringu tulemustest prioriteetide nimekirja koostamine 
o avalike arutelude kokkuvõtted  
o töörühmade ja juhatuse arutelud strateegia prioriteetide täpsustamiseks ja kinnitami-

seks.  
 

5. Strateegia kinnitamine, sh.  
o strateegia avalik väljapanek 
o kommentaaride kogumine ja vajadusel strateegia muutmine 
o strateegia  kinnitamine PAK juhatuse poolt 
o strateegia kinnitamine PAK üldkogu poolt 
o strateegia heakskiit Peipsi-Alutaguse Koostöökoja tegevuspiirkonda kuuluvates vallavoli-

kogudes 
 

Strateegia muutmine viidi läbi 2010 ja 2011 aastal alltoodud järjekorras: 
1. Tegevuskava koostamine strateegia rakendamise analüüsiks ning muutmiseks, mis koostati PAK 

tegevusgrupi liikmete koostöös. 
 

2. Peipsi-Alutaguse Koostöökoja tegevuspiirkonna strateegia 2008-2013 rakendamise vaheanalüüsi 
ja –hindamise läbi viimine. Analüüsi ja hindamise aluseks võeti järgnevad meetodid ja lähenemised: 



 

 37 

o PAK liikmete, taotlejate ja elanike küsitlus, millele vastasid 46 erineva institutsiooni esin-
dajat (strateegia ja meetmete selgus, strateegia rakendamine, rahulolu PAK tegevusega, 
piirkondlikud muutused); 

o Süvaintervjuud PAK tegevjuhtkonna ja juhatuse liikmetega; 
o PAK strateegia alusel esitatud ja rahastatud taotluste analüüs (seirenäitajad, eelarved, 

taotlejad, eesmärkide saavutmine) 
o Piirkondlike ja kohalike arendusdokumentide ning eelarvete võrdlus ning analüüs; 
o Riiklike ja kohalike statistilise andmete võrdlus ning analüüs; 

 
3. Avalikud arutelud määratletud probleemide ja huvide täpsustamiseks ning täiendamiseks. Avalikke 
arutelusid viidi läbi strateegiseminaridena (3 arutelu erinevates valdades: Iisaku, Avinurme, Mäeta-
guse). Avalikel aruteludel anti ülevaade nii PAK strateegia rakendamisest, peamistest probleemidest 
ja PAK tegevuspiikonna arengust. Üldinformatsioonile järgnesid arutelud teemagruppides, kus pandi 
paika võimalikud muudatused strateegia meetmetes, toetuste põhimõtetes ja taotlustele esitatava-
tes tingimustes ning arutleti individuaalsete projektide ja nende elluviimise võimalikkuse ning tekki-
vate probleemsituatsioonide teemadel.  
Aruteludest võtsid osa kõikide piirkondade, sektorite ning erinevate valdkondade esindajad. Esinda-
tud olid erinevad elanikkonna grupid (kooliõpilased, noored, tööealised ja pensionärid).  
 
4. Juhatuse ja tegevmeeskonna strateegiakoosolekud (5),  millel arutati nii strateegia hindamise tu-
lemusi, strateegia muudatusettepanekuid ja kohaliku kogukonna arvamusi. 
 
5. Muudetud strateegiadokumendi ettevalmistamine, mis koostati alljärgnevate allikate alusel: 

o vaheanalüüsi ja –hindamise tulemused 
o küsimustike vastused ja ettepanekud 
o avalike arutelude kokkuvõtted  
o PAK tegevmeeskonna ja juhatuse arutelud strateegia meetmete täpsustamiseks  

 
6.  Muudetud strateegiadokumendi kokkuvõtte (meetmete kirjeldused, strateegia eesmärk, visioon) 
avalik väljapanek (www.pakmty.ee ja laialisaatmine PAK listide kaudu) ja kommentaaride kogumine. 
 
7. Kommentaaride integreerimine strateegiadokumenti, muudetud strateegiadokumendi täisver-
siooni avalik väljapanek (www.pakmty.ee ja laialisaatmine PAK listide kaudu) ja kommentaaride ko-
gumine, kommentaaride integreerimine lõppversiooni. 
 
8. Muudetud strateegia kinnitamine, sh.  

o strateegia avalik väljapanek 
o kommentaaride kogumine ja vajadusel strateegia muutmine 
o strateegia  kinnitamine PAK juhatuse poolt 
o strateegia kinnitamine PAK üldkogu poolt 
o strateegia kinnitamine PRIA poolt 

 
Strateegia koostamisel ja selle muutmisel on olulisemaks kasutatud materjalideks: 
 

1. Interneti andmebaasid 
a. www.stat.ee 

2. Kohalikud arengukavad 
a. Alajõe valla arengukava 2004-2007, Alajõe valla arengukava täiendused aastateks 

2008-2015 
b. Avinurme valla arengukava 2007-2013 
c. Iisaku valla arengukava 2008-2011 
d. Illuka valla arengukava 2008-2013 

http://www.pakmty.ee/
http://www.pakmty.ee/
http://www.stat.ee/
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e. Lohusuu valla arengukava 2007-2013 
f. Mäetaguse valla arengukava 2008 – 2013  
g. Tudulinna valla arengukava 2004-2015 

3. Regionaalsed arengukavad 
a. Ida-Virumaa arengustrateegia 2005-2013 
b. Ida-Virumaa turismi arengukava 2007-2013 

4. Riiklikud arengukavad 
a. Eesti Maaelu Arengukava 2007-2013 
b. Eesti Regionaalarengu Strateegia 2005-2015 

5. Uuringud 
a. Ida-Virumaa Lõunaregiooni strateegilised valikud (2004, koostajad: Kristi Anniste ja 

Kristjan Pärnamägi) 
b. Peipsi-Alutaguse Koostöökoja piirkonna valdade olukord ja tuleviku väljavaated 

(2007, koostaja: Liisi Jakobson) 
c. Peipsi-Alutaguse Koostöökoja tegevuspiirkonna strateegia 2008-2013 rakendamise 

vaheanalüüs ja –hindamine (2010, koostaja OÜ Gravitas Consult) 
d. Eriaruanne nr 5/2010 „Leader-lähenemise rakendamine maaelu arengus“ (2010, 

koostaja: Euroopa Kontrollikoda) 
6. Muud dokumendid 

a. Peipsi-Alutaguse liikmete kogemused (2006, koostaja: PAK) 
b. Kohaliku initsiatiivi arendamine – Leader-lähenemine: Soovitused kohaliku tegevus-

grupi tegevuspiirkonna strateegia koostamiseks (2007, koostaja: Põllumajandusmi-
nisteerium)  

 
Lisaks ülalmainitud materjalidele on kasutatud erinevaid paberkandjal ja interneti vahendusel 
kätte saadavaid materjale, mis annavad informatsiooni piirkondade ühise arendamise, koostöö, 
kaasamise, Leader tegevusgruppide ja nende strateegiate koostamise ning erinevate EL prog-
rammide kohta.  

 


