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Koht: MS Teams Live ja Ringi 35 SA Pärnumaa Arenduskeskus ruum A252. 

Algus kell 10:14, lõpp 10:36. 

Juhatas: nõukogu esimees Irina Talviste. 

Protokollis: Evelin Seppor. 

Osa võtsid nõukogu liikmed: Irina Talviste, Kadri-Aija Viik, Varje Tipp, Ülle Vapper. 

Ei osalenud nõukogu liikmed: Lauri Luur, Silver Smeljanski. 

Kutsutud: Erik Reinhold – juhatuse liige, Kaire Piiroja – raamatupidaja. 

 

 

PÄEVAKORD: 

1. SAPA 2021. aasta majandusaasta aruande kinnitamine.  

2. Muud teemad. 

Koosoleku avamine. 

SA Pärnumaa Arenduskeskuse (SAPA) nõukogu esimees Irina Talviste juhatas sisse SAPA nõu-

kogu koosoleku. 

 

Päevakorra kinnitamine 

I. Talviste tegi ettepaneku kinnitada esitatud päevakord. 

 

Otsustati: Kinnitada esitatud päevakord. 

Hääletamine: kõik nõukogu liikmed on poolt. 

 

1. KUULATI: 

E. Reinhold ülevaadet SAPA 2021. a majandusaasta aruande koostamise ja auditeerimise kohta.  

Lisatud majandusaasta aruanne (Lisa 1). 

 

1. OTSUSTATI: 

1.1 Kinnitada SAPA 2021. aasta majandusaasta aruanne esitatud kujul. 

Hääletamine: kõik nõukogu liikmed on poolt. 

 

2. KUULATI: 

I. Talviste ülevaadet tuuleenergia õppekavade arendamise tegevuste kohta. 

 
2. OTSUSTATI: 

2.1 Võtta esitatud informatsioon teadmiseks. 
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Varje Tipp Ülle Vapper 

nõukogu liige  nõukogu liige 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Evelin Seppor 

koosoleku protokollija 

 

 

Lisad: 

Lisa 1 Auditeeritud 2021 majandusaasta aruanne ja audiitori otsus. 
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Tegevusaruanne 

Sihtasutus Pärnumaa Arenduskeskus on asutatud Pärnumaa Omavalitsuste Liidu ja Pärnu linna poolt 
ning äriregistrisse kantud 29.12.2017. 

SA-ga Pärnumaa Arenduskeskus ühines 03.01.2018 sõlmitud ühinemislepingu alusel SA Pärnumaa 
Ettevõtlus- ja Arenduskeskus ja 27.04.2018 sõlmitud ühinemislepingu alusel SA Pärnumaa Turism.  

Pärnumaa Arenduskeskus on Pärnumaa omavalitsuste poolt maakonna tasakaalustatud arenguks 
loodud sihtasutus, mis kavandab Pärnumaa arengut, arendab ettevõtlust, noorte ettevõtlikkust ja 
ettevõtlusõpet ning kodanikuühiskonda. Edendab rahvatervist ja siseturvalisust, rahvusvahelisi suhteid 
ning viib ellu maakonnaüleseid projekte. Arenduskeskus kuulub maakondlike arenduskeskuste 
võrgustikku. Koostöös maakonna, riigi ning rahvusvaheliste võrgustike ja partneritega rakendatakse 
oma teadmisi ja kogemusi maakonna tasakaalustatud arenguks. Pärnumaa Arenduskeskus on 
arengustrateegia „Pärnumaa 2035+“ eestvedajaks ja peamiseks elluviijaks. Sihtasutuse tegevuse 
üldiseks eesmärgiks on Pärnumaa elanike heaolule ja sotsiaalsele sidususele, majanduse 
konkurentsivõimele ja kestlikule arengule aktiivne kaasaaitamine ning selleks vajalike tegevuste 
algatamine ja elluviimine. Sihtasutuse konkreetseteks eesmärkideks on Pärnumaa arenguga seotud 
tegevuste elluviimine, regionaalarengu- ja planeerimisalaste ülesannete täitmine, ettevõtluse, 
kohaturunduse ja kodanikuühiskonna arengule kaasaaitamine ning hariduse, sotsiaali, kultuuri, spordi, 
rahvatervise ja turvalisuse valdkondades maakondliku koostöö võimestamine, siseriiklike ja 
rahvusvaheliste organisatsioonidega koostöö ning nendega seotud teavitustegevuse maakondlik 
korraldamine ja elluviimine.  

Pärnumaa Arenduskeskuse visioon on olla esmane, asjatundlik ja tunnustatud koostööpartner 
Pärnumaa arenguga seotud valdkondades. Pärnumaa Arenduskeskuse missioon on inspireerida 
maakonda arenema, olles kompetentseks eestvedajaks, tasakaalustajaks ja väärikaks Pärnumaa 
identiteedi hoidjaks.  

 

SA Pärnumaa Arenduskeskuse nõukogu ja juhatus 

SA Pärnumaa Arenduskeskuse nõukogu on kuueliikmeline ja juhatus üheliikmeline.  

Nõukogu esimees:  

Irina Talviste – Pärnu abilinnapea (nõukogu liige alates 30.11.2021, nõukogu esimees alates 
01.02.2022) 

Romek Kosenkranius – Pärnu linnapea (nõukogu liige ja esimees kuni 29.11.2021) 

Nõukogu liikmed:  

Lauri Luur – Tori vallavanem (nõukogu aseesimees alates 01.02.2022) 

Ülle Vapper – Põhja-Pärnumaa vallavolikogu esimees  

Varje Tipp – Pärnu abilinnapea  

Silver Smeljanski – Pärnu abilinnapea (alates 29.12.2021) 

Kadri-Aija Viik – Saarde vallavolikogu aseesimees (alates 14.12.2021) 

Meelis Kukk – Pärnu abilinnapea (kuni 27.12.2021) 

Arno Peksar – Lääneranna vallavanem (nõukogu liige ja aseesimees kuni 14.12.2021) 

Juhatuse liige: 
Erik Reinhold 

Aruandeperioodil toimus neli nõukogu koosolekut, kus kinnitati 2021. aasta eelarve, 2020. 
majandusaasta aruanne, 2021. aasta lisaeelarve, anti juhatuse poolt ülevaade 2021. aasta tegevustest.  
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SA Pärnumaa Arenduskeskuse koostööpartnerid ja töötajad 

SA Pärnumaa Arenduskeskus peamised lepingulised koostööpartnerid 2021. aastal olid 
Rahandusministeerium, Pärnumaa Omavalitsuste Liit, MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused, Pärnu 
Linnavalitsus, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Euroopa Komisjon, Keskkonnainvesteeringute Keskus. 
Tegevuste oluliseks finantseerijaks seoses KOBAR projekti elluviimisega oli Rahandusministeerium, 
moodustades finantseerimisest 60%. Pärnumaa Omavalitsuste Liit (maakonna maaomavalitsused), 
moodustas finantseerimisest 16% ja MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused 12%, teiste finantseerijate 
(Pärnu Linnavalitsus, SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Euroopa Komisjon, SA 
Keskkonnainvesteeringute Keskus) osakaal jääb alla 5% kogufinantseerimistest. 

Arenduskeskuse keskmine töötajate arv oli aruandeperioodil 13. Lisaks juhatuse liikmele töötasid 
organisatsioonis aruandeperioodil maakonna arendusjuht, maakonna turundusjuht, noorte 
ettevõtlikkuse ja tööhõive projektijuht, alustavate ettevõtjate konsultant, ettevõtluse- ja 
ekspordikonsultant, ettevõtlusinkubaatori projektijuht, mittetulundusühingute konsultant, väliskoostöö 
spetsialist, rahvatervise ja turvalisuse koordinaator ning spetsialist, büroojuht, raamatupidaja.  

