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SELETUSKIRI SA Pärnumaa Arenduskeskuse 2021. aasta eelarve juurde  

 

SISSEJUHATUS 

 

SA Pärnumaa Arenduskeskuse 2021. aasta eelarve projekt on koostatud juhindudes KOVide volikogude poolt 

heaks kiidetud Arengustrateegiast Pärnumaa 2035+, MARO poolt delegeeritud ülesannete ning 

koostööpartneritega sõlmitud lepinguliste kohustuste täitmiseks. Eelarve materjalid moodustavad terviku: 

2021. aasta koondeelarve ja detailne kulude jaotus (Lisa 1) tegevusalade, kululiikide ja finantseerimisallikate 

lõikes ning käesolev seletuskiri.  

 

Eelarve projektis on toodud võrdlusandmetena 2020. a eelarve (kinnitatud 28.02.2020), 2020. a eelarve 

täitmine seisuga 31.12.2021 ja 2021. a eelarve I lugemine (25.11.2020). 

 

2021. a eelarve projektis on tulud kogusummas 1 481 595 € (I lugemine 1 485 357 €) ja kulud kogusummas 

1 481 595 € (I lugemine 1 485 357  €), eelarve tulem on 0 €. 2020. a edasikantavad tulud 2021. a eelarves 

summas 67 962 €. 

 

 

EELARVE MUUDATUSED I (25.11.2020) ja II LUGEMISE (25.02.2021) VAHEL 

 

Tulud 

 

 

I lugemine 

(25.11.20) 

II lugemine 

(25.02.21) Muudatus Selgitus 

    Tulud majandustegevusest 9 300 5 850 -3 450 

Ühe ettevõtlusebaaskoolituse ära jätmine, 

turunduskoolituste üleviimine veebi 

Saadud toetused     

     Pärnumaa Omavalitsuste Liit 225 608 201 573 -24 035 

Vähenemine linna finantseerimise osas 

40190 € (ilma projektide 

omafinantseeringuta) ja suurenemine 

RAM tegevustoetuse osas 16155 € 

     Pärnu Linnavalitsus (siht.fin.) 0 53 926 +53 926 Otse sihtfinantseerimise leping 

     MTÜ Maakondlikud 

Arenduskeskused 174 477 155 899 -18 578 Eelarve vähendamine MAK poolt 

     Rahandusministeerium - tegevustoetus 16 420 0 -16 420 Vahendid kantakse POLi kaudu 

     SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital 31 700 25 200 -6 500 
Eelarvelisi vahendeid ei eraldata 

arenguprogrammi ja vabaühenduste 

tunnustamise jaoks 

Saadud projektitoetused      

     PATEE 99 187 139 725 +40 538 Rahulatud taotlus eelmise perioodi 

vahendite kasutamiseks 

     Euroopa Komisjon 26 400 36 850 +10 450 Täpsustunud lepingu summa 

     KOBAR ja inkubaatori ehitusprojekt 645 400 635 669 -9 731 Täpsustunud projektivahendite jääk 

31.12.2020 

     KOBAR glokaalne ettevõtlussegisti 0 32 498 +32 498 Rahastuse saanud projekt 

     POL - projektide omafinantseering 23 025 33 965 +10 940 

Lisandunud PATEE eelmise perioodi 

omaosalus 21 294 €, Kobar glokaalne 

ettevõtlussegisti omaosalus 3382 €, maha 

võetud Pärnu linna omaosalus 13 736 € 

(kajastatud Pärnu LV real)  

     KOP - projektitoetused 100 000 0 -100 000 Rahastus ei käi enam SAPA kaudu vaid 

toetus makstakse taotlejale otse RAMist 
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Kulud 

 

Maakonna arendustegevus  

I lugemine 

(25.11.20) 

II lugemine 

(25.02.21) Muudatus Selgitus 

     Arengustrateegia tegevuste 

elluviimine 
15 600 30 700 +15 100 

Lisatud 2020. a tegevuste kasutamata 

vahendid, seoses pandeemiaga ei olnud 

võimalik tegevusi ellu viia, tegevused 

planeeritakse teha 2021. a 

Ettevõtluskeskkonna arendustegevused     

   VÕS lepingutasud 24 065 12 941 -11 124 

Tegevusteks ei eraldatud MAKi poolt raha    Sotsiaalmaksud VÕS lepingutelt 8 133 4 373 -3 760 

