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SISSEJUHATUS 

 

Ajakirjandusest võib lugeda, et maal elavad ainult rikkad või hullud. Ilmselt natuke mõlemat, 

sest maal elavad rikkaliku mõttepagasiga tegusad inimesed, kes püüdlevad oma eesmärkide 

poole, kasutades selleks ära erinevaid ettevõtlusvõimalusi. 2013. aastal toimus Rootsis 

konverents maaelu arengu vajalikkuse teemal. Seal osales Eesti Maaülikooli kui maaelu 

arengukava püsihindaja esindaja, kes hiljem oma artiklis kirjutas järgmiselt: „Maaelu 

jätkumine on meie julgeolekugarantii“ (Räisa 2013). 

Ettevõtlusega tegelejaid on mitmesuguseid, kes pürgivad oma jõududega edasi, kes 

kasutavad selleks erinevaid toetusvõimalusi. Üks võimalus maaettevõtluse arendamiseks on 

Leaderi toetus. Leader on maaelu arengukava üks meetmetest, mille abil on võimalik 

kohalikku arengut rahastada. Leaderi piirkondade strateegiates on ette nähtud meetmed nii 

kogukonna, keskkonna, ettevõtluse kui koostöö arendamiseks.  

Euroopa Liidu toetustest ja nende jaotamisest on huvitatud erinevad sihtgrupid, mistõttu on 

Leaderi meetme tulemuslikkuse väljaselgitamine avaliku raha kasutamisel vajalik. 

Strateegia raames määratakse iga piirkonna kohta sihttasemed, mis tuleb rahastamisperioodi 

lõpuks saavutada. Autor soovib uurida, kas Peipsi-Alutaguse Koostöökoda on perioodi 

2007-2013 lõpuks seatud eesmärgid täitnud. Eesti Maaülikooli Majandus- ja sotsiaalinstituut 

on Leaderi meetme püsihindaja ning mitmetes oma uuringutes ja aruannetes uurinud antud 

meetme rakendamist üle-eestiliselt. Autor võtab vaatluse alla ainult Peipsi-Alutaguse 

Koostöökoja tegevuspiirkonna strateegia ettevõtlusmeetme.  

Magistritöö eesmärk on Leaderi toetuste tulemuslikkuse hindamine, tuginedes Peipsi-

Alutaguse Koostöökoja tegevuspiirkonna strateegia 2007-2013 ettevõtlusmeetmest toetatud 

ettevõtetele. Kuna Leaderi toetuste näol on tegemist avaliku raha jagamisega, on eriti oluline, 

et toetused oleksid kasutatud sihipäraselt. 

Töö eesmärgi saavutamiseks on autor püstitanud järgmised uurimisküsimused: 

 millisel määral on Peipsi-Alutaguse Koostöökoja strateegia ettevõtlusmeetmes 

arvestatud liikmesvaldade tegevusplaanidega ettevõtluse arendamisel? 

 kui tulemuslik on olnud Peipsi-Alutaguse Koostöökoja ettevõtlusmeede? 
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 milline on ettevõtjate hinnang Peipsi-Alutaguse Koostöökoja strateegia 

ettevõtlusmeetme rakendamisele? 

 milline on fookusgrupi hinnang Peipsi-Alutaguse Koostöökoja strateegia 

ettevõtlusmeetme rakendamisele?   

Käesolev magistritöö koosneb kahest põhiosast, teoreetilisest ja empiirilisest osast. Töö 

teoreetiline osa tugineb järgmistele materjalidele: 

 teadusartiklid; 

 Eesti ettevõtluspoliitika 2007-2013; 

 Leader alusmaterjalid;  

 uuringud Leader meetme rakendamise kohta; 

 Peipsi-Alutaguse Koostöökoja strateegia 2007-2013. 

Teoreetilises osas tuuakse välja maaettevõtluse olemus, maaettevõtluse arenguvõimalused 

ettevõtluspoliitika abil, maaelu poliitika areng, avaliku sektori vahendite kasutamine 

maaettevõtluse arendamiseks Euroopa Liidu riikides. Empiiriline osa moodustub käesoleva 

uurimistöö metoodikast, uurimistulemustest ja järeldustest. Uurimistulemuste analüüsis 

tuuakse välja ülevaade kohalikust tegevusgrupist Peipsi-Alutaguse Koostöökojast ja 

tegevusgrupi strateegia ettevõtlusmeetmest, mis on uurimistöö aluseks. Analüüsitakse 

liikmesvaldade arengukavades püstitatud ettevõtluse arendamise tegevuskavade sidusust 

Peipsi-Alutaguse Koostöökoja strateegia ettevõtlusmeetmega, toetust saanud ja projektid 

ellu viinud ettevõtete majandusnäitajaid, ettevõtjate tagasisidet Leaderi toetuse kasutamise 

ja tulemuslikkuse kohta ning valdade esindajate hinnangut Peipsi-Alutaguse Koostöökoja 

strateegia ettevõtlusmeetme rakendamisele.  

Käesolev magistritöö valmib ajal, mil Leaderi uus periood 2014-2020 on juba alanud, kuid 

Peipsi-Alutaguse Koostöökojale peaks antud töö tulemustest kasu olema. Autori 

tähelepanekuid saab kasutada ettevõtlusmeetme tulemuslikumaks rakendamiseks ja 

piirkonna ettevõtluse arendamiseks. 

Magistritöö autor tänab juhendajat Rando Värnikut ja Maret Pritsi suunavate kommentaaride 

eest.  
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KASUTATUD LÜHENDID  

 

EMTAK – Eesti Majanduse Tegevusalade Klassifikaator, aluseks ettevõtte tegevusala 

määramisel (EMTAK tegevusalad).  

Kohalik tegevusgrupp – mittetulundusühing, kes arendab läbi Leaderi meetme maaelu 

(LEADERi kohaliku arengu …). 

LEADER – Liaison entre actions de développement de l´economie rurale, Euroopa Liidu 

algatus, mille eesmärk on maaelu edendamine, põhineb kohalikul lähenemisel (Leader). 

MAK – maaelu arengukava, dokument, mis on toetuste jagamise aluseks (Euroopa Liidu 

infokeskus). 

OECD – Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon, tunnustatud majandusanalüüsi 

keskus (Majandusliku Koostöö ja ….). 

PAK – Peipsi-Alutaguse Koostöökoda, üks 26st Eestis tegutsevast kohalikust tegevusgrupist 

(Organisatsioon). 
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1. MAAETTEVÕTLUSE ARENDAMINE  
 

1.1. Maaettevõtluse olemus  

 

Maaettevõtlus viitab maapiirkondades loodud ettevõtmistele, mis võivad olla loodud tänu 

maapiirkondade unikaalsusele, mida linnades ei eksisteeri, kui ka poliitilise sekkumise 

tulemusena. Maaettevõtlus võib hõlmata põllumajandust, elustiili, turismi, tööstust, 

teadmisi, kuigi sageli peetakse maaettevõtluseks ainult primaarsektorit. Maaettevõtetena 

käsitletakse kohalikes omavalitsustes, kuni 4 000 elanikuga väikelinnades tegutsevaid 

äriühinguid ja füüsilisest isikust ettevõtjaid (Uuring „Maapiirkonna ettevõtjate … 2012).  

Maaettevõtlus on midagi, mis mõjutab kohaliku kogukonna elukeskkonda, pakkudes 

erinevaid väljakutseid ja võimalusi. Ettevõtluse areng eeldab toimivat keskkonda, st valitsus 

peab omama selget ja sihipärast strateegiat, mis loob eeldused majanduskasvuks ja 

elanikkonna heaoluks. Ettevõtluse eelduste teadvustamisele ja ettevõtluse arengu 

stimuleerimisele aitavad kaasa ettevõtlusalastest teadusuuringutest omandatavad teadmised. 

(Lee, Phan 2008). 