 2021 2020 
Palgakulu jaotus töötamise liikide kaupa, 
eurodes 290 468 321 144 

töölepingu alusel töötavad isikud 247 192 269 277 
juhatuse liikme tasu 27 600 27 600 
võlaõiguslikud lepingud 7 626 18 462 
ühekordne lisatasu 8 050 1 234 
kasutamata puhkuse hüvitis 0 2 471 
töölepingu ülesütlemisel makstud hüvitis 0 2 100 
Töötajate arv lepingute kaupa     

juhatuse liikme leping 1 1 
tööleping 12 14 
võlaõiguslik leping 12 27 

 

Tulud, kulud ja tulem 

eurodes 2021 2020 2019 

Põhitegevuse tulud  1 302 402 799 994 842 656 
Intressitulud  27 23 15 
Põhitegevuse kulud  1 291 965 786 667 826 727 
Aruandeaasta tulem  10 464 13 350 15 944 

 

Peamised finantssuhtarvud ja nende arvutamise metoodika 

 2021 2020 2019 

Tegevustulude muutus 62,8% -5,1% 26,1% 

Tulu ettevõtlusest, muutus 151,3% 7,5% -35,3% 

Lühikohustiste kattekordaja 1,49 1,74 1,87 

Tööjõukulu osakaal tegevuskuludes 62,8% 71,0% 59,6% 
 
Tegevustulude muutus (%) = (tegevustulu aruandeperioodil – tegevustulu eelneval aruandeperioodil) / 
tegevustulu eelneval aruandeperioodil) x 100  
Tulu ettevõtlusest, muutus (%) = (tulu ettevõtlusest aruandeperioodil – tulu ettevõtlusest eelneval 
aruandeperioodil) / tulu ettevõtlusest eelneval aruandeperioodil x 100 
Lühikohustiste kattekordaja (kordades) = käibevara / lühiajalised kohustused 
Tööjõukulu osakaal tegevuskuludes = (tööjõukulud/(tööjõukulud + tegevuskulud)) x 100 
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Maakonna arendustegevused 

Maakonna arendusjuhi ülesandeks on strateegiline kavandamine, ruumiline planeerimine, uuringute 
läbiviimine, maakondliku arendustegevuse koordineerimine, riiklike programmide realiseerimine 
maakonnas ja arendusmeeskonna eestvedamine. 

Maakonna arengut suunavateks dokumentideks on Pärnu maakonna planeering (2018), 
arengustrateegia „Pärnumaa 2035+“ (2019) koos uuendatud tegevuskavaga 2020-2024(25) 

Arendustegevused 2021. aastal: 

• Maakondliku koostööprojekti KOBAR elluviimine. Lõppes 2019. aastal käivitunud koos 
projektipartneri Tartu Ülikooliga loodava kompetentsikeskuse füüsilise keskkonna 
väljaehitamine. KOBAR projekti rakendamiseks teostati vajalikud ümberehitus- ja 
rekonstrueerimistööd ligi 1000 m2 suurusel pinnal Pärnu kolledži hoones aadressil Ringi 35 
Pärnu linnas. Uute ruumide avamine toimus 08.06.2021. Projekt oli rahastatud maakondade 
arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest ja piirkondade konkurentsivõime tugevdamise 
meetmetest, projekti kogumaksumus 845 tuhat eurot. KOBAR on Pärnumaa ettevõtjate, 
ettevõtluse tugistruktuuride ja haridusasutuste ettevõtlusalane koostööplatvorm, mille 
eesmärgiks on ühiselt lahendada ettevõtluse kasvuks ja piirkonna arenguks tarvilikke 
väljakutseid. KOBARa sisukontseptsiooni aluseks sai 2021. aastal koostatud uuring „KOBARa 
glokaalse ettevõtlussegisti kontseptsiooni loomiseks vajalike algtingimuste hindamine“. 
Koostajaks Cumulus Consulting ja Mihkel Laan. Pärnumaa Arenduskeskusele kaasati lisaks 
TÜ Pärnu kolledž,  Viljandi Kultuuriakadeemia ja Viljandimaa Arenduskeskus. Rahastus tuli 
strateegia koostamiseks vajalike uuringute teostamise meetmest. 

• 21.06.2021 toimus Pärnumaa arendajate ja omavalitsusjuhtide kevadtuur Häädemeeste ja Tori 
valdades vastvalminud arendusobjektidel, samas tutvuti tulevikuplaanidega.  

• Uuringud 2021: „Rail Balticu arengukoridor ja kohalikud peatused“ (Skepast&Puhkim OÜ), 
lõpuseminar toimus 29.04.2021. Teiseks koostatavaks uuringuks oli „Kuidas mõjutab Rail 
Balticu valmimine Pärnumaa sotsiaalmajanduslikku arengut ja rahvastikutrende aastani 2050? 
Arengut mõjutavate uuenduste ja trendide analüüs, olulisemad väljakutsed ja sisend 
strateegiasse“ (Geomedia). Töö käigus koostati ühtlasi uued tulevikustsenaariumid.  

• Osaleti partnerina planeeringuprotsessis maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu 
koostamisel „Pärnu jõe ja kaldaala ruumilise arengu perspektiiv ja seosed mereplaneeringuga“ 
ja RB Pärnu maakonnaplaneeringu menetluse uuendamisel nii trassivaliku kui KSH osas.  

• Toimusid Pärnu jõe planeeringupäev Sindis ja Tuuleenergeetika teemapäev Varblas 50 
osavõtjaga. 

• Koostöös Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonnaga toimus 20.05.2021 seminar 
„Regionaaltoetused 2021-2027 ja nende seos maakonna arengustrateegiaga ning KOV 
arengudokumentidega“.  

• 21.12.2021. toimus pööripäevakonverents „Pärnumaa 100 000 – kas pöörame või laseme 
minna?“ 80 osavõtjaga. Teemadeks maakonna maine ja turundus, kiirete ühenduste mõju 
maakonna arengule, nutikad arenguvõimalused, sisse- ja väljaränne, rohemajandus ja 
maakond kui roheline sihtkoht. 

• Teostati strateegia ülevaatamine ja tegevuskava põhjalik seire. Valminud seirearuanne kiideti 
heaks Pärnumaa Omavalitsuste Liidu üldkogu istungil 09.04.2021. Samas kinnitati 
arengustrateegia „Pärnumaa 2035+“ uuendatud tegevuskava 2020-2024(25) . 

• Strateegia uuendamine: maakonna tulevikustsenaariumite, visiooni ja mõõdikute värskamine 
ja sidumine Eesti ning Euroopa tulevikupildiga. 2021 lõpus tehti ettevalmistusi (komplekteeriti 
töö- ja juhtrühmad, ajakava), protsess tervikuna käivitub jaanuaris 2022. 
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Maakonna turundustegevused 

Turundustegevuste täpsemaks sihitamiseks viidi läbi uuringud Pärnu kolledžis õppivate tudengite, 
Pärnumaalt pärit, kuid teistes kõrgkoolides õppivate noorte ning Pärnumaa ettevõtjate seas. Uuringu 
ühe tulemusena korraldati LinkedIni koolitus, kuna selgus, et Pärnumaa tööandjad kasutavad antud 
keskkonda vähe, samas noored otsivad sealt tööd. 2022. aastal plaanitakse korraldada veel töötajate 
vaimsele tervisele tähelepanu pöörav seminar, kuna uuringust selgus, et Pärnumaa tööandjad ei pööra 
eeltoodule üldse tähelepanu. 

Turundustegevused 2021. aastal: 

• Hoogustus maakonnaülese turundusvõrgustiku tegevus ning koos KOVide esindajatega töötati 
välja maakondlik turundusstrateegia.  

• Kolme vallaga osaleti riiklikul „Maale elama päeval“. Arenduskeskus aitas kaasa 
turundustegevustega, loodi eraldi kampaanialeht. Tegemist oli täiesti uudse lähenemisega, 
sest kolmandat korda toimuval teemapäeval osalesid seni kohalikud omavalitsused üksi ning 
turunduses jäädi lootma peakorraldajale. Pärnumaa teemapäeva lehte külastati ca 16 000 
korda (rohkem kui riiklikku teemapäeva kodulehte). Kampaania viidi läbi sotsiaalmeedias, 
lisaks tegid vallad turundust kohapeal. Teemapäeva üritusi külastas ca 3000 inimest. Antud 
lähenemist kiideti valitsuse tasemel ning avaldati lootust, et järgmistel aastatel koonduvad ka 
teised omavalitsused maakondlikult. Tagasisidena toodi välja, et koostööna turundust tehes 
ollakse palju paremini nähtavad.  