   Ettevõtlusnädal 29 246 27 100 -2 146 

   Ettevõtluspäev 2 000 6 000 +4 000 MAKi poolt tegevuseks eraldatud lisaraha 

   Mentorklubi 3 200 0 -3 200 tegevusteks ei eraldatud MAKi poolt raha 

   Ettevõtluse baaskoolitus 9 900 4 734 -5 166 
MAK eraldas raha ühe koolituse 

tegemiseks, eelnevalt planeeritud kaks 

koolitust 

   KEV voucher 0 1 000 +1 000 MAKi poolt tegevuseks eraldatud lisaraha 

   Messireis 6 000 0 -6 000 

Tegevusteks ei eraldatud MAKi poolt raha    PROaktiivsed tegevused 2 200 0 -2 200 

   Ettevõtluskeskkonna arendustegevus 12 200 26 560 +14 360 Lisandunud PATEE eelmise perioodi 

vahendid    Ettevõtlusinkubatisooni arendamine 19 200 69 247 +50 047 

   Omaosalus arenguprojektides 6 000 14 000 +8 000 Lisandunud 2020 kasutamata vahendid 

Maakonna turundustegevus      

   Maakonna ja arenduskeskuse 

turundustegevused 
16 000 14 000 -2 000 Omatulu vähenemine seoses 

turunduskoolituste veebi viimisega 

   Sihtkoha turundus 5 100 7 728 +2 628 Lisandunud PATEE eelmise perioodi 

vahendid 

Europe Direct ja väliskoostöö     

   Ürituste korraldamine 12 730 21 334 +8 604 
Täpsustunud lepingu summa 

   Üritustel osalemine 5 000 6 000 +1 000 

Terviseedendus, elanike heaolu ja turvalisus    
   TAI  eelmise aasta kasutamata 

vahendid 0 3 500 +3 500 Lisandunud 2020 kasutamata vahendid 

Vabaühenduste nõustamine ja 

arendamine     

  Kodanikuühiskonna tunnustusüritus 2 500 1 854 -646 Eelarvelisi vahendeid ei eraldata 

arenguprogrammi ja vabaühenduste 

tunnustamise jaoks   Arenguprogramm 4 000 0 -4 000 

  KOP projektitoetuste vahendamine 100 000 0 -100 000 Rahastus ei käi enam SAPA kaudu vaid 

toetus makstakse taotlejale otse RAMist 

Juhtimine ja büroo     

  Majandamiskulud 19 350 21 350 +2 000 Lisatud vahendid kolimisteenusele 

Muud projektid     

  Kobar glokaalne ettevõtlussegisti   35 880 +35 880 Rahastuse saanud projekt 

Investeeringud     

  KOBAR projekti ehitustegevus 424 000 411 264 -12 737 Täpsustunud projektivahendite jääk 

31.12.2020   Ettevõtlusinkubatisooni ehitus 221 400 224 405 3 005 
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TULUD 

 

2021. a tulud eelarve II lugemisel kogusummas 1 481 595 € (I lugemine 1 485 357  €). 

 

Tulud majandustegevusest kogusummas 5 850 € (I lugemine 9 300 €). Majandustegevuse tulude vähenemine 

võrreldes I lugemisega on seotud: kahe ettevõtluse baaskoolituse asemel korraldatakse üks koolitus, 

turundusalased koolitused viiakse veebi ja osalustasud vähenevad. 

 

Saadud toetused kogusummas 489 773 € (I lugemine 501 380 €) – täpsustunud on 2021. a eraldatavad 

toetusvahendid: 

• Pärnumaa Omavalitsuste Liidu toetus 201 573 € (I lugemine 225 608 €) , tulurealt on välja võetud 

Pärnu linna osalus ja lisatud RAM arendustegevuse tegevustoetus; 

• Pärnu linna sihtfinantseerimine 53 926 €, I lugemisel kajastus POLi ja POL-projektide 

omafinantseering tuluridadel; 

• Pärnu linna toetus 4000 € noorte ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe arendamiseks; 

• Pärnu linna toetus arengustipendiumide väljamaksmiseks 49 175 €, 2020. a välja maksmata osa; 

• MAK poolt eraldatav toetus ettevõtlustegevusega seotud ülesannete täitmiseks 155 899 € (174 477 €), 

vähenemine seostud MAKi poolse eelarve vähendamisega kõikide vabariigi arenduskeskustele 

keskmiselt 20%;  

• KÜSKi poolne eraldis ülesannete täitmiseks 25 200 € (I lugemine 31 700 €), KÜSK ei eralda 2021. a 

vahendeid arenguprogrammile ja vabaühenduste tunnustamiseks; 

 

 

Saadud projektitoetused kogusummas 918 010 € (I lugemine 933 315 €)  

PATEE perioodi 2017-2019 perioodi kasutamata vahendid on antud alates 2021. aastast uuesti kasutusse. 