Ettevõtluse eeldusteks on majanduslik mõtlemine, julgus riske võtta, vajaliku info 

olemasolu, sotsiaalne suhtlus, võrgustumine. Maapiirkondades on sotsiaalse identiteedi 

kujundamise protsess vajalik samm ettevõtlusega tegelemisel. Maaettevõtluse eesmärk on 

luua töökohti, pakkudes inimestele võimalust olla majanduslikult iseseisvad, tagada 

elanikele vajalikud tooted ja teenused. Maapiirkondade arendamiseks loodud 

mikroettevõtete toetusprogrammid on suunatud majandusarengule. Toetuste kasutamine ei 

pruugi tagada ettevõtluse arengut, sest muutunud majandusstruktuuri tõttu on MAK piiratud 

võimalustega. Oluline on rajada ettevõtlusele ühtsed normid. Maaettevõtluse 

jätkusuutlikkuse tagamiseks on oluline saavutada kindel positsioon turul, kapital tuleks 

teenima panna, mitte koguda lootuses tulevikus kõrgemat tulu teenida. Elustiili ja 

meelelahutusettevõtmistel on majandusarengule arvestatav mõju, kuna nende teenuste eest 

ollakse valmis maksma, selle järele on turul nõudlus. (Lee, Phan 2008). 

Maaettevõtlus annab võimaluse välja selgitada kogukonna ühised huvid, mis viivad 

ettevõtlustegevusteni. Kaasa aitab otsustustasandi viimine rohujuure tasandile, mis 
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omakorda aktiveerib kohalikku ettevõtlust. Ettevõtlust stimuleerib tehnoloogia areng, toimiv 

infovahetus ja ka varajane edu. (Lee, Phan 2008). 

Oluline märksõna maaettevõtluses on naised ja nende roll ettevõtluse edendamisel. Aina 

sagedamini osalevad naised ettevõtluskoolitustel, sest maapiirkondades on probleemiks 

tööpuudus või ei olda rahul olemasoleva tööga. Ettevõtlus annab võimaluse stabiilseks 

sissetulekuks. Rootsis on veerand ettevõtjatest naised, kolmandiku kõigist uutest 

ettevõtjatest moodustavad naised, seega on kasutamata potentsiaali. Naistel on palju ideid ja 

piisavalt energiat, mida on võimalik ettevõtteid asutades ja juhtides ellu viia. Rootsis on 

tugevalt eraldatud tööturg, kus mehed ja naised on aktiivsed erinevates sektorites. Üldine 

teadlikkus ettevõtlikkusest ja ettevõtlusest on madal. (Research on Women´s … 2008).  

OECD 2005. aasta raport toob välja kolm maapiirkondade probleemi, mis mõjutavad 

ettevõtlust:  

 primaarsektori vähenev tööjõuvajadus, mis tingib vajaduse võtta kasutusele meetmed 

stimuleerimaks majanduslikku aktiivsust maapiirkondades, on tingitud majandusliku 

struktuuri muutustest;  

 vananev elanikkond, tingitud noorte väljarändest ja pensioniikka jõudvate inimeste 

arvu kasvust;  

 raskused säilitada kriitiline elanikkond, et tagada majandusareng ja vajalikud 

teenused.  

Raporti kohaselt on lahenduseks linnaelanikes huvi tekitamine maapiirkondade vastu, 

majanduslikku edu aitavad saavutada ettevõtlusklastrid ja agrotööstus ning maaturismi 

areng. Kommunikatsioonitehnoloogia areng teeb võimalikuks ettevõtlusbarjääride 

ületamise. Maapiirkonnad on väga erinevad, see mõjutab nende arengut, iseloomulikud on 

kaugus turgudest, rahvastiku vähesus, infrastruktuuri puudused. Prantsusmaa ja Inglismaa 

maapiirkondade väljarännet on pidurdanud võimalus ühildada töö koduga, tööle sõitmiseks 

ei tule läbida pikki vahemaid ja kulutada asjatult aega, st kasutatakse ära modernseid 

kommunikatsioonivahendeid. (Smallbone 2013). 

Maaettevõtlust iseloomustavad järgmised karakteristikud: turu väiksus, tööturu piiratus, 

kaugus ressurssidest, äripindade saadavus, halb infrastruktuuri olukord, info kättesaadavus, 

rahastus, institutsiooniline keskkond. Väikeettevõtja jaoks on tegevuse rahastuse leidmine 

keeruline. Ettevõtja peab tegema investeeringud masinatesse, seadmetesse ja ehitistesse, 
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paljud vajaksid selleks aga toetust. Drabenstott ja Henderson viitavad vajadusele suurendada 

maapiirkondades omakapitali kaudu rahastamist ja arengufondide kasutamist (Drabenstott, 

Henderson 2006). Shield tunnistab, et maaettevõtlust iseloomustavad sotsiaal-kultuurilised 

väärtused ja eelistused, mis mõjutavad kogu ettevõtluse arengut (Shield 2005). Valentinov 

leiab, et kriitiline näitaja sotsiaal-majanduslikuks heaoluks maapiirkondades on sotsiaalne 

kapital (Valentinov 2003). Võib öelda, et sotsiaalne kapital põhineb isikute ametlikul ja 

mitteametlikul suhtlusel, see hõlmab nii usaldust kui kultuurilist mõõdet ja väljendub 

suuresti maapiirkondade kogukonna vabatahtlikus tegevuses (Smallbone 2013). 

Kohaliku arengu partnerlus on parim võimalus väärtustada maapiirkondade kogukondi, 

majandusliku kasu nimel. Selleks on loodud Euroopa Liidu poolt Leaderi programm, mille 

eesmärk on moodustada maapiirkondades kohalikud tegevusgrupid, kes aitavad rakendada 

maaelu arengukava meetmeid, algatada protsess, mis tugineb „alt-üles“ põhimõttele, st on 

kogukonna juhitud (First European Quality … 2006). Erinevad uuringud on näidanud, et 

maaettevõtluse põhiline vara on inimesed. Meccheri ja Pelloni soovitavad poliitikutel 

märgata, et kohaliku kogukonna tahet ja võimekust ettevõtluse arendamiseks 

maapiirkondades tuleb ära kasutada (Meccheri, Pelloni 2006).  

Tiina Hartman võrdles seitsme erineva riigi maaelu arengukavasid, sh Leaderi programmi, 

kuidas arendada maaettevõtlust. Kusjuures puudub rahvusvaheline ühene definitsioon 

kontseptsioonile „maa“, kuna ei jõuta üksmeelele, mis on „maa“ ja mis ei ole „maa“ ja mis 

on hoopis „maalähedane“, raskusi valmistaks geograafiliste üksuste tasandil statistiliste 

andmete kogumine. Euroopa Komisjon ja liikmesriigid sõlmisid kokkuleppe, kuidas 

kasutada struktuuri- ja investeerimisfonde, et saavutada jätkusuutlik areng ja kindlustada 

majanduskasv. Ühtekuuluvuspoliitika eesmärk on parandada ettevõtete konkurentsivõimet, 

teha täiendavaid investeeringuid väike- ja mikroettevõtete arengusse. Sotsiaalfondi prioriteet 

on suurendada oskustööliste osakaalu, pakkuda ettevõtetele uusi lähenemisviise, keskenduda 

tööhõiveprobleemidele. Maaelu arengu programmi eesmärkideks on põllumajanduse 

konkurentsivõime tugevdamine, loodusvarade säästev majandamine ja tasakaalustatud 

territoriaalse arengu saavutamine maapiirkondades (Rural Development). Liikmesriigid 

suunavad avaliku sektori vahendid põllumajanduse, metsanduse, maapiirkondade 

rahastamiseks. Maapiirkondade rahastamisele kaasaaitamisele on suunatud kohalike 

tegevusgruppide tegevusstrateegiad. Strateegiad peavad toetama maaelu arengukava 
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täitmist, täpset sisu ette ei dikteerita, sest siis kaoks Leaderi põhimõte, kohalike vajaduste 

arvestamine. (Hartman 2015). 

Ettevõtete arenguks on erinevad Euroopa Liidu riigid seadnud arengukavades eesmärgid, nt 

Austria soovib luua lisandväärtust turismis ja majanduses. Sloveenia prioriteet on 

töökohtade loomine. Inglismaa soovib arendada mikro- ja väikeettevõtlust, maaturismi. 

Eesti eelistab väikesemahuliste, uuenduslike, komplekssete projektide rahastamist, sh 

kohaliku toidu ja koostööprojektide väärtustamist. (Hartman 2015). 