• Pärnumaa ettevõtjatele korraldati vaimse tervise kampaania „Õnnelik töötaja“. 
• Valmis 10 Pärnumaad tutvustavat videot, mida levitati sotsiaalmeedias ja vaadati üle 250 000 

korra. 
• Pärnumaad tutvustav pildipank täienes ca 600 fotoga. Tegemist on uudse lähenemisega, kus 

fotod on Pärnumaa kui atraktiivse elu- ja töökeskkonna turundamiseks kõigile vabalt saadaval. 
Fotosid on aktiivselt kasutanud kohalikud omavalitsused, ettevõtjad, koolid, kogukonnad ning 
maakonna turundusega tegelev Visit Pärnu meeskond. Postituses kasutatud fotod osutusid neil 
aasta kõige menukamaks postituseks, millele reageeris mitu tuhat inimest. Fotosid levitati ka 
Pärnumaa Facebooki lehel, kus need jõudsid ca 75 000 inimeseni.  

• Pärnumaa ettevõtlus- ja vabaühenduste tunnustusüritusel „Pärnumaa tegijad 2021“ aidati 
kaasa turundustegevustega, valmis 31 videot ettevõtetest, vabaühendustest ja vabatahtlikest. 
Pärast üritust tehti enamuse võitjatega (14 tk) intervjuud, mis ilmuvad kohalikes ajalehtedes 
ning seejärel avaldatakse parnumaa.ee lehel. 

• Parnumaa.ee leht muudeti dünaamilisemaks ja kasutajamugavaks. Pärnumaad puudutavate 
märksõnade ja konkurentide domeenide analüüsi tulemusi arvestades loodi lehele uut sisu.  

• Valdade esindajatega arutati läbi investeeringute maandamiseks vajalike eelduste loomine 
omavalitsuste territooriumil ning tööstus- ja ettevõtlusalade loomiseks sobivad võimalikud 
piirkonnad Pärnumaal. Saadud sisendi põhjal loodi uus investinparnu.com leht, mis arvestab 
kasutajamugavuse põhimõtteid, et potentsiaalne investor jõuaks võimalikult kiiresti õige 
kontaktini.  

• Loodi uus koduleht Ettevõtlusinkubaatorile.  
• Turundustegevused Pärnumaa ja arenduskeskuse sotsiaalmeedia kontode kaudu. Jooksvalt 

loodi uudiseid parnumaa.ee lehele, toimus Facebooki reklaamide loomine, analüüs ja 
optimeerimine. Alates septembrist hakkas aktiivsem Pärnumaa FB lehe toimetamine ning 
jälgijate arv kasvas 1200 pealt 5400 peale.  

Kodulehe arendused, täiendav reklaam, uued sisulehed ja linkide ehitamine vastavalt SEO analüüsile 
on märgatavalt parandanud parnumaa.ee lehe analüütilisi näitajaid. Kõige märkimisväärsem on 
keskmiselt kodulehel veedetud aeg (suurenenud 1:38 pealt 2:42 peale) ning tõendab, et inimesed 
veedavad lehel ligi 65% varasemast kauem aega. Paranenud on ka kõik muud näitajad. Unikaalsete 
lehtede vaatamiste arv kasvas ca 11% ning külastajate arv 42%. Kasv on tulnud suuresti Tallinnas 
elavate inimeste arvelt, kus külastajate arv on suurenenud 56% võrreldes eelmise aastaga (+11 000 
inimest). 
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Noorte ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe arendamine  

2021. aastal toimus noortele 85 sündmust, millel oli osalejaid kokku 3289: 
• Koolinoorte äriideede konkursi ÄriSäde esinemiskoolitus ja finaalüritus. Konkursi eesmärgiks 

oli Pärnumaa noorte ettevõtlikkuse arendamine ettevõtlust tutvustava koolitusprogrammi 
kaudu, mille tulemusena esitati äriidee konkursile ja /või loodi mini-minifirma (4.-6. klass), 
minifirma (7.-9. klass) või õpilasfirma (10.-12. klass). Konkurss sai alguse septembris 2020 ning 
kulmineerus 2021. aasta jaanuaris. Tegevustesse kaasati 21 ettevõtjast mentorit. Konkursi 
raames sai koolitust üle 60 meeskonna 8st Pärnumaa koolist, lõppvõistlusel osales 38 
meeskonda 7st koolist. 

• Ettevõtlikele Koolidele suunatud koostööseminarid (3-päevane praktiline koostööseminar) ja 
arenguprogramm (5 koolituspäeva erinevatel teemadel). Tegevused viidi läbi kolme maakonna 
(Järvamaa, Lääne-Virumaa ja Pärnumaa) koostöös, Pärnumaalt osales tegevustes 156 
haridustöötajat. 

• Pärnumaa Arenduskeskuse eestvedamisel ning 6 maakonna (Harjumaa, Tartumaa, Lääne-
Virumaa, Järvamaa, Viljandimaa, Pärnumaa) koostöös korraldati enne kohalikke ja 
vabariiklikke õpilasfirmade võistlusi veebipõhine pitchimise koolitus õpilasfirmade esindajatele 
ja juhendajatele. Pärnumaalt osales koolitustel 65 õpilast ja 3 õpetajat. 

• Veebipõhised võistlused "Pärnumaa parim minifirma 2021" ja "Pärnumaa parim õpilasfirma 
2021" ning kontaktüritusena parimate mini-ja õpilasfirmade tunnustamine ning nende 
juhendajate tänamine. Võistluste eesmärgiks oli ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe edendamine 
maakonnas, mini- ja õpilasfirmade tegevuse propageerimine ja hoogustamine ning õpilaste 
ettevalmistamine vabariiklikeks võistluseks. Võistlustel osales 24 mini- ja õpilasfirmat. 
Tunnustus ja auhinnad anti 13 meeskonnale ja ühele õpetajale. 

• Maakondade üle-eestilise koostöö raames alustati alustavate mini- ja õpilasfirmade 
juhendajate koolitamisega, eesmärgiks pakkuda neile tegevuse esimestel aastatel tuge ja 
teadmisi. Pärnumaalt osaleb programmis 4 õpetajat neljast erinevast koolist. 

• Pärnumaa mini- ja õpilasfirmade tegevuse hoogustamiseks ei olnud kehtivate piirangute tõttu 
võimalik korraldada maakonnaüleseid kontaktüritusi. Seetõttu otsustati viia lektorid ja põnevad 
esinejad neisse koolidesse, kus mini- ja õpilasfirmad tegutsevad. Pärnumaa noori käis 
inspireerimas ajujaht 2021 võitja MÜNT ning ringmajanduse teemal harimas täiskasvanute 
koolitaja ja õpidisainer. 

• Pärnumaa mini- ja õpilasfirmade arvu märgatava suurenemise ning väheste müügivõimaluste 
tõttu teistes piirkondades (tingitud covidi levikust), korraldati Pärnumaal 4 õpilasfirmade laata. 
Pilootprojektina kaasati kahe laada korraldusmeeskonda Pärnu Ühisgümnaasiumi 12. klassi 
projektijuhtimise õpilased.  

• Maakondlikud kabeturniirid, toimus 8 turniiri. Pärnu Rääma Põhikooli eestvedamisel ja 
koostöös Pärnumaa Arenduskeskusega said 2020. aastal alguse virtuaalsed kabeturniirid, 
mille eesmärgiks oli pakkuda Pärnumaa koolide õpilastele, õpetajatele ja töötajatele võimalust 
mängida kabet reaalse vastasega distantsõppes. 2022. aastal laieneb turniir üle-eestiliseks.  

• Rahatarkuse mentorklubi, toimub 6 kohtumist poole aasta jooksul (2021 sügis - 2022 kevad) 
2021. aastal laienes rahatarkuse mentorklubi üle-eestiliseks. Mentoriteks on Eesti äriinglite 
võrgustiku EstBAN liikmed, programmi MyFinancier juht, finantssektori töötajad ja teised end 
üles andnud entusiastid/praktikud, kes teemadega pikalt tegelenud. 

• Ettevõtlusnädala raames toimus Pärnumaa noorte inspiratsioonipäev, mis oli suunatud 
Pärnumaa koolide 7.-12. klasside ja kutsekoolide õpilastele ja õpetajatele, samuti teistele 
huvilistele. Inspiratsioonipäeva teemaks oli „Pilk tulevikku“. Teist aastat järjest toimus üritus 
veebipõhiselt 

• Mini- ja õpilasfirmade tegevuse toetamiseks tehti maakondade üleselt koostööd, mille 
tulemusena valmis 12 erinevat õppevideot. 