Suurenenud on Euroopa Komisjoni poolt eraldatavad projektivahendid (10 450 € võrra), KOP projektitoetuste 

vahendid ei tule enam SAPA eelarvesse. Lisandunud on rahastuse saanud projekti „Uuring „KOBARa 

glokaalse ettevõtlussegisti kontseptsiooni loomiseks vajalike algtingimuste hindamine““ vahendid, projekti 

kogumaksumus 35 880 €, millest projektitoetus 32 498 € (sh SA Viljandimaa Arenduskeskus osalus 2000 €) 

ja omafinantseering 3382 €. 2020. a KOBAR ja inkubaatori ehitusprojekti kasutamata vahendid on suunatud 

2021. a eelarvesse, kuna projekt jätkub. 

 

 

 

 

 

KULUD 

 

2021. a kulud eelarve II lugemisel kogusummas 1 481 595€ (I lugemine 1 485 357 €)  

Detailne kulude eelarve tegevusalade lõikes koos finantseerimisallikatega ning 2020. a kinnitatud eelarve ning 

2020. a eelarve täitmine seisuga 31.12.2020 ja eelarve I lugemine (25.11.2020) on toodud Lisas 1. 

 

Maakonna arendustegevus: eelarvelised kulud kokku 67 136 € (I lugemine 52 036 €)  

 

PÕHIEESMÄRK: Konkurentsivõimeline Pärnumaa 

 

• Võrreldes I lugemisega on tööjõu- ja majandamiskulud samal tasemel,; 

• Tegevuskulud 30 700 € (I lugemine 15 600 €). Lisatud 2020. a tegevuste kasutamata vahendid, seoses 

pandeemiaga ei olnud võimalik tegevusi ellu viia, tegevused planeeritakse teha 2021. a. 
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Maakonna arendustegevus aastal 2021: 

 

✓ Pärnumaa 1. planeeringukonverents „Pärnumaa ruumiline areng ja selle kavandamine“: üle 25 aasta 

Pärnumaa kogemust ja eeskuju, üldplaneeringute värsked ideed, planeeringute elluviimisest ja 

järelevalvest, maakonnaplaneerimise kestlikkusest, MARUst ehk kuidas teha teisiti, koolituse 

õppetunnid jne.  

✓ Mereplaneeringu päev: väikesadamad, seosed riigi mereplaneeringuga, meri ja jõgi planeeringu 

võtmes, uued arengud (kalakasvatused, tuulepargid jne), ranna-ala vastuvõtlikkus tormidele 

(Valgerand, Lottemaa).  

✓ Via Baltica foorum: poliitiline visioon ning uus transpordi ja liikuvuse arengukava, planeeringu 

elluviimine, projekteerimise hetkeseis ja probleemid, trassi ehitustööde järjekord ja ajagraafik, 

Paikuse-Sindi sild, uued tee-ehitustehnoloogiad ja võtted.  

✓ Uuringu „Rail Balticu arengukoridor ja kohalikud peatused“ valmimine (Skepast & Puhkim OÜ) ja  

lõpuseminari korraldamine.  

✓ Koostöös RAM REHOga teemaplaneeringu „Pärnu jõe ruumiline perspektiiv ja seotus 

mereplaneeringuga“ ettevalmistamine: selleks tehtavatele uuringutele, KSH koostamisele, planeeringu 

algatamisele ja seminaride  korraldamisele kaasaaitamine, Pärnu jõe päeva korraldamine.  

✓ Pärnu lennujaama visioonikonverents.  

✓ Statistiline ülevaateuurimus „Pärnumaa pärast COVID kriisi, sellest tulenevad järeldused ja 

võimalused – sisend maakonna arengustrateegiasse“ (koostöös Statistikaametiga ja peaanalüütik 

Mihkel Servinskiga).  

✓ Pärnu maakonna ja selle kohalike omavalitsuste energia- ja kliimakava „Roheline Pärnumaa 2035+“.  

✓ Pärnumaa arengukonverents „Pärnumaa 100 000“.  

✓ Rahandusministeeriumi suuniste alusel vajalike uute strateegiaprotsesside käivitamine maakonnas 

ning tegevuste ja uute projektide kavandamine Euroopa Liidu uueks eelarve perioodiks 2021-2027.  