 

 

1.2. Maaettevõtluse arendamine ettevõtluspoliitika abil  

 

Majanduskasvu ja riikliku arengukava taga on ettevõtlus. Liiga vähe pööratakse tähelepanu 

teguritele, mis mõtestavad ettevõtluspoliitika ulatust, ettevõtlusvõrgustikke, jätkusuutlikku 

era- ja avaliku sektori koostööd, naistele suunatud algatusi. 

Ettevõtluse ja sotsiaal-majandusliku arengu vahel on seos. Ettevõtluse arendamine on osa 

riiklikust arengukavast. Naude on väitnud, et ettevõtjatel on oluline roll traditsioonilise 

majanduse ümberkujundamisel modernseks (Naude 2010). Ettevõtlust peetakse oluliseks 

teguriks töökohtade loomisel ja majanduse kasvul. Kui tootlikkus suureneb, aitab see kaasa 

ettevõtete arengule ja rahaliste vahendite leidmisele. Valitsuse roll on ennetavalt ettevõtluse 

toetamine ja soodustamine, et saada riiklikul tasemel maksimaalset kasu.  

Stevenson ja Lundstrom määratlevad ettevõtluspoliitikat kui meetmeid ettevõtluse 

ergutamiseks, motivatsiooni loomiseks, võimaluste ja oskuste ärakasutamiseks, inimeste 

julgustamiseks ja äriga alustamiseks. Nende arvates mõjutavad ettevõtlust järgmised tegurid: 

kasum, turutõkked, tööstuse kontsentratsioon, pädevus, haridus, töökogemus, 

rahulolematuse tase olemasoleva tööga, mudelite olemasolu ja valitud valdkonna 

võimalused. (Stevenson, Lundstrom 2005).  

Valitsused püüavad arendada ettevõtlust läbi programmide ja poliitika, mis annavad 

juurdepääsu kapitalile. Programmid on erineva edukuse astmega, sest ettevõtjad on 

hariduselt, hoiakutelt ja arusaamadelt väga erinevad, nende võimekus programme rakendada 

on erinev. Samuti on rahaliste vahendite kasutamise võimalused erinevad. Aeglase kasvuga 

elustiili ettevõtted ei aita piisavalt majanduskasvule kaasa. Poliitikaga püütakse edendada 
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väike- ja mikroettevõtteid, teiselt poolt ei tohiks ettevõtluse arendamine olla piiratud suuruse 

või tulususega. Enamus riikides on ministeeriumid ja agentuurid, kelle eesmärk on edendada 

ja lihtsustada väike- ja mikroettevõtlust. On selge, et üks poliitika ei sobi kõigile. Iga maa ja 

regioon peab kohandama ettevõtluspoliitika vastavaks oma eripäradele (Wagner, Sternberg 

2004). Tähelepanu tuleks pöörata järgmistele lähenemisviisidele: laiendada ettevõtluse 

toetamise sotsiaalseid ja sooliseid aluseid, viia läbi koolitusprogramme ettevõtlussuutlikkuse 

arendamiseks, toetada erasektori partnerlust avaliku sektori riigihangetel, arendada riiklikku 

ettevõtlusvõrgustikku. Edukas ettevõtluspoliitika annab tõuke majanduse 

ümberkujunemisele ja on kooskõlas kohaliku ettevõtluse ja mitmekesisusega. (Babwah, A., 

Babwah-Ramkissoon, N. 2013).  

Väikeettevõtlusel on oluline roll maapiirkondade arengus, ettevõtluspoliitika abil püütakse 

neile pakkuda võimalusi oma potentsiaali kasutamiseks. Eesti ettevõtluspoliitika 

üldeesmärgid on järgmised: 

1. töötajate pädevuse, professionaalsuse, loovuse, ettevõtlikkuse arendamine; 

2. investeerimisvõimekuse kasv; 

3. ekspordivõimekuse kasv; 

4. ettevõtete laienemine; 

5. toetav ettevõtluskeskkond. 

Eeltoodud eesmärke hinnatakse ettevõtlusaktiivsuse, ettevõtete ellujäämismäära, tootlikkus 

töötaja kohta, eksportivate ettevõtete arvu, ekspordi osakaalu alusel. (Eesti ettevõtlus … ). 

Ettevõtluse areng on otseses seoses tegutsemiskeskkonnaga. Keskkond, kus ettevõtted 

tegutsevad, ei ole alati stabiilne, seega mõjutab ettevõtluspoliitika arenguid otseselt või 

kaudselt. On arenguid, mis mõjuvad positiivselt, kuid võib olla ka negatiivseid. 

Ettevõtluspoliitika rakendamisel tuleb arvestada argumentidega nagu säästev areng, 

piirkondlik ja kohalik areng, tööhõive ja sotsiaalsed probleemid, infoühiskond, 

rahvusvahelistumine ning algatusvõime. Oluline tegur on vastutustundlikkus. (Eesti 

ettevõtlus …). 

Ettevõtte arengu eeldusteks on ettevõtja innovatiivsus, loomingulisus, riskijulgus, 

isikuomadused, bürokraatia, geograafiline asukoht. Kõrgharidusega ettevõtjad peetakse 

innovaatilisemateks ja avatumaks modernsele tehnoloogiale, neil on võimekust avastada 

keskkonda ja seda enda kasuks tööle panna. Ettevõtjaid on erinevaid, osa keskendub 
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innovaatilisusele ja ettevõtte kasvule, osa stabiilsele müügile ja kasumile. Kasvule 

orienteeritud ettevõtted on riigi majanduskasvu alus, samas tõlgendavad erinevad ettevõtted 

majanduskasvu erinevalt, kes hindab seda teenitava tulu alusel, lisandväärtuse alusel, 

ettevõtlusmahu kasvu alusel. Samuti hinnatakse näitajaid nagu turupositsioon, toodangu 

kvaliteet, klientuuri olemasolu, varade koosseis ja õiguslik vorm. (Gupta jt 2013). 

Oluliseks mõjuriks ettevõtlikkusele peetakse teadlikkust ettevõtlusest. 49% Eesti elanikest 

leiab, et väga suureks takistuseks ettevõtlusega tegelemisel on puudulikud teadmised ja 

oskused. Mida parem on ettekujutus ettevõtluse toimimisest, seda suurem on julgus riskida 

ja edu saavutada. Ettevõtlusõpe peaks olema lülitatud juba varakult õppekavadesse, 

teadlikkuse tõstmise mõttes, et noored mõistaksid varakult neid ümbritsevaid seoseid ja 

võimalusi. Ettevõtluspoliitika meetmed teadlikkuse suurendamiseks ja teadmiste 

parandamiseks: 

1. koolituste läbiviimine ja elukestev õpe; 

2. tootlikkuse, kasvu- ja konkurentsivõime suurendamisele suunatud ettevõtete 

nõustamine; 

3. info levitamine ühiskonna eri tasanditel. (Eesti ettevõtlus …). 

Väikeettevõtja jaoks on raha leidmine investeeringute teostamiseks keeruline. Umbes 67% 

ettevõtjatest tunnistas 2004. aastal suurimaks probleemiks finantseerimisvõimaluste 

puudumist. Võimalik abi võiks olla laenude riiklikust tagamisest, info vahendamisest 

rahastamisvõimaluste kohta. (Eesti ettevõtlus …). Üks võimalus ettevõtete ja ettevõtluse 

arendamiseks on avaliku sektori vahendite kasutamine. Mateev ja Anastasov leiavad, et 

ettevõtete kasv on seotud rahalise struktuuri ja tootlikkusega. Varadel, mis on üks ettevõtte 

mõõde, on otsene seos müügituluga, kuid töötajate arv, investeeringud ja immateriaalne 

põhivara ei oma ettevõtte kasvus olulist mõju (Mateev, Anastasov 2010). Lorunka leiab, et 

kapital äri alustamiseks, kasvustrateegia ja isegi ettevõtte asutaja sugu on olulised tegurid 

ettevõtete kasvul (Lorunka jt 2011).  

Tuge vajavad väikeettevõtted, kelle tootlikkus on keskmisest oluliselt väiksem ja kellel on 

raske saada laene ja liisinguid. Arvestatav võimalus oleks kasutada välisinvestoreid, kuid 

selleks on valmis alla 30% ettevõtetest, kuna kardetakse kontrolli kaotust ettevõtte üle. Siin 

nähakse lahendusena potentsiaalsete investorite ja abivajajate kontaktide vahendamist. 