 
 
Pärnumaa ettevõtlusnädal 2021 
 
Ettevõtlusnädal on suurim üle-eestiline ettevõtlusüritus, mis toimub igal aastal oktoobrikuu alguses. 
2021. aastal toimus ettevõtlusnädal 4.-10.11.2021. Ettevõtlusnädala eesmärk on suurendada 
ettevõtlusteadlikkust, arendada inimestes ettevõtlikku eluhoiakut, motiveerida potentsiaalseid 
ettevõtjaid alustama ettevõtlusega, innustada kasvupotentsiaaliga ettevõtjaid astuma järgmisi samme.  
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2021. aasta ettevõtlusnädala tunnuslauseks oli „Kohane ja võida!“ - ettevõtlusnädal aitab kriisist välja 
tulla ning kohaneda uute olude ja majanduskeskkonnaga. Pärnumaa ettevõtlusnädala sündmuste 
korraldamisse oli kaasatud 15 koostööpartnerit, Pärnumaal toimus 17 sündmust 1134 osalejale. 
 
Tunnustusüritus Pärnumaa tegijad 2021 
 
Pärnumaa tublisid tegijaid, olgu nendeks siis võimekad ettevõtjad või tegusad vabaühendused, on 
aastaid märgatud ja erinevate konkursside raames ka auhindadega tunnustatud.  
 
Konkurss „Pärnumaa tegijad“ on kõrgeim maakonnapoolne tunnustus ettevõtjatele ja vabaühendustele. 
Konkursi käigus selgitatakse välja enim tähelepanu väärivad ettevõtted, vabaühendused ja 
vabatahtlikud  Pärnumaa jaoks olulisemates valdkondades. 
 
2021. aastal jagati kiitust ja tunnustust 22 kategoorias. Tunnustusüritus „Pärnumaa tegijad 2021“ toimus 
25. novembril 2021 Lottemaal ligi 110 osalejale. 
 
 

Alustavate ja kogenud ettevõtjate konsultantide tegevused 
 
Pärnumaa Arenduskeskuses töötavad alustavate ettevõtjate ja kogenud ettevõtjate konsultant. 
Aruandeaastal nõustati konsultantide poolt kokku 627 alustavat ja tegutsevat ettevõtjat, starditoetusi 
sai kolm ettevõtet (toetus à 15 000 eurot). 
Korraldati järgmised üritused: 
 

• toimus 2 ettevõtluse baaskoolitust (kevadel ja sügisel). Ettevõtluskoolituse formaat ja teemad 
on üle-eestiliselt toimiva baaskoolitustel sarnane. Koolituse maht kokku 56 tundi ja 
koolituspäevade arv 7 päeva, osalejate arv oli 46.  

• Väliskoolitajatega Taani ja Soome sihtturu seminar "Kuidas alustada eksporti Soome ja 
Taani?", 

• koolitus „Kuidas sünnib innovatsioon teadlaste ja ettevõtjate koostöös?“ 
• koolitus „Kuidas luua persoonibrändi?“. 
• toimus Pärnumaa naisettevõtjate õppereis Soome. 

Pärnu maakonna arengukava koostamise käigus 2018. aastal läbi viidud analüüsidest selgus, et 
suurimaks maakonna ettevõtete kasvu pidurdavaks teguriks on lisaks ekspordimahtude kasvatamisega 
kaasnevatele väljakutsetele tänaseks kujunenud hüppeliselt kasvavad tööjõukulud, oskustöötajate 
osas valitsev tööjõupuudus ning tootmise vähene efektiivsus, mis paneb ettevõtete seni toiminud 
ärimudelid suure surve alla. Riiklikes tegevuskavades fookusesse tõstetud digitaliseerimine ja 
automatiseerimine on võimalikeks lahendusteks ka Pärnumaa ettevõtete konkurentsivõime tõstmisel. 
2021. aastal toimus koolitaja Maarja Pajusalu poolt läbi viiduna kolm digiturunduse praktilisi tööriistu 
tutvustavat koolitust, mille käigus osalejad omandasid oskused Canva programmi abil ise oma ettevõtte 
jaoks turundusmaterjale disainida. Ettevõtte spetsiifikast lähtuvalt pakuti osalejatele koolituse 
lisandväärtusena ka individuaalset nõustamist. Neljas koolitus „Turundusele START“ andis osalejatele 
teadmised, kuidas juba turundustegevuste planeerimise alguses õiged ning suurimat mõju ja parimaid 
tulemusi andvad valikud teha. Digiturunduse koolitusprogramm jätkus kahe Google-teemalise 
koolitusega, mille käigus tutvuti Google Business konto loomisega kaasnevate võimalustega ja 
erinevate lahendustega, kuidas oma ettevõttega otsingumootorites paremini esile tulla. 2021. aasta 
digiturundusega seotud koolitusprogramm päädis seitsmenda koolitusega LinkedIni teemal. See oli 
suunatud Pärnumaa ettevõtetes personali- ja turundusteemadega tegelevatele inimestele, et teha neile 
selgemaks LinkedIn’i olemus ja võimalused nii uute töötajate kui uute klientide leidmiseks ning näidata, 
kuidas ettevõte saab oma peamiste väljakutsete lahendamiseks LinkedIni enda kasuks reaalselt tööle 
panna. 
Digiturundusega seotud tegevustesse oli 2021. aastal kaasatud 75 ettevõtet. 
 
Pärnumaa ettevõtlusinkubaator 

Pärnumaa Ettevõtlusinkubaator alustas tegevust oma ruumides 2021. aasta mais, kuni aasta lõpuni 
toimus üle 20 koolituse, seminari, ürituse. Tänu suvisele suuremale reklaamikampaaniale Pärnu linnas 
ja maakonnas sai inkubaator tuntust ja tuli piisavalt uusi avaldusi (20) järgmisesse inkubatsioonivooru. 
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Arvestades suhteliselt lühikest perioodi (maist detsembrini), said eesmärgid ületatud ja tulemustega 
jäid rahule nii inkubandid, osalenud koostööpartnerid kui ka korraldajad.Osaliselt said takistuseks 
covidiga seotud piirangud, sest ilma covid tõendita ei saanud osad ettevõtjad kontaktüritustel osaleda, 
kuid olukorrale leiti lahendus ja kõik üritused korraldati hübriidvormis, kus Zoomi vahendusel said 
osaleda ka covid-tõendita inkubandid. 
 
2021 väljus edukalt inkubatsioonist 5 ettevõtet ning sisenes 7 uut ettevõtet. Sisutegevuste osas jätkati 
koostööd Tehnopoliga, et tagada professionaalne nõustamine ja ettevõtlusinkubatsiooni programm. 12-
kuuline programm algab ettevõtte analüüsiga, mille käigus kaardistatakse ära hetkeolukord ja 
inkubaatorisse tuleku eesmärgid. Pannakse paika programmi käigus saavutatav eesmärk ning 
seatakse igakuised vahe-eesmärgid. Igal kuul toimuvad ettevõtete ja mentorite kohtumised. Viiel 
inkubatsioonis oleval ettevõttel on mentorid Tehnopoli poolt, kahel ettevõttel on mentoriteks 
arenduskeskuse ettevõtluskonsultandid. 
 
2021 inkubatsiooni sisenenud inkubandid: 

• Plantos OÜ – mikrotaimed (idandid ja võrsed), maheseemnete kasvatus ja müük. 
• EcoCenter OÜ – Eesti mahetootjaid ühendav veebiplatvorm e-pood. 
• Infinder OÜ – veebiplatvorm, mis ühendab praktikandid ja ettevõtted. 
• Pärnu Loovlinnak Haldus OÜ – multidistsiplinaarne kultuuritehas ja kunsti- ning 

meelelahutuskeskkond. 2021 suvel korraldasid asutajad ca 30 meelelahutus- ja 
kunstisündmust, alal valmis 15 suuremat kunstiteost, võeti taaskasutusse 1000m2 hoonestust 
ja 2500m2 õueala (endine Pärnu õlletehas). Hetkel valmistab meeskond ette uuele pinnale 
kolimist koos kultuuriklubiga Tempel (Pärnu Loomelinnak MTÜ). 

• Buildig OÜ / Kaarik - integreeritav järelkäru, mille saab muuta lihtsalt ostukorviks ja oma ostud 
koju sõidutada. Muul juhul rattaga poes käimine tülikas, sest väike korv või pakiraam ei mahuta 
eriti midagi. Pärnu on rattalinn ja see soodustaks veelgi enam ratast kasutama ja auto koju 
jätma. Inkubatsiooni mentorite toel on eesmärk liikuda toote lansseerimiseni. Prototüüp olemas. 