✓ RB trassikoridori maakonnaplaneeringu tühistatud osas uue trassikoridori asukoha määramisele 

kaasaaitamine.  

✓ Saaremaa püsiühendusele (koostatav riigi eriplaneering) parima lahenduse leidmisele kaasaaitamine. 

✓ Lisaks 2020 edasilükatud tegevused: arendajate (sh planeerijate) maakondliku võrgustiku üritused 

(seminarid, teemapäevad, koolitused, õppereisid jne); Via Baltica arengupäev KOV juhtidele ja 

Riigikogu liikmetele. Osalevad MKM-i ja Maanteeameti spetsialistid. Maakonnaplaneeringu 

realiseerimise analüüs, projekteerimise hetkeseis, investeeringute kava ja probleem- ja murdepunktid 

(uus sild, 2+2, ohutus jne); Rail Balticu projektide maakondlik koordineerimine, lisaks nõupidamiste, 

avalike arutelude, tutvustuste ja esitluste korraldamine; Rail Balticu Kaubajaama detailplaneeringu 

ettevalmistus, toetus ja kohalike peatuste projekt; KOV (arengu-planeeringu) spetsialistide arengu ja 

koolitusprogramm (RAM, kolledž); KOV finantsstrateegiate ja „Pärnumaa 2035+“ põhjalt Pärnumaa 

lähiaastate finantsperspektiivi koostamine.   

 

 

Ettevõtlus: eelarvelised kulud kokku 390 703 € (I lugemine 347 796 €), suurenemine võrreldes I lugemisega 

PATEE eelmise perioodi vahendite arvelt 53 485 € ja arenguprojektide omaosaluse 2020. a jäägi arvelt 8000€, 

vähenemine seoses MAK eelarve vähenemisega 18 578 €.  VÕS lepingutasud on MAKi poolt ette nähtud 

ettevõtluse baaskoolituste lektoritele ning PATEE projektivahenditest täiendavate ülesannete rahastamiseks. 

Kui PATEE projekti raames jäävad tegevused tegemata, siis VÕS lepingutasudeks ettenähtud vahendid 

lükkuvad järgmisesse eelarveaastasse. 
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EESMÄRGID: Ettevõtlusteadlikkuse arendamine ja tööjõu ettevalmistamine, ettevõtlikkuse ja 

ettevõtlusõppe toetamine, ettevõtluskeskkonna arengut toetavate tugisüsteemide arendamine, 

inkubatisooniteenuse edasiarendus, maakonna võimaluste aktiivne turundus ja sihipärane 

mainekujundus, KOV ühistegevus, maakonnasiseste sihtkohtade atraktiivsuse kasv, kohaliku toidu 

parem esiletoomine ja turustamine, Pärnu Kolledži rolli suurendamine 

 

Ettevõtlusvaldkonna tegevused: 

 

Alustava ettevõtja baasnõustamine: 

EESMÄRK: Kvaliteetne teave ja tugi ettevõtlusega tegelemiseks on kõikjal kättesaadav. SIHTRÜHM:  Kõik 

ettevõtjad, ka potentsiaalsed. MAHT:  Potentsiaalseid ja alustavaid ettevõtted = vähemalt 460 nõustamiskorda. 

Kogenud (3+ aastat) ettevõtted = vähemalt 18 unikaalset ettevõtet. MAHU MÕÕTMINE: nõustamiste arv. 

Eraldi loendamisel potentsiaalne ettevõtja (eraisikud), alustavad ettevõtted ning kogenud ettevõtjad. MÕJU: 

ettevõtlike inimeste vajadused nii ettevõtlusega seotud tegevuste/protsesside kohta kui ka toetusvõimalustes 

orienteerumiseks on rahuldatud; toetuste taotlemine avalikult sektorilt on toetatud. 

 

Alustava ettevõtja arengunõustamine: 

EESMÄRK: Ettevõtlusega alustamine, ettevõtja toetamine ning ettevõtte arendamine on toetatud 

professionaalse nõustaja poolt. SIHTRÜHM: potentsiaalne ja alustav ettevõtja (kuni 3 aastat ettevõtte 

registreerimisest). MAHT:  Arengunõustamise protsessis ettevõtteid – vähemalt 60 unikaalset aasta lõpuks.   

MÕJU: Ettevõtlikust inimesest saab elujõuline ettevõtja, kelle ettevõtmine suudab asendada palgatööd ning 

kelle ettevõte kasvab ja areneb.  