Samuti on probleemiks puudulik infrastruktuur, mis takistab maaettevõtluse kasvu. 

Ettevõtluspoliitika meetmed investeeringute toetamiseks:  
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1. stardi- ja kasvutoetus; 

2. toetused tehnoloogia uuendamiseks; 

3. toetav ettevõtluskeskkond. (Eesti ettevõtlus …).  

Mikro- ja väikeettevõtlust peetakse majanduse selgrooks, kuna sellel on oluline panus 

sotsiaal-majanduslikule arengule. Osa riike defineerivad mikro- ja väikeettevõtlust 

investeeringute summaga, osa määratlevad töötajate arvu ja käibega. Mainitud sektor aitab 

kaasa tööhõive kasvule, väljundi saamisele, ekspordi suurendamisele ja ettevõtluse 

edendamisele. Majandusreformid on muutnud väikeettevõtluse turutingimusi. Ettevõtted on 

surve all, et säilitada oma turupositsioon, teenuste kvaliteeti ja hoida kulud madalad. 

Ettevõtted peavad konkureerima sellistes väljakutsetes nagu disain, tootearendus, turundus. 

(Gupta jt 2013). 

Põhilised takistused ettevõtete kasvul on institutsionaalsed ja rahalised. Institutsionaalne 

barjäär seisneb koostöö puudumises valitsusega, maksustamises ja toetustes. Rahalised 

takistused seisnevad rahaliste vahendite puudumises. Väikeettevõtete edu sõltub omaniku 

hoiakutest, juhtimisoskusest, haridusest, just see võib olla põhjus ettevõtte 

ebaõnnestumisele. (Gaskill jt 1993).  

Ettevõtluskeskkonda mõjutab otseselt riigi õiguskeskkond. Lihtsustatud on mitmeid 

regulatsioone: ettevõtteid on võimalik elektrooniliselt asutada, kohustuslik omakapital on 

asendunud nõudeõigusega, esitatakse e-majandusaasta aruanne. Siiski peavad paljud Eesti 

ettevõtjad ettevõtlust pidurdavaks teguriks sellega kaasnevat bürokraatiat, mis mõjub 

pärssivalt nii ettevõtlusele kui ettevõtlikkusele. (Eesti ettevõtlus …). 

 

 

1.3. Maaelu poliitika areng  

 

Maaelu arengus on toimunud märkimisväärsed muutused, nii maamajanduse kui 

maaelupoliitika poolelt. Kui varasemalt peeti maaelu all silmas primaarsektorit, ennekõike 

põllumajandust, siis nüüd on tegevus mitmekesistunud. Joonisel 1 on toodud põhilised 

lähenemised maaelu arengule.  
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Joonis 1. Maaelu poliitika areng (Hodge, Midmore 2008) 

 

Algselt oli poliitika keskendunud põllumajandussektorile, kus toiduainete tootmine oli 

prioriteet ja maapiirkondade tööhõivet ning teenuseid peeti otseseks tulemuseks 

põllumajanduse toetamisel. Ajaga lähenemine muutus, hõlmates mitut valdkonda, 

territooriumipõhisust ja kohalikku tasandit. Mitme sektori mudel tunnistab põllumajandust 

ühena mitmest majandusharust, mille kaudu on võimalik eesmärke saavutada. Ettevõtetes, 

kus fookus oli varem ainult põllumajandusel, on nüüd juures mitmekesistamine 

põllumajanduses. Territoriaalne lähenemine tähtsustab sotsiaalsust ja keskkonda 

majanduslikele probleemidele lahenduse otsimisel. Maapiirkondade erinevused on viinud 

võimaluseni otsida lahendusi kohalikul tasandil. Need arengud on seotud riiklikul tasandil 

majanduse muutustega ja omavad olulist mõju maapiirkondade probleemide lahendamisel. 

(Hodge, Midmore 2008). 

Sektoriaalse lähenemise korral oli prioriteet põllumajanduse arendamine, et tagada toiduga 

kindlustatus, maaelu areng, talude säilimine ja keskkonna kaitse läbi põllumajanduspoliitika. 

Rahvastiku vähenemine ja teenuste vähene nõudlus maapiirkondades põhjustab 

põllumajandussektori langust, seega peab poliitika ergutama tervet põllumajandussektorit, 

sh toidu tootmist, tööhõivet põllumajanduses, tootjate sissetulekuid, kuid 20. sajand on seda 

lähenemist ja vastavat poliitikat muutnud. Kõrged kulud, ebaefektiivne tootmine ja 

keskkonnamõjud pidurdavad põllumajandussektori arengut. Tehnoloogia arenguga on 

põllumajandus üha enam mehhaniseeritud ja toodangu import mõjub põllumajandussektorile 

laastavalt, st et põllumajanduse roll väheneb. (Hodge, Midmore 2008). 

Multisektoriaalne e mitut valdkonda hõlmav lähenemine tähendab, et põllumajandussektori 

kõrval mängivad rolli teised maamajanduse valdkonnad. Tähelepanu pööratakse 

meelelahutus-, turismi-, teenindus- ja tööstussektorile. 1980. aastate teisel poolel sai 

Üldine poliitiline orientatsioon Ülekaalus maaelu poliitika mudelid Poliitika rakendamine

Põllumajanduspoliitika Sektoriaalne Kaubatoetus

Mitut valdkonda hõlmav Mitmekesistamine

Territoriaalne Maaelu areng

Maaelu poliitika Kohalik Kohaliku kogukonna areng
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populaarseks mõiste „mitmekesistamine“. Põllumajandustootjaid hakati julgustama otsima 

lisa tuluallikaid mittepõllumajanduslikus suunas. Kuigi seda lähenemist ei surutud peale, 

saavutas see poliitikas arvestatava tähtsuse, kuna andis võimaluse saavutada maaelu arengu 

eesmärke ja soodustades tööhõive paranemist mittepõllumajanduslikus suunas. (Hodge, 

Midmore 2008). 

Territoriaalse lähenemise korral ei pruugi maapiirkondades põllumajandusega mingit seost 

olla, praktikas keskendutakse maapiirkondade arendamisele. Maapiirkonnad võivad 

pakkuda atraktiivseid kohti ettevõtluseks hoopis infotehnoloogia või muudes moodsates 

valdkondades. Praktikas on maapiirkonnad erinevates olukordades ja erinevate 

probleemidega ning tegevuse mitmekesistamine ei vähenda tööpuudust. Madala 

aktiivsusega ja kõrge tööpuudusega piirkondades ei oma majanduse ergutusvõtete 

tutvustamine erilist tähtsust. Sageli on lihtsam töökohti luua mittemaaliste tegevusaladega. 

Maapiirkonnad võivad pakkuda atraktiivseid kohti elamiseks, mis tähendab, et 

infrastruktuur peab olema arendatud. Maapiirkondade kaugus ei mängi rolli, kui ei talu 

ummikutes seismist linnades. Sageli otsustavad inimesed loobuda stressist ja eelistada elu 

maapiirkondades, see sõltub vanusegrupist. Samas võib esineda ka probleeme, nt rahaliste 

vahendite puudumine majandustegevuseks, kõrged eluasemekulud võrreldes sissetulekuga. 

Üksikisiku seisukohast võib eeldada, et töötuse esinemine on tingitud tööjõupuudusest 

kohalikul turul, mis on ilmne poliitiline mõju. (Hodge, Midmore 2008). 

Kohalikul tasandil tuleb ressursid suunata majapidamistele ja ettevõtetele. See on valitsuse 

tasandil keeruline, aga kohalike omavalitsuste kaudu teostatav. Tuleb selgitada lahendust 

vajavad eesmärgid ja kasutada riiklikul tasandil saadaolevaid vahendeid. Vajalik on süsteem, 

mis ühendab riiklikud prioriteedid kohalike oludega ja vahendab informatsiooni. Liikumine 

sektoriaalselt lähenemiselt kohalikule, tähendab suuremat valikut avalike ressursside 

rakendamiseks, milleks on abiks Leader kohalikud tegevusgrupid. Kohalikes 

tegevusgruppides on omavahel seotud avalik sektor, erasektor ja mittetulundussektor, kes 

avalike vahendite jagamisel maapiirkondade ettevõtluse ja elukeskkonna arendamisel kaasa 

saavad rääkida. (Hodge, Midmore 2008). 
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1.3.1. Kohaliku tasandi arendamine Leaderi abil 

 

Majanduse elavdamiseks on väga oluline jätkusuutliku ja töökohti loova 

ettevõtluskeskkonna arendamine, millest tuleneb vajadus ühiselt ja mõistlikult tegeleda 

selleks ettenähtud meetmetega. 2010. aastal koostas Euroopa Komisjon oma eelarve pidades 

silmas Euroopa majanduse elavdamist, suurendati kasvu- ja tööhõivemeetmete mahtu, et 

kaasa aidata konkurentsivõime tõstmisele. (Kallas 2009). MAKi raames on võimalik toetada 

Eesti maaelu arengut, kasutades selleks avaliku sektori vahendeid.   