• Trewe Naturals OÜ / OutForFit.com - veebiplatvorm, kus spordihuvilised saavad tasuta vaadata 
trennivideosid, milliseid harjutusi just nende poolt kasutatavat tüüpi välijõusaalis on võimalik 
teha. 

• Demisoft OÜ – erinevate spordiruumide broneerimist ja kasutamist hõlbustav veebiplatvorm. 
 
Lisaks pakuti inkubantidele täiendavaid tugitegevusi ja koolitusi (B2B müügikoolitus, mentorpäev, 
koostööpäev, kohvihommik Pärnu 2035, inspiratsiooniseminar), inkubandid said osaleda üle-eestilisel 
inkubantide ja teadusparkide suveakadeemias. 
 
Toimus Ettevõtlusinkubaatori ja inkubatsiooniteenuse tutvustamine esinemiste, loengute, ettekannete, 
inkubaatorit tutvustavate materjalide ja videote kaudu: 

• Pärnumaa Ettevõtlusinkubaator osales programmi "Ettevõtlik pärnakas" häkatonil, kus valiti 
välja üks tiim (OUTFORFIT), kes pääses ilma kandideerimiseta inkubatsiooniprogrammi. 
Ettevõtlusinkubaatori reklaamimiseks jagati häkatonil inkubaatori T-särke. Häkaton toimus 
koostöös Pärnu linna ja Garage48-ga. 

• Osaleti üle-eestilise arenguprogrammi „Ideest iduettevõtteni“ tegevustes, kus valiti välja üks 
tiim, kellele pakuti võimalust pääseda ilma kandideerimiseta inkubatsiooniprogrammi. Kuna 
tegemist oli gümnaasiuminoortega, siis nad kooli kõrvalt ei jõudnud inkubatsiooniprogrammis 
osaleda. 

• Osalemine koostöötamiskeskuse ForwardSpace kogukonnas – kaasamine inkubaatori 
erinevatesse üritustesse, igakuised koostöökohtumised. 

• Reklaamid bussidel – kasutati linnaliinibussi tagumist külge, et reklaamida Pärnumaa 
Ettevõtlusinkubaatorit linnapildis. 

• Reklaamid FBs – sotsiaalmeediakampaaniaga saadi uude inkubatsioonivooru uusi liitujaid. 
• Sisulood – kevadel 2021 tehti kõikide inkubatsioonis olevate ettevõtetega sisulood (5 tk) ja 

videoklipid, mis olid aluseks uue vooru kampaaniale. 
• Inkubaatori reklaammaterjalid – turundustegevuste hoogustamiseks ja suurema nähtavuse 

saavutamiseks telliti inkubaatori sümboolikaga T-särgid, kohvikruusid ja kõrvaklapid. 
Reklaammaterjale on jagatud erinevatel üritustel ja koostöökohtumistel. 

• Ettevõtlusinkubaatorit tutvustati rohkem kui 20 sündmusel või koolitusel, kus osales üle 350 
inimese. Pärnumaa koolidest käisid inkubaatoriga tutvumas Pärnu Koidula Gümnaasiumi 
õpilasfirmad, Jõõpre Kooli ja Pärnu Ühisgümnaasiumi õpilased. 
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Vabaühenduste nõustamine 

Vabaühendustele saadetakse kord nädalas uudiskirju, mis sisaldavad infot nii maakonnas kui vabariigis 
toimuva kohta, uudiskirja saajate arv on 580.  

Aruandeaastal oli nõustamiskordi 163, kliente 90, nõustatud projektitaotlusi 55, rahastuse saanud 
projektide maht 50 470 eurot. 

Kohaliku omaalgatuse programm (KOP) 

• Korraldati 2 info- ja koolituspäeva ning 2 hindamiskomisjoni koosolekut  
• Korraldati 18 projekti kohapealne vaatlus ja kontroll koos hindamiskomisjoni liikmetega  
• KOP taotlusi esitati 99 (kevadel 66 ja sügisel 33). 

Rahvatervise- ja turvalisuse alane tegevus 

Pärnumaa rahvatervise ja turvalisuse arengus järgiti arengustrateegia Pärnumaa 2035+ ja „Pärnumaa 
tervise- ja heaoluprofiili 2019-2024“ eesmärke.  
 
Rahvatervise arendamise prioriteedid 2021. aastal olid: 

• Vaimse tervise väärtustamine ja ennetustöö. Inimese vaimne tervis võimaldab toime tulla 
tänapäeva kiirete muutustega ja panustada kogukonna heaks.        

• Tervena elatud eluaastate kasv-liikumisharrastuse vajalikkuse teadvustamine ja hoiakute 
kujundamine. Pärnu maakonna arengustrateegia „Pärnumaa 2035+“ tervisedenduslik eesmärk 
on maakonna elanike tervena elatud eluea pikenemine enneaegse suremuse ja haigestumise 
vähendamise kaudu. Pärnumaalased teadvustavad  liikumisharrastuse vajalikkust ja liiguvad 
palju. Tervena elatud eluaastate arvu kasvab. Pärnumaa liigub - liikumisharrastusega 
tegelejate hulk kasvab.           

• Pärnumaa rahvatervise ja turvalisuse võrgustiku arendamine ning arengustrateegia muude 
eesmärkide täitmine. Pärnumaa rahvatervise ja turvalisuse võrgustik tegutseb ühtselt 
maakonna ja kohalike omavalitsuste eesmärkide täitmiseks. Omavalitsustes on toimivad 
heaolumeeskonnad, mis kaasavad laiapindset läbilõiget kõigist sidusgruppidest.           

 
Aruandeaastal viidi läbi vaimse tervise uuring. Uuringu eesmärk oli kaardistada Pärnumaa 12-24 
aastaste noorte (6.-12 klass, Pärnumaa kutsehariduskeskus, TÜ Pärnu kolledži üliõpilased, erinevad 
noortega tegelevad organisatsioonid) vaimse tervise seisund ning teadmised nõustamise osas. 
Eesmärk on tulemustele tuginedes saada sisendit maakonna arengu planeerimiseks. Uuringus 
kaardistatakse erinevad vaimse tervise probleemid (ärevus-, toitumis- ja unehäired, 
sõltuvusprobleemid) nii noortel, kui ka nende pereliikmetel ning uuritakse, millised on respondentide 
teadmised nii enda kui oma pereliikmete nõustamisvajaduse osas.   

Uuringu eesmärgid:  

• Tuginetakse Eestis varem läbiviidud uuringutele, et tulemused oleksid võrreldavad teiste 
piirkondade tulemustega.  

• Loodi elektrooniline küsimustik empiirilise kvantitatiivse uuringu läbiviimiseks Pärnumaal.  
• Koostöös TÜ Pärnu kolledži, Pärnu haigla laste ja noorte vaimse tervise keskusega ja SA 

Pärnumaa Arenduskeskusega viia läbi küsitlus.  
• Analüüsida kogutud andmeid ning koostada ülevaade uuringu tulemustest nii uuringu 

aruandena kui ka esitlusena ning seda Tellijale tutvustada (2022. aasta esimesel poolaastal).  

Kuna projekt on esialgu kavandatust mahukam, otsustas rahvatervise komisjon parema tulemuse 
huvides jaotada uuring etappidesse. 2021. aastal teostas Pärnu Kolledž esimese etapi (varasemate 
uuringute analüüs, küsimustiku koostamine).  

Toimus 2020 tegevuskava monitoorimine. Hindamiseks kutsuti kokku hindamiskoosolek, kus osalesid 
rahvatervise komisjoni liikmed. Koostati raport, mille tulemustest lähtuvalt kohandatakse  edaspidiseid 
tegevuskavasid. Seire tulemusena selgus, et rahvatervise komisjon on laiapõhjaline, asjatundjad, 
aktiivne eestvedamine, piisavalt vahendeid tegutsemiseks, läbipaistvus, kompromissivalmidus, 
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sarnane nägemus tervisedendusest. Hea projektide algatamise oskus (nt Vaimne tasakaal). Vaja oleks 
tõsta mõnede liikmete (organisatsioonide) aktiivsust komisjonis ning jätkuvalt püüda rohkem meedias 
silma paista.  