 

Starditoetuste nõustamine: 

EESMÄRGID:  Alustavate ettevõtjate arvu suurendamine, mille aastakäive vastab starditoetuse 

programmdokumendis kirjeldatud nõuetele ning eksportivate ettevõtjate arvu suurendamine. SIHTRÜHM: 

Alustav arengunõustamises olev ettevõtja, kellel on potentsiaali saavutada vähemalt meetmes määratud 

minimaaleesmärgid. MÕJU: taotlemise eel, taotlemise ajal ja projekti elluviimisel on alustaja tegevusplaani 

arendamine nõustamisega toetatud. 

 

KEV nõustamine: 

EESMÄRK: Leida üles ja ärgitada kasvama Eesti olemasolevate ettevõtete potentsiaalid. SIHTRÜHM: 

Vähemalt 2 töötajaga, regionaalarengu sihtalal asuvad kasvupotentsiaaliga ettevõtted  (pole elustiiliettevõtted), 

mille müügitulu vähemalt 80 000 € aastas. MAHT:  vanemaid kui 3-aastaseid ettevõtteid – vähemalt 20 

erinevat.  

 

Ettevõtluspäeva korraldamine maakondades: 

EESMÄRK: Tõsta potentsiaalsete ettevõtjate ettevõtlusteadlikkust s.t ärgitada kohalikke 

ettevõtluspotentsiaaliga inimesi oma ettevõtlusega algust tegema, läbi mille suureneks ettevõtlusaktiivsus ning 

tekiks uusi ettevõtjaid. Ettevõtlusteadlikkuse suurendamine kogu ühiskonnas. Tekitada ühiskonda uusi 

inspireeritud ettevõtjaid, kes alustavad tegutsemist ettevõtluses. Kohaliku koostöö ja võrgustiku arendamine. 

MÕJU: Ettevõtluspotentsiaal muutub ettevõtlusega tegelemiseks.  

 

Ettevõtlusnädala korraldamine maakondades: 

EEMÄRK: Ettevõtluse kui eluvaliku kõrgem ühiskondlik väärtustamine. Ettevõtlusnädala üritused on 

koordineeritud ja turundatud nii, et erinevad osapooled üle eesti soovivad oma ettevõtlusüritusi selle märgi 

alla siduda. Ettevõtlusnädalat seostatakse otseselt MAK võrgustikuga – kujuneb selge bränd ja selle tuntus. 

MÕJU: Osalevad organisatsioonid on keskse turundusega rahul 

 

Alustava ettevõtja baaskoolituste tugitegevused: 

EESMÄRK: Suurendada alustava ettevõtja konkurentsivõimet edukaks startimiseks ettevõtluses. Jagada 

ettevõtluse alaseid baasteadmisi ja oskusi ning anda oma ettevõtte alustamiseks praktilisi teadmisi. Tagada 
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maakonnatasandil juurdepääs ettevõtlusega alustamisega seotud alusteadmistele. MÕJU: Ettevõtete 

alustamisel on ebaõnnestumisi vähem. 

 

Maakondliku mentorklubi korraldamine: 

EESMÄRK: Toetada maakonnas alustavaid ettevõtteid, pakkudes neile võimalusi oma suhtevõrgustiku 

laiendamiseks, kogemuste vahetamiseks ning ettevõtlusalaste teadmiste suurendamiseks. Kasvatada MAKi 

juurde kontaktvõrgustik mentoritest, kes on valmis panustama oma teadmiste, oskuste ja kogemustega 

alustavate ettevõtjate arendamisse. MÕJU: Mentii ettevõtete on rahul oma arenguprotsessidega. 

 

Messikülastuste korraldamine: 

EESMÄRK: ärikontaktide loomine, uute turustuskanalite leidmine ja müügi edendamine. MÕJU: ettevõtete 

arenemine, turupotentsiaali suurenemine.  

 

Teavitus - ja infotegevused: 

EESMÄRGID: Kvaliteetne teave ja tugi ettevõtlusega tegelemiseks on  kättesaadav. Hoogustada 

piirkondlikku ettevõtlust ning aidata kaasa piirkonna ettevõtjate arengule. Tõsta piirkonna elanike seas 

ettevõtlikkust ning ettevõtlusteadlikkust. Info ja teavitustegevustega loome endale kliendibaasi. Mõju saab 

mõõta läbi tegevuste tagasiside vormis hinnangute küsimise (8/10 rahulolu), infopäevadel/seminaridel 

osalejate arvu, avaldatud artiklite hulga jmt kaudu. Lisaks ettevõtjate oskuslikum käitumine/tootearendus vms. 