Lätis on Leader üheks olulisimaks arengu finantseerimisallikaks. Püütakse lahendada 

maapiirkondade sotsiaal-majanduslikke probleeme, parandada elatustaset, luua töökohti ja 

kindlustada elanikele teenuste kättesaadavus. Erinevalt riiklikest vahenditest väärtustab 

Leader kohalikku tasandit, mis võimaldab säilitada piirkondlikku mitmekesisust, 

määratledes prioriteedid kohaliku elu arengus. (Krievina jt 2015).  

Huvi ettevõtluse ja sotsiaalse ettevõtluse vastu on tõusmas, eriti kohalikul tasandil. 

Kogukonna juhitud ettevõtlus aitab saavutada vajalikke sotsiaalseid eesmärke, kus 

sihtrühma kasu on esmane. Riiklik poliitika peaks ettevõtlust maapiirkondades soodustama, 

paraku jääb ettevõtjatel puudu nii teadmistest kui julgusest. Rõhk tuleks suunata 

konkurentsivõime parandamisele ja uuenduslikkusele. Emilina A. Sarreal´i arvates on 

ettevõtluse arendamiseks vajalikud noored, migrandid ja kogenud ettevõtjate kasutamine 

(Sarreal 2013). Mure noortega on sarnane igal pool, enamus lahkub maalt linna õppima ja 

kahjuks jäävadki sinna. Tuleks luua tingimused, mis julgustaksid noori tagasi maapiirkonda 

pöörduma, et siin vanemate rajatud ettevõtted üle võtta või uusi rajada. Rändajad on oluline 

allikas ettevõtluse arendamisel, neid on võimalik kasutada tööjõuna, kuid märksa olulisem, 

väärtuslikud on nende teadmised ja oskused. Need võivad noorte ettevõtjate jaoks olla väga 

kasulikud. Toimivate jätkusuutlike ettevõtjate ärid on eelistatavamad kui üksik ärihuvi. 

Suuremat tähelepanu tuleks pöörata tööjõu koolitamisele, sest sellest sõltub otseselt töö 

kvaliteet ja äri edu. Kogukonna juhitud ettevõtlusel on otsustav mõju maapiirkonna 

toimetulekule. (Sarreal 2013).  

Üheks murekohaks toetuse kasutamisel on omafinantseeringu leidmine. See ei ole ainult 

Eesti ettevõtjate probleem. Sarnaselt on hädas ka rumeenlased, kus talunikel ei ole vahendeid 

omaosaluse katmiseks. Lisaks tekitab neile raskusi taotlusvormide täitmine, ranged reeglid, 

karmid sanktsioonid. Tihtipeale palgatakse taotlusdokumente koostama vastavat teenust 
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pakkuvad firmad ja ollakse pettunud kui toetust ei saada. Nõudmised põllumajandusele on 

jäigad ja talunikud ei suuda väljakutsetele reageerida. See viib tahtmatult tegevuste 

mõttekuses kahtlemisele. (Kata, Kusz 2015).  

Sloveenia ettevõtjad ei ole rahul projektide hindamissüsteemiga. Tegevusgrupi liikmete 

hulgast valitakse juhatus, kes peab olema pädev hindama piirkonna vajadusi ja prioriteete, 

et rahastada jätkusuutlikke ja tulemuslikke projekte, sama süsteem kehtis ka meil Eestis kuni 

Leader määrusega muudeti juhatuse õigust projekte hinnata. Paraku tekitab igasugune raha 

jagamine alati pingeid ja küsitavusi, kas seda on tehtud erapooletult või omakasupüüdlikult. 

Leader on olnud Sloveenias edukas, aga kahtlustatakse juhatuse mõjutamist projektide 

valikul. (Volk, Bojnez 2014).  

Oluliseks peetakse põllumajanduse arendamist ebasoodsates piirkondades. Itaalia Leaderi 

piirkondade põllumeestel on Eesti omadega sarnased mured: liigsed vahendajad tarneahelas, 

toodangumaht, kvaliteedi tagamine, suhted valitsuse ja kogukonna tasandil. Põllumeeste ja 

tarbijate seas (koolide sööklad, haiglad, hooldekodud) läbiviidud küsitlused, selgitamaks 

kohalike tegevusgruppide rolli, näitasid, et tegevusgruppide ülesanne on kogukonna 

teadlikkuse tõstmine ja uute algatuste ellukutsumine, aga mitte põllumajandussüsteemi 

haldamine. (Ferrazzi jt 2013).  

Põllumajanduse konkurentsivõime parandamine on prioriteet ka Slovakkias, kus olukorra 

lahendusena nähakse talude restruktureerimist. Vajalik oleks võimalikult optimaalset 

põllumaa ärakasutamist, leida võimalusi töökohtade arvu tõusuks ja soosida koostööd. 

Slovakkia probleemiks on lisaks mägine maa ja vähese viljakusega mullad. Siiski on 

põllumajandusliku tootmise jätkamine maakogukondade kestvuse jätkamiseks hädavajalik. 

(Lacko-Bartošova, Buday 2013).  

Leaderi maastiku olemust on varasemalt uuritud Euroopa Liidu erinevates osades, nt on 

võrreldud Itaaliat ja Soomet. Uuringust leiti, et Leaderi programm mõjub piirkonna 

omavahelisele koostööle ja uutele algatustele hästi. Kuigi taustad ja teadmised on 

piirkondades erinevad, loob uus lähenemine viljaka pinnase, kuna otsustusprotsess on viidud 

nn rohujuuretasandile. (Rizzo 2013). 
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2. EMPIIRILINE UURIMUS 

 

2.1. Uurimistöö metoodika 

 

Käesoleva uurimistöö näol on tegemist juhtumiuuringuga, kus juhtumiks on PAK strateegia 

ettevõtlusmeetme rakendamine. Uuringu läbiviimisel kasutati meetodite triangulatsiooni, 

kuna kogutud andmed on nii kvantitatiivse kui kvalitatiivse iseloomuga. Läbi erinevate 

aspektide vaadeldi ja analüüsiti, kuidas Peipsi-Alutaguse Koostöökojas aastatel 2009-2013 

rakendatud ettevõtlusmeede on mõju avaldanud piirkonna majandustegevusele ning 

koondina anti hinnanguid.  

Uurimistöö läbiviimisel kasutati järgmisi meetodeid: 

 kvantitatiivne andmete analüüs 

Autor vajas ettevõtlusmeetme tulemuslikkuse hindamiseks ettevõtete majandusaasta 

aruandeid. Kasutati Äripäeva Infopanka, kust saadi majandusaasta aruanded perioodi 2009-

2014 kohta. Kuigi I periood lõppes ametlikult 2013. aastal, vaatles autor ka 2014. aasta 

aruandeid, sest osa ettevõtjaid ei alustanud projektide tegevusi omal vastutusel, vaid ootas 

ära PRIA otsuse toetuse määramise kohta ja teostas tegevused 2014. aastal.  

Autor uuris 47 erineva ettevõtte  (vt lisa 1) aruandeid eelmainitud perioodi kohta, kokku 213 

aruannet. Vaatluse alla võeti järgmised majandusnäitajad: müügitulu, kasum, töökohtade 

arv, põhitegevusala, kõrvaltegevusalad, tulu osakaal. Põhi- ja kõrvaltegevusalade abil 

selgitati välja, kuhu oli suunatud toetus ja kas osakaal müügitulus on muutunud. Sellele aitas 

kaasa ka projektide sisu, vastav info saadi Peipsi-Alutaguse Koostöökoja taotluste 

registritest 2009-2013. Taotluste registritele oli autoril organisatsiooni poolt ligipääs olemas, 

neid sai kasutada organisatsioonis kohapeal. Tegemist on teiseste andmetega, taotluste 

registrid on koostatud kohaliku tegevusgrupi poolt, majandusaasta aruanded ettevõtete poolt. 