   
Pärnumaa väliskoostöö 

Pärnumaa Arenduskeskuses asub üks kaheksast Eestis asuvast Europe Direct (ED) infopunktidest. 
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 Pärnumaa 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, teavitamine ja kodanike kaasamine,  
suhtlemine kohaliku meedia ja teiste teabelevitajatega, koostöö edendamine piirkondlike ED 
teabekeskustega. 

ED tegevused 2021. aastal: 

• EL teemaline häkaton noorte volikogudes: „Euroopa roheline kokkulepe“ ja „Digiajastu 
nõudmistele vastav Euroopa” 

• Keskkonnaalane konverents Raplamaal, teemadeks keskkonnateadlikkus, tarbimine, Euroopa 
rohelepe.  

• Foorumid EL transpordivõrgustikest: kohalikud tasandi olulised EL poliitikavaldkonnad ja 
iseärasused – maakondade areng, maine – suurprojektide mõju maakondadele.  

• Aastal 2021 toimus 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.  

• Tegevused koolides: kuldvillaku sarjad koolides (nn mälumängule eelneb Europe Directi 
tutvustus, EL mõne päevakajalise teema tutvustus). Laiendati projekti „Tagasi kooli“ 
tegevusega – spetsialistid koolidesse.  

 
Koostöö Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindusega Eestis: 

• Avaliku halduse mobiilsusprogrammi kaudu korraldati kohalike omavalitsuste 
sotsiaalvaldkonna töötajate õppereis Norrasse ja Islandile, osalejad olid kõikidest Pärnu 
maakonna omavalitustest.   

• Programmi “Nordic Writers Crossing Borders” raames toimus Pärnumaa koolides Zoom’i kaudu 
kohtumine Islandi kirjanikuga Ævar Þór Benediktsson’iga.  

• Korraldati Põhjala kirjanduse nädal. 
 
Norra ja Euroopa Majandus- piirkonna finantsmehhanism 2014–2021 programmi raames külastati koos 
Pärnumaa omavalitsuste esindajatega Norra sõprusmaakonda Vikenit ja alustati raamatu „Pärnumaa-
Buskerud 30 aastat koostööd” koostamist. 
Tehti koostööd Norra saatkonnaga ja toimusid kohtumised Norra suursaadiku Else Berit Eikelandiga. 
Korraldati Norra näitus Pärnus Iseseisvuse väljakul.  
 
 
 
 
 
Erik Reinhold 
juhatuse liige 
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Bilanss
(eurodes)

 31.12.2021 31.12.2020 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 258 609 258 667 2

Nõuded ja ettemaksed 188 719 62 407 3, 8

Kokku käibevarad 447 328 321 074  

Kokku varad 447 328 321 074  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 160 432 42 048 4, 6

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 139 536 142 130 8

Kokku lühiajalised kohustised 299 968 184 178  

Kokku kohustised 299 968 184 178  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 136 896 123 546  

Aruandeaasta tulem 10 464 13 350  

Kokku netovara 147 360 136 896  

Kokku kohustised ja netovara 447 328 321 074  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2021 2020 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 1 273 666 783 558 8

Tulu ettevõtlusest 28 736 11 435 9

Muud tulud 0 5 001 10

Kokku tulud 1 302 402 799 994  

Kulud    

Jagatud annetused ja toetused -622 582 -127 787 11

Mitmesugused tegevuskulud -232 046 -180 231 12

Tööjõukulud -391 071 -442 191 13

Muud kulud -46 266 -36 458 14

Kokku kulud -1 291 965 -786 667  

Põhitegevuse tulem 10 437 13 327  

Intressitulud 27 23 15

Aruandeaasta tulem 10 464 13 350  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2021 2020 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 10 437 13 327  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -126 312 72 582 3

Varude muutus 0 4 407  

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 115 790 41 776 6, 8

Laekunud intressid 27 23 15

Kokku rahavood põhitegevusest -58 132 115  

Kokku rahavood -58 132 115  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 258 667 126 552 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus -58 132 115  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 258 609 258 667 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2019 123 546 123 546

Aruandeaasta tulem 13 350 13 350

31.12.2020 136 896 136 896

Aruandeaasta tulem 10 464 10 464

31.12.2021 147 360 147 360
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

SA Pärnumaa Arenduskeskus on koostanud 2021. raamatupidamise aastaaruande vastavalt Raamatupidamiseseaduse § 17-le ja on

kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele.

Selle põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses, mida täiendavad

Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid ning avaliku sektori finantsarvestuse ja –aruandluse juhendis sätestatud nõuded. 

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, kui see on

kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhmõtetes.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Rahavoogude aruandes kajastatakse aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja

finantseerimistegevuse rahavoogudeks. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

SA Pärnumaa Arenduskeskuse raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Arvestuspõhimõtteid ei ole võrreldes eelmise aruandeperioodiga muudetud.

Raha

Bilansis kajastatakse raha kirjel pangas olevate arvelduskontode ja sularahakassa jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Nõudeid kajastatakse bilansis nõudeõiguse tekkimise momendil

ning hinnatakse lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Kui nõude laekumine loetakse osaliselt või täielikult ebatõenäoliseks,

kajastatakse see nõuete bilansilise väärtuse vähendamisena ja kantakse kuludesse.

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga kliendi kohta eraldi, arvestades informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Nõuded, mis laekuvad

maksegraafikute alusel ei ole alla hinnatud.

Nõuet loetakse lootusetuks, kui juhtkonna hinnangul puuduvad võimalused nõude sissenõudmiseks. Lootusetuid nõudeid bilansis ei kajastata.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivarana kajastatakse varasid eeldatava kasuliku elueaga üle ühe aasta ja soetusmaksumusega alates 5000 eurot.

Varad, mille kasulik eluiga on üle ühe aasta, kuid mille soetamismaksumus on alla 5000 euro, kajastatakse bilansivälise varana ja kantakse

soetamisel kuludesse.

Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektide üle, millised on soetamisel kuludesse kantud, peetakse arvestust

bilansiväliselt vastavalt RPS sätestatule ja lähtudes otstarbekusest.

Materiaalne põhivara on kajastatud bilansis soetamismaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum. Kulumi arvestamisel

kasutatakse lineaarset meetodit. Kulumi norm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust

elueast. Põhivara kasulikku eluiga inventeeritakse aastainventuuri käigus. Kui vara hinnanguline kasulik eluiga erineb oluliselt

eelnevalt kehtestatust, siis muudetakse vara järelejäänud kasulikku eluiga, millest tulenevalt muutub järgmiste perioodide varale

arvestatav kulum.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    5000

Rendid

Aruandekohustuslane on rentnik

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.
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Annetused ja toetused

Sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud kohustisi, mille korral sihtfinantseerimise

andja kontrollib toetuse sihipärast kasutamist.

Toetust kajastatakse vastavuses tegelike kulutustega (palju on arvelevõetud põhivarana ja tegevuskuludeks perioodikuluna).

Põhivara soetamiseks saadud sihtfinantseerimine kajastatakse tuluna põhivara soetamise perioodil.

Toetust kajastatakse bilansis esmakordselt raha laekumisel või toetuse tekkepõhisel kuupäeval, arvestades tulude-kulude vastavuse printsiipi.

Tegevuskulude katteks saadud sihtfinantseerimised kajastatakse tuluna kui selle laekumine on kindel (maksetaotlus on aktsepteeritud)

ja põhivara soetuse puhul lähtutakse soetamise kuupäevast.

Plaanitud, kuid laekumata toetussummasid bilansis ei kajastata.

Käibemaksukulu põhivara soetuselt kajastatakse eraldi kontol ja põhivara soetusega kaasnevat käibemaksukulu kajastatakse

brutomeetodil toetusena põhivara soetuseks.

Tulud

Tulud võetakse arvele tekkepõhiselt vastavalt tulu tekkimist kajastavatele dokumentidele. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse

osutamisel, mille kohaselt kajastatakse teenuse osutamisest saadavad tulud proportsionaalselt samades perioodides kui teenuse osutamisega

kaasnevad kulud.

Kulud

Kulude arvestus on tekkepõhine ja aruande koostamisel arvestatakse, et järgneva perioodi tulude teenimisega seotud kulu kajastatakse

ettemakstud tulevaste perioodide kuludena.