Suureneb ettevõtjate reageerimiskiirus vastavalt turu vajadusele/nõudlusele, välditakse võimalikke probleeme 

seadusandluses, valdkonna teadlikkuse tõus. 

 

Ettevõtlikusteadlikkuse tõstmise (piirkonnaspetsiifilised) tegevused: 

EESMÄRK:  Väikese ja keskmise suurusega ettevõtted on orienteeritud kasvule ja ekspordile. MÕJU: olulisel 

määral kasvab ettevõtjate ambitsioonikus, loovus, üldine ettevõtlikkus, sealhulgas positiivne hoiak 

ettevõtlusega alustamise osas, jätkusuutlike alustavate ettevõtjate hulk ning tegutsevate ettevõtjate 

majandustulemused ja Eesti on konkurentsivõimeline ja atraktiivne sihtkoht.   

 

Sisseostetavad alustava ettevõtja baaskoolitused: 

EESMÄRK: Suurendada alustava ettevõtja konkurentsivõimet edukaks startimiseks ettevõtluses. Jagada 

ettevõtluse alaseid baasteadmisi ja oskusi ning anda oma ettevõtte alustamiseks praktilisi teadmisi. Tagada 

maakonnatasandil juurdepääs ettevõtlusega alustamisega seotud alusteadmistele. MÕJU: Ettevõtete 

alustamisel on ebaõnnestumisi vähem, MAK kontakt alustajatega. 

 

 

Maakonna turundustegevus: eelarvelised kulud kokku 60 455 € (I lugemine 59 817 €).  

 

2020. a oli SAPAs VÕS lepinguga turundusassistent, seetõttu ei ole majandamiskulusid turundustegevustele 

sel eelarveaastal arvestatud. Suur osa tegevusi koos vahenditega on suunatud 2021.a eelarvesse.  

Alates 01.01.2021 on tööl täiskoormusega turundusjuht, kes on asunud oma tööülesandeid täitma. Muu hulgas  

on kavandatud 2016. aastal koostatud maakonna turundusstrateegia revisjon ja uuendamine, samuti hakatakse 

realiseerima uuendatud strateegiast lähtuvat tegevuskava.  

 

EESMÄRGID: Maakonna võimaluste aktiivne turundus ja sihipärane mainekujundus, kohaliku toidu 

väärtustamine, kiired ühendused ja parem juurdepääs Pärnule 

 

 

Üldine kavatsus on läbi laiaulatuslike digiturunduslike meetmete tõsta väljaspool Pärnu maakonda elavate 

inimeste teadlikkust Pärnumaal pakutavate elukeskkonna ja töökeskkonna eelistest võrreldes teiste 

maakondadega. 
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Turundusstrateegia kujundatakse uuendatava maakonna arengustrateegia orgaanilise osana ja maakonna 

elanike arvu kasvu eesmärk integreeritakse kõigi SAPA tegevuste eesmärkidega. 

 

 

Europe Direct ja väliskoostöö: eelarvelised kulud kokku 62 540 € (I lugemine 52 090 €), suurenemine 

võrreldes I lugemisega tuleneb lepingu täpsustusest, Euroopa Komisjoni toetuse suurenemine.   

 

EESMÄRK: Konkurentsivõimeline Pärnumaa 

 

Europe Direct on üle-Euroopaline Euroopa Komisjoni teabevõrgustik enam kui 500 teabekeskusega 28 

liikmesriigis. Europe Direct teabekeskus eesmärgiks on pakkuda kohalikul ja piirkondlikul tasandil teavet 

Euroopa Liidu kohta, tagamaks üldsuse teavitamine ja nõustamine erinevates tegevusvaldkondades. Täiendada 

ja toetada Euroopa Komisjoni Eesti esinduse, Euroopa Parlamendi infobüroo, teiste EL institutsioonide ja 

asutuste teabevahetusi kohalikul ja piirkondlikul tasandil ning teavitada kohalikku elanikkonda EL 

prioriteetsetest teemadest. Eesmärgid saavutatakse eelkõige läbi eriteemaliste ürituste korraldamise. Europe 

Direct ei kommenteeri ELi poliitikaga seotud küsimusi või seisukohti ega lahenda või edasta kaebusi. 

Eesmärkide täitmiseks on sõlmitud Euroopa Komisjoni partnerluse raamleping. 