Ettevõtete majandusaasta aruandeid analüüsiti valdade ja ettevõtete kaupa, ettevõtted 

tähistati tähestiku järgi, tagades nii anonüümsuse.  
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 kvalitatiivne andmete analüüs 

Küsitlus (vt lisa 2) viidi läbi PAK piirkonnas ettevõtlusmeetmest toetust saanud ja projektid 

ellu viinud ettevõtjate hulgas. Valim moodustus PRIA statistika „Leader projektitoetus 

tegevusgruppidele“ põhjal. Küsitlus saadeti 47 ettevõtte e-posti aadressile, mis saadi PAK 

taotluste registritest. Küsitluse eesmärgiks oli koguda andmeid PAK piirkonna ettevõtjate 

toetuse taotlemise, kasutamise, toetuse tulemuslikkuse hindamise kohta. Küsimused koostati 

nii avatult kui suletult. Küsitlus toimus vahemikus 23. märts – 08. aprill 2016 ja sellele vastas 

17 ettevõtet. Ankeetide töötlemisel ja analüüsimisel kasutati tabelarvutus- ja 

töötlusprogrammi MS Excel.  

Läbi viidi neli intervjuud, nelja erineva omavalitsuse esindajaga, kellest kaks olid 

vallavanemad ja kaks volikogu liikmed. Intervjueeritavate valikul lähtuti asjaolust, et isik on 

olnud nii PAK strateegia koostamise kui rakendamise juures. Intervjuude eesmärgiks oli 

teada saada intervjueeritavate hinnang PAK piirkonna ettevõtete ja ettevõtluse arengule läbi 

strateegia ettevõtlusmeetme rakendamise. Intervjuud toimusid aprillis 2016. Intervjuude 

jaoks koostas autor küsimused, mis on esitatud lisas nr 3. Intervjuud transkribeeriti, viidi läbi 

sisuanalüüs (kontentanalüüs), mida rakendatakse tekstiandmete subjektiivseks 

tõlgendamiseks teemade süstematiseerimise abil (Laherand 2008: 290). Intervjueeritavate 

hinnangud on esitatud anonüümsetena, isikud on tähistatud tähtedega A, B, C ja D.  

Kuna piirkonda arendatakse kui ühte tervikut, tuleb strateegia koostamisel arvestada 

erinevate piirkonda puudutavate arengudokumentidega. Seetõttu analüüsis autor, millisel 

määral on seotud PAK ettevõtlusmeede ja liikmesvaldade arengukavades ettenähtud 

tegevused ettevõtluse arendamiseks. Autor tõi omavalitsuste arengukavadest välja ja võrdles 

ettevõtlust takistavaid probleeme, tegevusplaane ettevõtluskeskkonna parandamiseks ja 

sidusust PAK ettevõtlusmeetmega.  

Kvantitatiivsete andmete analüüsimiseks kasutas autor statistilist analüüsi. Kirjeldavat 

statistikat, kus andmed rühmitati, süstematiseeriti ja esitati ülevaatlikult kokkuvõtete 

tegemiseks, toimus esmane analüüs e tunnuste kirjeldamine, ja järeldavat statistikat, kus 

toimus gruppide võrdlemine ja seoste analüüs, et anda hinnanguid ja teha järeldusi. PAK 

strateegia ettevõtlusmeetme ja valdade arengukavade puhul kasutas autor 

dokumendianalüüsi. 
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Andmete analüüsi tulemusi ei saa üldistada kogu Eesti Leaderi toetusi saanud piirkondadele, 

see hõlmab ainult PAK piirkonna ettevõtete arengut ja ettevõtlusmeetme tulemuslikkust.  

 

 

2.2. Uurimistulemused 

 

2.2.1. Peipsi-Alutaguse Koostöökoja strateegia ettevõtlusmeede 

 

Eestis tegutseb 26 kohalikku tegevusgruppi, kes läbi piirkondade strateegiate rakendamise 

aitavad kaasa maaelu arengule. PAK on seitset valda hõlmav kohalik tegevusgrupp (joonis 

2), mille eesmärk on piirkonna arendamine. 

 

 

Joonis 2. Ida-Virumaa omavalitsused ja PAKi piirkond (PAK strateegia)  

 

PAKi kuuluvad Alajõe, Avinurme, Illuka, Iisaku, Lohusuu, Mäetaguse ja Tudulinna vallad. 

Antud piirkonda iseloomustab metsade rohkus, põllumajandus, kalandus (Organisatsioon). 

Tegemist on pindalalt suure osaga Ida-Virumaast, aga rahvaarvult väikese osaga. PAK 

tegevuspiirkonna elanike arv on toodud tabelis 1. 

 

Tabel 1. Tegevuspiirkonna elanike arv seisuga jaanuar 2015 (RV0241) 

KOV Iisaku Illuka Alajõe Avinurme Lohusuu Mäetaguse Tudulinna 

Elanike 

arv 
1174 920 416 1247 687 1523 459 
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Piirkonna suuremad omavalitsused on Iisaku, Avinurme ja Mäetaguse, kaks esimest 

paistavad silma ka kõrge taotlusaktiivsusega.  

Piirkondade arendamiseks koostatakse strateegia, kus nähakse ette erinevad meetmed 

tasakaalustatud arenguks. Leaderi eesmärk on kohaliku algatuse edendamine, 

konkurentsivõime tõstmine, keskkonna parandamine, majandustegevuse mitmekesistamine 

maapiirkonnas (Aunapuu-Lents 2013). PAKi strateegia aastateks 2007-2013 koostati aastal 

2007, seda uuendati aastal 2010. Põhilised suunad strateegias olid kogukonna 

aktiviseerimine, elukeskkonna arendamine ja parandamine, ettevõtluse arendamine ja 

konkurentsivõime tõstmine ning koostöö. Strateegiat koostades tuleb arvestada piirkonna 

eripäradega, organisatsiooni kuuluvate valdade arengukavade ja strateegiliste 

seisukohtadega. Algses versioonis oli rakendamiseks 5 meedet, millest meede 3 oli 

ettevõtlikkuse suurendamine ja toetamine. 2010. aastal, kui tehti strateegia rakendamise 

vaheanalüüs ja -hindamine, muudeti meetmeid ja edaspidi kasutati kolme meedet, neist 

meede 2 oli ettevõtluse toetamine, aktiveerimine ja konkurentsivõime tõstmine. (Peipsi-

Alutaguse Koostöökoja tegevuspiirkonna strateegia … 2010).  

PAKi strateegia ettevõtlusmeetme eesmärk oli piirkonna ettevõtjate toetamine, nii alustavate 

kui juba toimivate ettevõtete, ettevõtlustegevuste laiendamine ja kohaliku ressursi 

kasutamine. Strateegia on koostatud piirkonna probleemide ja murekohtade võimalikuks 

lahendamiseks. Suuremad probleemid piirkonnas olid 2007. aastal madal 

investeerimisvõimekus ja ettevõtlikkuse tase, mis tulenes omakorda nii kartlikkusest riskide 

ees kui ka vajalike teadmiste puudumisest. Tööandjad tundsid puudust oskustööjõust. 

Pakutavaid töökohti ei suudetud täita, kuna puudusid vajalikud teadmised ja oskused. Olulist 

rolli mängib hooajalisus, sest Alajõe ja Lohusuu valdades on valitsevaks tegevusalaks 

kalandus. Samuti nõrk infrastruktuur, seda nii transpordi poole pealt kui eluks vajalike 

kommunikatsioonide näol: kanalisatsioon, vesi, internet, mobiillevi. Ettevõtlusmeetme abil 

tulnuks püüda eelnimetatud probleemidele lahendusi leida. Meetmest oli võimalik taotleda 

toetust erinevateks uuringuteks, analüüsideks, investeeringuteks, turundustegevusteks, 

ettevõtluskoolitusteks, tootmismahtude suurendamiseks ja töökohtade loomiseks. (Peipsi-

Alutaguse Koostöökoja … 2008).  