Maksustamine

Põhivara ja varude soetamisel tasutud mittetagastatavad maksud ja lõivud (näiteks käibemaks, kuna ostja ei ole käibemaksukohustuslane)

kajastatakse soetamishetkel kuluna ning neid ei kajastata varade soetamismaksumuse koosseisus.

Seotud osapooled

Aruande koostamisel loetakse seotud osapoolteks SA Pärnmumaa Arenduskeskuse asutajaid, nõukogu ja juhatuse liikmeid, nende

isikute lähedasi perekonnaliikmeid ja nende kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtjaid.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2021 31.12.2020

Swedbank 258 609 258 367

Sularahakassa 0 300

Kokku raha 258 609 258 667

Pangakontode jäägid on inventeeritud ja võrreldud vastavate raamatupidamisregistritega. Sularahakassat seisuga 31.12.2021 ei ole.
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Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2021 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 804 804  

Ostjatelt laekumata

arved
804 804  

Ettemaksed 1 739 1 739  

Tulevaste perioodide

kulud
1 711 1 711  

Muud makstud

ettemaksed
28 28  

Saamata sihtfinantseerimine 186 176 186 176 8

Kokku nõuded ja

ettemaksed
188 719 188 719  

 

 31.12.2020 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 867 867  

Ostjatelt laekumata

arved
867 867  

Ettemaksed 28 28  

Muud makstud

ettemaksed
28 28  

Saamata sihtfinantseerimine 61 512 61 512 8

Kokku nõuded ja

ettemaksed
62 407 62 407  

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2021 31.12.2020

Maksuvõlg Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 4 411 5 376

Erisoodustuse tulumaks 136 0

Sotsiaalmaks 7 947 9 471

Kohustuslik kogumispension 352 459

Töötuskindlustusmaksed 475 553

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 13 321 15 859

Kõik maksuvõlad on lõplikult tasutud 10.01.2022.

Vaata lisa 6.
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Lisa 5 Kasutusrent
(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

 2021 2020 Lisa nr

Kasutusrendikulu -14 321 -34 630 12

Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest

 31.12.2021 31.12.2020 Lisa nr

12 kuu jooksul -20 000 -20 500  

1-5 aasta jooksul -100 000 0  

Üle 5 aasta -133 350 0  

Aruandeperioodil kehtinud üürilepingud:

Uus tn 2 laoruumide üürilepingu kehtivus 26.10.2020 kuni 17.05.2021.

Haapsalu mnt 88 laoruumide üürilepingu kehtivus 22.10.2020 kuni 31.10.2021. 

Laoruumid olid üüritud vara ja dokumentide hoiustamiseks kuni valmis Ringi tn 35 laoruum.

Pärnumaa Arenduskeskusel on sõlmitud 15.07.2021 Tartu Ülikooliga bürooruumide üürileping aadressil Ringi tn 35. Üürilepingu kehtivus on 12

aastat ja 8 kuud. Üürnik investeeris lepingu objekti (hoone olulistesse osadesse) 488 390 eurot ja nimetatud summat arvestades kehtib lepingus

märgitud üürimäär kogu lepinguperioodil ja üüri arveid ei esitata.

Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest on kajastatud Ringi tn 35 bürooruumide kommunaalkulud.

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2021 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 7 078 7 078  

Võlad töövõtjatele 22 227 22 227 7

Maksuvõlad 13 321 13 321 4

Muud kohustised 456 456  

Sihtfinantseerimise vahendamine Tartu

Ülikoolile
117 350 117 350  

Kokku võlad ja ettemaksed 160 432 160 432  

 

 31.12.2020 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 4 328 4 328  

Võlad töövõtjatele 19 986 19 986 7

Maksuvõlad 15 859 15 859 4

Sihtfinantseerimise

tagasimaksekohustised
1 418 1 418  

Muud kohustised 457 457  

Kokku võlad ja ettemaksed 42 048 42 048  
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Lisa 7 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

 31.12.2021 31.12.2020 Lisa nr

Puhkusetasude kohustis 21 541 19 491  

Võlad majanduskulude eest 686 495

Kokku võlad töövõtjatele 22 227 19 986 6

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

 31.12.2019 Laekunud Tagasi

makstud

Kajastatud

tulemiaruandes
31.12.2020 Lisa

nr
Nõuded Kohustised Nõuded Kohustised

Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks

Rahandusministeerium  22 555  34 384 11 829  3

Kokku

sihtfinantseerimine

põhivarade

soetamiseks

22 555 34 384 11 829  

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Ettevõtluse Arendamise

SA
32 000 32 000  

Pärnumaa

Omavalitsuste Liit
41 663 405 286 -6 000 363 700 6 656 83 905 3

Pärnu Linnavalitsus 61 559 990 -11 559 1 815 49 175  

Euroopa Komisjon 29 260 29 260  

ERDF (Eesti-Läti

programm)
28 882 40 008 17 550 6 424 3

Rahandusministeerium 40 689 92 936 88 850 36 603 3

Lääne-Eesti Turism SA 10 779 10 779  

Maakondlikud

Arenduskeskused MTÜ
33 409 224 395 181 934 9 050  

Kodanikuühiskonna

Sihtkapital SA
32 750 32 750  

Põhjamaade Ministrite

Nõukogu
600 600  

Muud mitmesugused 715 715  

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

113 759 103 222 869 719 -17 559 749 174 49 683 142 130  

Kokku

sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

113 759 103 222 892 274 -17 559 783 558 61 512 142 130  
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 31.12.2020 Laekunud Tagasi

makstud

Kajastatud

tulemiaruandes
31.12.2021 Lisa

nr
Nõuded Kohustised Nõuded Kohustised

Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks

Rahandusministeerium 11 829  506 017  624 038 129 850  3

Kokku

sihtfinantseerimine

põhivarade

soetamiseks

11 829 506 017 624 038 129 850  

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Pärnumaa

Omavalitsuste Liit
6 656 83 905 223 886 -7 824 205 434 87 877  

Pärnu Linnavalitsus 49 175 53 927 58 904 44 198  

Euroopa Komisjon 28 199 28 199  

ERDF (Eesti-Läti

programm)
6 424 6 550 126  

Rahandusministeerium 36 603 147 260 144 523 33 866 3

Maakondlikud

Arenduskeskused MTÜ
9 050 154 634 156 223 7 461  

Kodanikuühiskonna

Sihtkapital SA
29 035 29 035  

Keskkonnainvesteeringute

Keskus
22 460 22 460 3

SA Viljandimaa

Arenduskeskus
2 000 2 000  

Muud MTÜd 2 724 2 724  

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

49 683 142 130 648 215 -7 824 649 628 56 326 139 536  

Kokku

sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

61 512 142 130 1 154 232 -7 824 1 273 666 186 176 139 536  

Lisa 9 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2021 2020

Tulu koolitusteenuste ostutamisest 6 740 7 760

Reklaami müügi tulu 98 0

Muu teenuste müügitulu 21 898 3 675

Kokku tulu ettevõtlusest 28 736 11 435

Kirjel muu teenuste müügitulu on kajastatud: osutatud projektijuhtimise teenus, korteriühistutele ostutatud nõustamisteenused,

inkubatisooniteenused, ettevõtjatele korraldatud õppereiside osalustasud.
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Lisa 10 Muud tulud
(eurodes)

 2021 2020

Pärnu Turismiinfokeskuse kauba müügitulu 0 5 001

Kokku muud tulud 0 5 001

Lisa 11 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

 2021 2020

Noore spetsialisti toetus 0 -3 000

Arengustipendium -4 977 -825

Koolinoorte preemiad -650 -900

Kohaliku omaalgatuse programmi toetused 0 -94 029

Liikmemaksud -1 000 -4 195

KOBAR ehituskulude katmine sihtfinantseeringust -63 428 -24 838

KOBAR investeeringukulude katmise vahendamine

Tartu Ülikoolile
-552 527 0

Kokku jagatud annetused ja toetused -622 582 -127 787

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2021 2020 Lisa nr

Üür ja rent -14 321 -34 630 5

Mitmesugused bürookulud -10 285 -12 420  

Uurimis- ja arengukulud -39 812 -9 188  

Lähetuskulud -1 733 -2 121  

Koolituskulud -2 405 -9 243  

Esindus- ja vastuvõtukulud -719 -1 391

Juriidilised- ja personaliteenused 0 -80

Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis -3 363 -6 065

IT-kulud ja arendustööd -10 129 -10 203

Inventarikulud -4 047 -1 096

Tervise edendamise kulud -2 461 -1 355

Ürituste korraldamise kulud -130 104 -88 020

Reklaamikulud -12 667 -4 419

Kokku mitmesugused tegevuskulud -232 046 -180 231  



23

Sihtasutus Pärnumaa Arenduskeskus 2021. a. majandusaasta aruanne

Lisa 13 Tööjõukulud
(eurodes)