Europe Direct infopunkte on Eestis kokku 9. Aasta 2020 oli käesoleva raamlepingu viimane aasta (leping 

Euroopa Komisjoni Eesti esindusega, mis näeb ette maakondlike tegevuste ulatuse ja teemad). Lepingut on 

pikendatud kuni 30.04.2021. Europe Direct Pärnumaa (ED) infopunkt aitab kaasa erinevate sihtgruppide 

teadlikkuse suurenemisele Euroopa Liidust ja Euroopa Liiduga seonduvatest teemadest. ED infopunkti kaudu 

ja eestvedamisel toimuvad mitmed sündmused koolidele ja omavalitsustele.   

Uus leping on kehtivusega 01.05 – 31.12.2021, hetkel ei ole veel otsust tehtud. Uue lepingujärgselt on Euroopa 

Komisjoni projektitoetus summas 36 850 € ja taotlus POLi kaasfinantseeringuks 25 690 €. Uus leping 

sõlmitakse koostöös Raplamaa Omavalitsuste Liiduga. 

TULEMUS: Pärnumaa elanikud on teadlikumad Euroopa Liidust ja sellega seonduvatest teemadest.  

ED infopunkti kaudu ja eestvedamisel toimuvad mitmed sündmused koolidele ja omavalitsustele.   

 

ED tegevused 2021. aastal: 

✓ EL teemaline häkaton noorte volikogudes. „Euroopa roheline kokkulepe“ ja „Digiajastu nõudmistele 

vastav Euroopa”, aastal 2021 plaanime häkatoni läbi viia kahes Pärnumaa omavalitsuses.  

✓ Keskkonnaalane konverents Raplamaal, teemadeks keskkonnateadlikkus, tarbimine, Euroopa 

rohelepe.  

✓ Pärnumaa arengukonverents „Pärnumaa 100 000“, teemadeks maakonna maine ja turundus, kiirete 

ühenduste mõju maakonna arengule, nutikad arenguvõimalused, sisse- ja väljaränne, rohemajandus ja 

maakond kui roheline sihtkoht. 

✓ Foorumid EL transpordivõrgustikest, kohalikud tasandi olulised EL poliitikavaldkonnad ja iseärasused 

– maakondade areng, maine – suurprojektide mõju maakondadele. Planeeritud kolm foorumit, üks 

Raplamaal (fookus Rail Baltic) ja kaks Pärnumaal (fookus Via Baltical ja lennujaamal). 

✓ Arenguseminarid, teemadeks 2021. aasta prioriteedid „Euroopa roheline kokkulepe“ ja „Digiajastu 

nõudmistele vastav Euroopa“ läbi kohalikule tasandile oluliste aspektide. Näiteks Euroopa roheleppest 

tulenevad tegevus kohalikele omavalitsustele ja kogukondadele, Green Deal tegevuste kavandamine, 

ettepanekud maakonna arengustrateegia tegevuskavasse. Aastal 2021 plaanis 3 seminari (2 Pärnumaal 

ja 1 Raplamaal). 

✓ 2021 aasta mais Europe Direct Lääne-Eesti avaüritus, mille eesmärgiks on teavitada kohalikku 

kogukonda Europe Direct’i olemasolust.  

✓ Kuldvillaku sari koolides (nn mälumängule eelneb Europe Directi tutvustus, EL mõne päevakajalise 

teema tutvustus. Kuldvillak on plaanis korraldada 5 korda: 3 Pärnumaa koolides ja 2 Läänemaal. 

✓ Laiendame projekti „Tagasi kooli“ tegevusega – spetsialistid koolidesse. Ehk siis, plaanime korraldada 

aastal 2021 orienteeruvalt 2 infotundi, kus oma ala tippspetsialist (kes tavaliselt esineb vaid kusagil 

konverentsil) tuleb kooli selgitama EL vastavat teemavaldkonda. 
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Terviseedendus, elanike heaolu ja turvalisus: eelarvelised kulud kokku 32 679 € (29 179 €), suurenemine 

tuleneb 2020. a kasutamata jäänud vahendite edasikandmisest. 

 

EESMÄRK: Terviseedendus, elanike heaolu ja turvaline maakond ning kohalike omavalitsuste koostöö 

 

MARO on maakondliku rahvatervise ja siseturvalisusega seotud tegevused delegeerinud täitmiseks SAPAle. 

TAI ja turvalisuse projektid on mõeldud maakondliku terviseedenduse ja siseturvalisuse tegevuste ning 

sündmuste läbiviimiseks. Vahendid TAI tegevuskava teostamiseks on MAROs, tööjõu- ja majandamiskulud 

kaetakse MARO poolt läbi SAPA eelarve. 