Strateegia ettevõtlusmeetme raames toetati järgmisi tegevusi, mis suuresti ühtivad ka Eesti 

ettevõtluspoliitikas seatud meetmetele: 
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 uuringud piirkonna vajaduste kohta; 

 ettevõtluskoolitused; 

 kutseõppe arendamine; 

 õppereisid; 

 ettevõtluse stardiabi, mentorlus; 

 ettevõtluse arendustoetus; 

 ettevõtlusinvesteeringud; 

 turismiobjektide korrastamine, viidastamine; 

 turismimarsruutide väljatöötamine.  

PAK nägi strateegia ettevõtlusmeetmes ette indikaatorid ja sihttasemed, mis perioodi lõpuks 

lähtudes eesmärkidest tuli saavutada:   

  10 tugistruktuuride ja -süsteemide arendamisega tegelevat projekti; 

  30 ettevõtluskoolitustel osalejat;   

  5 uut piirkonnale omast toodet ja teenust;  

  5 uutele turgudele suunatud projekti; 

 15 suurenenud tootmismahuga ettevõtet;   

 15 uut töökohta 

või üks strateegiline piirkondlik ettevõtlusprojekt. (Peipsi-Alutaguse Koostöökoja … 2008).  

Aastatel 2009-2014 teostati piirkonnas 97 ettevõtlusprojekti. Projektide jaotuvust 

omavalitsuste kaupa näitab tabel 2.  

 

Tabel 2. Ettevõtlusmeetme teostatud projektide arv kohalike omavalitsuste kaupa (Leader 

projektitoetus tegevusgruppidele)  

KOV 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kokku 

Avinurme 3 1 3 2   5 7 21 

Iisaku 2 5 5 7 13 7 39 

Illuka - 1 1 1 - -   3 

Lohusuu - 4 1 3   2 1 11 

Mäetaguse 1 2 2 2   3 2 12 

Tudulinna 2 - 3 2   1 3 11 

 

Tabelist tuleb selgelt välja, et põhiline osa ettevõtlusmeetme toetustest on läinud Iisaku ja 

Avinurme valda. Tuginedes töökogemusele Peipsi-Alutaguse Koostöökojas, põhjendab 

autor seda tegevusgrupi kontori asukohaga Iisakus, kuna kohapeal käiakse palju infot ja abi 
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saamas. Seega on olemas seos asukoha ja aktiivsuse vahel, st inimestele lähedal olevad 

teenused võimaldavad neid ka enam kasutada. Lisaks on Iisaku ja Mäetaguse valdade näol 

tegemist piirkonna suuremate omavalitsustega, mis põhjendab suuremat projektide arvu. 

Alajõe valla vähese taotlusaktiivsuse põhjuseks on arvatavasti elanikkonna vähene 

teadlikkus ja keelebarjäär, kahjuks ei ole sealt ühtegi teostatud projekti. Illuka kohalik 

omavalitsus toetas oma valla ettevõtjaid suures osas ise. 

PAKi strateegia ettevõtlusmeetmest määrati perioodil 2007-2013 piirkonda vahendeid 812 

285 eurot (Leader projektitoetus tegevusgruppidele). Toetatud ettevõtlusprojektid peaksid 

looma nii otseselt kui kaudselt lisandväärtust. Eelmisel perioodil oli ettevõtjatel võimalus 

toetust saada kuni 30 000 € projekti kohta. Kogu investeering tuli taotlejal eelnevalt ise 

finantseerida, misjärel sai selle tagasi kuni 60% ulatuses. Ettevõtlusmeetmest saadud igale 

eurole lisandub omaosalus, sõltuvalt projekti eesmärgist on see 40-60%, mis suurendab 

piirkonda tehtud investeeringuid. Eelmisel perioodil oli ellu viidud tegevuste 

kogumaksumus ligikaudu 1,6 mlj eurot. Võib eeldada, et soetatu efektiivistab nii tootmis- 

kui teenindusprotsesse mingi protsendi ulatuses, andes võimaluse tooteid ja teenuseid 

suurema kasumlikkusega turustada. Lisandväärtusena luuakse töökohti, mis omakorda loob 

väärtust. Igasugune ettevõtluse toetamine maal arendab ja toetab ka maalist eluviisi, sest 

sellest sõltub omakorda kohalike omavalitsuste maksutulu. Kuna Peipsi-Alutaguse 

Koostöökoda asub Ida-Virumaal, peetakse seda tihtilugu venekeelseks keskkonnaks ja 

suhtumine on pigem negatiivne, siis aitab ettevõtluse toetamine ja läbi selle piirkonna 

arendamine vähendada ääremaastumist ja kujundada piirkonna mainet.  

Tegevusgrupid lähenevad Leader meetme rakendamisele veidi erinevalt, kuna piirkonnad ja 

vajadused on erinevad. 2010. aastal tehtud Geomedia OÜ uuringu järgi oli Peipsi-Alutaguse 

Koostöökoja piirkonnas oluline metsandus, väheolulised taime- ja loomakasvatus. PAKis oli 

projektitoetuse taotlejate arv piirkonna statistiliste majandusüksuste kohta 12,3 ja toetuse 

saajate arv saja majandusüksuse kohta oli Peipsi-Alutaguse Koostöökojal kõige suurem, 

kaheksa. Ka elaniku kohta tuli määratud toetuse maht PAKi piirkonnas kõige suurem (nt 

Tudulinna vallas 284 € elaniku kohta, Mäetagusel aga ainult 3 €). Eeltoodud uuringus 

soovitati tõhustada ääremaalistes piirkondades arendustegevust. (Kohalike tegevusgruppide 

… 2011).  

Eesti maaelu arengu strateegia 2012. aasta strateegiaseire aruandes on öeldud, et Leaderi 

rakendamine on võrreldes teiste MAK telgedega liiga aeglane, st väljamakstav toetuse 
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summa on väike. Panus primaarsektori arengusse on olnud liiga aeglane, elukvaliteedi ja 

majandusliku mitmekesistamise toetamine on olnud rahuldav. Liiga palju toetatakse külaelu 

arengu projekte ja liiga vähe põllu- ja metsamajanduse mitmekesistamise projekte, samas 

võib olla ka veel liiga vara oodata sügavamaid tulemusi. (Eesti maaelu … 2012: 68-71). 

Heidetakse ette külaelu projektide toetamist, samas kaotati ära MAK meede 3.2 külade 

uuendamise ja arendamise investeeringutoetus, mis oligi selliste projektide jaoks mõeldud. 

Nn külameetme tegevused suunati Leaderile, aga vahendeid juurde ei antud.  

Leaderi programmi rakendamist on uurinud Eesti Maaülikooli Majandus- ja sotsiaalinstituut 

Põllumajandusministeeriumi tellimisel. 2013. aastal teostati Eesti maaelu arengukava 2007-

2013 Leaderi meetme projektitaotluste rakendamistulemuste analüüs perioodi 01.01.2007-

30.06.2013. kohta. Uuringu eesmärk oli analüüsida taotlemise aktiivsust, uurida tegevuste 

jaotust, sihttasemete täitumist ja kogemusi teistest telgedest taotlemisel. Sarnased analüüsid 

on tehtud ka 2010. ja 2011. aastal. Vaatlusperioodil oli taotluste kasv nt Ida-Virumaal 99,6%. 

(Eesti maaelu arengukava 2007-2013 Leader-meetme projektitaotluste … 2013).  

Maaülikool on teostanud uuringu koolitustegevuste kohta Leaderi meetme raames. 

Andmetena kasutati nii küsitlusandmeid kui sekundaarandmeid, viidi läbi intervjuusid ja 

veebiküsitlus. Andmete analüüsimiseks kasutati kvantitatiivset meetodit ja 

interpreteerimismeetodit, ankeetide puhul vastuste rühmitamist. Tuginedes andmetele anti 

soovitusi koolitustegevuste kohta. (Koolitustegevused … 2013: 88). PAKi strateegia 

ettevõtlusmeede nägi samuti ette ettevõtluskoolituste korraldamist piirkonnas. Vaadates ellu 

viidud projekte, saab välja tuua ainult ühe koolituse, milleks oli korstnapühkija koolitus 

(tööd sai kolm korstnapühkijat).  