 2021 2020

Palgakulu -290 468 -321 144

Sotsiaalmaksud -97 958 -108 299

Puhkusekohustis -2 050 -11 744

Töötajatele tehtud erisoodustused -595 -1 004

Kokku tööjõukulud -391 071 -442 191

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 13 15

Lisa 14 Muud kulud
(eurodes)

 2021 2020

Käibemaksukulu -46 266 -29 222

Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest arvetest 0 -7 236

Kokku muud kulud -46 266 -36 458

Lisa 15 Intressitulud
(eurodes)

 2021 2020

Intressitulu hoiustelt 27 23

Kokku intressitulud 27 23

Lisa 16 Seotud osapooled
(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED 31.12.2021 31.12.2020

Võlad ja ettemaksed   

Asutajad ja liikmed 0 1 120

Kokku võlad ja ettemaksed 0 1 120
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MÜÜDUD 2021 2020

Kaubad Teenused Kaubad Teenused

Asutajad ja liikmed 860 8 169 0 5 546

Kokku müüdud 860 8 169 0 5 546

OSTETUD 2021 2020

Kaubad Teenused Kaubad Teenused

Asutajad ja liikmed 0 4 364 0 8 650

Kokku ostetud 0 4 364 0 8 650

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud

olulised soodustused
  

 2021 2020

Arvestatud tasu 27 600 27 600

SA Pärnumaa Arenduskeskuse asutajad on Pärnumaa Omavalitsuste Liit ja Pärnu linn.

Info asutajatelt saadud toetuste kohta on lisas 8.



SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Sihtasutus Pärnumaa Arenduskeskus üldkoosolekule

Arvamus

Oleme auditeerinud Sihtasutus Pärnumaa Arenduskeskus (sihtasutus) raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2021 ning tulemiaruannet,

rahavoogude aruannet ja netovara muutuste aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud aasta kohta ja raamatupidamise aastaaruande lisasid, sealhulgas märkimisväärsete

arvestuspõhimõtete kokkuvõtet.

Meie arvates kajastab kaasnev raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt sihtasutuse finantsseisundit seisuga 31.12.2021 ning sellel kuupäeval

lõppenud aasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Arvamuse alus

Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti). Meie kohustusi vastavalt nendele standarditele kirjeldatakse täiendavalt meie aruande osas

„Vandeaudiitori kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga”. Me oleme sihtasutusest sõltumatud kooskõlas kutseliste arvestusekspertide eetikakoodeksiga

(Eesti) (sh sõltumatuse standardid), ja oleme täitnud oma muud eetikaalased kohustused vastavalt nendele nõuetele. Me usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme

hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie arvamusele.

Muu informatsioon

Juhtkond vastutab muu informatsiooni eest. Muu informatsioon hõlmab tegevusaruannet, kuid ei hõlma raamatupidamise aastaaruannet ega meie vandeaudiitori aruannet.

Meie arvamus raamatupidamise aastaaruande kohta ei hõlma muud informatsiooni ja me ei tee selle kohta mingis vormis kindlustandvat järeldust.

Seoses meie raamatupidamise aastaaruande auditiga on meie kohustus lugeda muud informatsiooni ja kaaluda seda tehes, kas muu informatsioon lahkneb oluliselt

raamatupidamise aastaaruandest või meie poolt auditi käigus saadud teadmistest või tundub muul viisil olevat oluliselt väärkajastatud.

Lisaks on meie kohustus avaldada, kas tegevusaruandes esitatud informatsioon on vastavuses kohalduvate seaduses sätestatud nõuetega.

Kui me teeme tehtud töö põhjal järelduse, et muu informatsioon on eespool toodu osas oluliselt väärkajastatud, oleme kohustatud sellest faktist aru andma.

Meil ei ole sellega seoses millegi kohta aru anda ning avaldame, et tegevusaruandes esitatud informatsioon on olulises osas kooskõlas raamatupidamise aastaaruandega

ning kohalduvate seaduses sätestatud nõuetega.

Juhtkonna ja nende, kelle ülesandeks on valitsemine, kohustused seoses raamatupidamise aastaaruandega

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga ja sellise sisekontrolli eest, nagu

juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on juhtkond kohustatud hindama sihtasutuse suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana, esitama infot, kui see on asjakohane,

tegevuse jätkuvusega seotud asjaolude kohta ja kasutama tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsiipi, välja arvatud juhul, kui juhtkond kavatseb kas sihtasutuse likvideerida

või tegevuse lõpetada või tal puudub sellele realistlik alternatiiv.

Need, kelle ülesandeks on valitsemine, vastutavad sihtasutuse raamatupidamise aruandlusprotsessi üle järelevalve teostamise eest.

Vandeaudiitori kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga

Meie eesmärk on saada põhjendatud kindlus selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne tervikuna on kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta, ja

anda välja vandeaudiitori aruanne, mis sisaldab meie arvamust. Põhjendatud kindlus on kõrgetasemeline kindlus, kuid see ei taga, et olulise väärkajastamise eksisteerimisel

see kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti) läbiviidud auditi käigus alati avastatakse. Väärkajastamised võivad tuleneda pettusest või veast ja neid

peetakse oluliseks siis, kui võib põhjendatult eeldada, et need võivad üksikult või koos mõjutada majanduslikke otsuseid, mida kasutajad raamatupidamise aastaaruande

alusel teevad.

Kasutame auditeerides vastavalt rahvusvaheliste auditeerimise standarditele (Eesti) kutsealast otsustust ja säilitame kutsealase skeptitsismi kogu auditi käigus. Me teeme ka

järgmist:

- teeme kindlaks ja hindame raamatupidamise aastaaruande kas pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamise riskid, kavandame ja teostame auditiprotseduurid

vastuseks nendele riskidele ning hangime piisava ja asjakohase auditi tõendusmaterjali, mis on aluseks meie arvamusele. Pettusest tuleneva olulise väärkajastamise

mitteavastamise risk on suurem kui veast tuleneva väärkajastamise puhul, sest pettus võib tähendada salakokkulepet, võltsimist, info esitamata jätmist, vääresitiste tegemist

või sisekontrolli eiramist;

- omandame arusaamise auditi puhul asjassepuutuvast sisekontrollist, et kavandada nendes tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamiseks

sihtasutuse sisekontrolli tulemuslikkuse kohta;

- hindame kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasust ning juhtkonna arvestushinnangute ja nendega seoses avalikustatud info põhjendatust;

- teeme järelduse juhtkonna poolt tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsiibi kasutamise asjakohasuse kohta ja saadud auditi tõendusmaterjali põhjal selle kohta, kas esineb

olulist ebakindlust sündmuste või tingimuste suhtes, mis võivad tekitada märkimisväärset kahtlust sihtasutuse suutlikkuses jätkata jätkuvalt tegutsevana. Kui me teeme

järelduse, et eksisteerib oluline ebakindlus, oleme kohustatud juhtima vandeaudiitori aruandes tähelepanu raamatupidamise aastaaruandes selle kohta avalikustatud infole või

kui avalikustatud info on ebapiisav, siis modifitseerima oma arvamust. Meie järeldused põhinevad vandeaudiitori aruande kuupäevani saadud auditi tõendusmaterjalil.

Tulevased sündmused või tingimused võivad siiski kahjustada sihtasutuse suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana;

- hindame raamatupidamise aastaaruande üldist esitusviisi, struktuuri ja sisu, sealhulgas avalikustatud informatsiooni, ning seda, kas raamatupidamise aastaaruanne esitab

aluseks olevaid tehinguid ja sündmusi viisil, millega saavutatakse õiglane esitusviis.

Me vahetame nendega, kelle ülesandeks on valitsemine, infot muu hulgas auditi planeeritud ulatuse ja ajastuse ning märkimisväärsete auditi tähelepanekute kohta,

sealhulgas mis tahes sisekontrolli märkimisväärsete puuduste kohta, mille oleme tuvastanud auditi käigus.
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