 

 

 

Vabaühenduste nõustamine ja arendamine: eelarvelised kulud kokku 32 788 € (I lugemine 137 274 €), 

vähenemine tingitud: KOP projektitoetuste vahendamine 100 000 € - rahastus ei käi enam SAPA kaudu vaid 

toetus makstakse taotlejale otse RAMist; KÜSK ei eralda vahendeid vabaühenduste arenguprogrammile (4000 

€) ja vabaühendamise tunnustamiseks. 

 

EESMÄRK: Laiapõhjaline aktiivne ja toimiv kodanikuühiskond 

 

Põhiülesandeks vabaühenduste nõustamine. 

 

 

 

 

SAPA tööjõukulud: eelarvelised kulud 371 752 (lugemine 365 437 €), vähenemine ära jääva ettevõtluse 

baaskoolituse lektoritasude arvelt.  

VÕS lepingutasud on MAKi poolt ette nähtud ettevõtluse baaskoolituste lektoritele ning PATEE 

projektivahenditest täiendavate ülesannete rahastamiseks. Kui PATEE projekti raames jäävad tegevused 

tegemata, siis VÕS lepingutasudeks ettenähtud vahendid lükkuvad järgmisesse eelarveaastasse. Koosseisuliste 

töötajate tööjõukulu võrreldes 2020. a on samal tasemel. 

SAPA majandamiskulud: eelarvelised kulud 83 650 € (I lugemine 81 500 €). Võrreldes I lugemisega on 

majandamiskuludesse lisatud: 2000 € kolimisteenuse kuludeks ja 150 € lähetuskuludeks.  

 

Administreerimiskulude all kajastatakse kulud bürootarvetele, telefonile, ajakirjanduse tellimisele, 

dokumendihaldusprogrammile, joogiveele, panga-, posti- ja tõlketeenustele, töötajate tervisekuludele, 

liikmemaksudele, auditeerimisele. 

Lähetuskulud ja isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis on arvestatud iga töötaja puhul tööiseloomust tulenevalt. 

Koolituskuludeks on arvestatud 385 eurot töötaja kohta aastas.  

Ruumide majandamiskulude all kajastatakse Ringi tänav 35 rendikulusid ja Uus tänav 4 kommunaalteenuste 

ning hoolduskoristuse kulusid. 

IKT kulude all kajastatakse domeenide, serverite rendikulusid, interneti püsiühenduse  ja IKT-toe kulusid, 

raamatupidamistarkvara renti. 

 

 

Seletuskirja koostas: 

Kaire Piiroja, raamatupidaja  

18.02.2021  
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Lühendite seletused 

AEV – alustav ettevõtja 

API – infotehnoloogias liides, mille vahendusel rakendusprogramm suhtleb operatsioonisüsteemi ning teiste 

teenustega 

EAS – Ettevõtluse-Arendamise SA 

EL – Euroopa Liit 

ERDF – Euroopa Regionaalarengu Fond 

EVTP – Ettevõtlusteadlikkuse tõstmise programm 

IKT – info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 

KEV – kasvuettevõtja  

KOBAR – Pärnumaa Arenduskeskuse, Pärnu linna ja Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži koostööprojekt, millega 

koondatakse Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž, Pärnumaa Ettevõtlusinkubaator ja Arenduskeskus ühisesse 

tegevusruumi 

KOP – Kohaliku omaalgatuse programm 

KOV – kohalik omavalitsus 

KSH – keskkonnamõju strateegiline hindamine 

KÜK – Pärnumaa Külastuskeskus (turismiinfopunkt) 

KÜSK – SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital 

MAK – MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused 

MARO – maakondlik arendusorganisatsioon (Pärnumaa Omavalitsuste Liit) 

MATA – maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede 

MF – minifirma, 7.-9.klasside õpilased  

MKM – Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 

MMF – mini-minifirma, 4.-6.klasside õpilased 

NEET – noored, kes ei õpi ega tööta 

PAAT – Pärnumaa arendajate ajutrust 

PATEE – Piirkondlikud  algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks 

POL – Pärnumaa Omavalitsuste Liit 

PKT – pikaajaline kaitstud töötamise teenus  

RAM – Rahandusministeerium 

RB – Rali Baltic 

SAPA – SA Pärnumaa Arenduskeskus 

TAI – Tervise Arengu Instituut 

TEV – tegutsev ettevõtja 

TÜPK – Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž 

VV – Vabariigi Valitsus 

VÕS – Võlaõigusseadus 

ÕF – õpilasfirma, gümnaasiumite ja kutsekoolide õpilased 

 