Kohalike tegevusgruppide strateegiate kohta on tehtud vahehindamine, aastal 2013. 

Hindamise eesmärk oli teha ettepanekuid iga kohaliku tegevusgrupi strateegia 

parandamiseks tulevikus, anda hinnang senisele strateegia täitmisele ja kvaliteedile. 

Vahehindamise tulemusena anti tegevusgruppidele soovitusi strateegia ülesehituse kohta, 

eesmärkide ja visiooni sõnastuse kohta. Tehti ettepanekuid kohalike tegevusgruppide 

läbipaistvuse, selguse ja jätkusuutlikkuse parandamise kohta. (Eesti maaelu arengukava 

2007-2013 Leader-meetme kohalike … 2013). Tegevusgruppide läbipaistvusele seab 

nõuded ka Leaderi määrus, pannes piiranguid juhatuse ja hindamiskomisjoni kuuluvuse 

kohta. 
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2.2.2. Peipsi-Alutaguse Koostöökoja ettevõtlusmeetme sidusus valdade 

ettevõtluse arenguplaanidega 

  

Peipsi-Alutaguse Koostöökoja eesmärk on arendada tegevuspiirkonda kui tervikut, st et 

arvestada tuleb ka teiste piirkonda puudutavate arengudokumentidega. Autor soovis välja 

selgitada, millisel määral arvestati strateegia koostamisel PAKi kuuluvate valdade 

arengukavades toodud ettevõtluse tegevusplaanidega. Arengukavade lühianalüüs annab 

ülevaate piirkonda kuuluvate valdade olemusest ja probleemkohtadest.  

Alajõe vallale on iseloomulik metsanduse ja kalapüügiga tegelemine. Valla arengukava tõi 

välja järgmised ettevõtlust pärssivad tegurid: 

1. infrastruktuuri halb seisund (teede halb olukord, parkimisprobleemid, väikesadamate 

arendamatus); 

2. ettevõtluse vähene mitmekülgsus (sõltuvus sesoonsest kalandus- ja turismisektorist); 

3. kvalifitseeritud tööjõu puudus (vananev rahvastik, madal haridustase); 

4. hääbunud põllumajandus; 

5. sotsiaalsete teenuste puudulikkus (lasteaed, kool, apteek, tankla, pank, postkontor, 

päevakeskus, spordisaal, hooldekodu); 

6. välja arendamata turism. 

Alajõe valla tegevuskava ettevõtluse arendamiseks oli järgmine:  

1. ettevõtlusstrateegia koostamine; 

2. alternatiivse maamajanduse alustamise toetamine; 

3. koolitused ja nõustamine ettevõtlikkuse ja ettevõtluse võimaluste osas; 

4. vallavalitsusepoolne kiire asjaajamine (nt ehitusload, tegevusload); 

5. ettevõtlustoetused uute töökohtade loomiseks; 

6. hääbunud ettevõtlussektorite soodustamine.  (Alajõe valla arengukava). 

2014. aasta seisuga oli vallas 32 FIEt ja 17 osaühingut (ER07), st potentsiaal taotlejate näol 

oli olemas, samas huvi taotluste esitamise vastu oli väga väike. Tuginedes isiklikule 

töökogemusele, pakub autor, et see võis tingitud olla venekeelse kogukonna teadmatusest, 

mis tuleneb PAKi poolt vähesest venekeelsest infolevitamisest. PAKi ettevõtlusmeetme 

toetatavad tegevused ühtivad põhimõttelt Alajõe valla ettevõtluse arendamise tegevustega, 

välja arvatud otseselt vallavalitsuse tööülesanded.   



27 
 

Lohusuu vald sarnaneb oma olemuselt Alajõe vallaga, kuna ka seal on elatusallikateks 

metsandus ja kalandus. Lohusuu valla ettevõtlust pärssivateks teguriteks on: 

1. vähene tööhõive; 

2. oskustööjõu puudumine (probleemiks keeleoskus, vananev elanikkond); 

3. vähene ettevõtlikkus; 

4. puudulik infrastruktuur; 

5. sotsiaalsed teenused elanikkonnale puudulikud. 

Lohusuu valla tegevuskava ettevõtluse arendamiseks oli järgmine:  

1. tootmis- ja põllumajandushoonete kasutusele võtmine; 

2. infovahetus; 

3. turismialase koostöövõrgustiku loomine (turismipaketid, turisminõukoda, viidad); 

4. tehnovõrkude arendamine ettevõtete tõrgeteta toimimiseks; 

5. alternatiivsete tegevusvaldkondade soodustamine ettevõtluses; 

6. teenindussektori arendamine; 

7. põllumajandusmaade kasutuselevõtmine; 

8. elatustalude asendumine tootmistaludega. (Lohusuu valla arengukava). 

2014. aasta seisuga oli Lohusuu vallas registreeritud 53 FIEt ja 29 osaühingut (ER07). 

Ettevõtete arvu järgi oleks oodanud arvestatavat taotlemisaktiivsust. Valla arengukavas 

ettenähtud tegevused olid PAKi ettevõtlusmeetme raames toetatavad tegevused, kuid 

tuginedes PRIA statistikale lõpetatud projektide osas, tuleb teha järeldus, et Leader toetuste 

abil ei ole ettevõtluse arendamise tegevuskavas toodud tegevusi ellu viidud. 

Tudulinna vallale on iseloomulik metsa- ja puidutööstus. Tudulinna valla ettevõtlust 

pärssivateks teguriteks on: 

1. halb infrastruktuuri olukord (kehv bussiühendus, halvas seisus teed, kaugus 

linnadest); 

2. kvalifitseeritud tööjõu puudus (tööjõud liigub välja, vananev elanikkond); 

3. ebasoodsad tingimused põllumajanduse arendamiseks; 

4. vähearenenud olmeteenindus.  

Tudulinna valla tegevuskava ettevõtluse arendamiseks oli järgmine:  

1. alternatiivpõllumajanduse arendamine; 

2. vabade põllumajandusmaade kasutusele võtmine; 
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3. turismialase ettevõtluse detailplaneeringu koostamine; 

4. tööhõiveprobleemidega tegelemine; 

5. sektorite vahelise koostöö arendamine (sh koostöö omavalitsusega); 

6. infovahetus. (Tudulinna valla arengukava). 

Tudulinna vallal on järvepiiri 4 km, mis on muutunud oluliseks sihtmärgiks turismi 

arendamisel, just väikesadamate loomisega Rannapungerja jõe suudmele. 2014. aasta 

seisuga oli vallas 53 ettevõtet, 40 FIEt ja 13 osaühingut (ER07). Tudulinna valla ettevõtjad 

olid möödunud perioodil üsna aktiivsed, seda suuresti tänu vallavanemale Andrus Toss´ile, 

kes kuulub PAKi juhatusse ja informeerib oma valla ettevõtjaid Leaderi programmi 

erinevatest võimalustest. Leaderi toetustega ei ole otseselt valla tegevusplaani täidetud, kuid 

kaudselt on teostatud projektid sellele kindlasti kaasa aidanud. 

Avinurme valla identiteediks on puutöö. Valla arengukavas viidati järgmistele ettevõtlust 

nõrgestavatele teguritele: 

1. tööjõupuudus; 

2. teenindussektori vähene areng; 

3. liigne bürokraatia; 

4. toetuste vähesus (ka kättesaamatus võrreldes suurte ettevõtetega); 

5. välisinvesteeringute puudumine; 

6. vähene maakondlik huvi omanäolise turismisihtkoha kajastamisel; 

7. arendamata turismisektor; 

8. nõrk koostöö erinevate sektorite vahel. 

Tegevuskava olukorra parandamiseks nägi ette järgmist: 

1. tootmise innovaatiline arendamine; 

2. põllumajanduse ja selle alternatiivide arendamine; 

3. teenindussektori arendamine; 

4. koostöö tõhustamine erinevate sektorite vahel; 

5. vallavalitsusepoolne kiire asjaajamine (nt ehitusload, tegevusload); 

6. turismimajanduse arengustrateegia koostamine, turismi toetamine; 

7. teenindusasutuste (toitlustus, majutus) toetamine; 

8. koolituste korraldamine; 

9. viidad, reklaam, trükised. (Avinurme valla arengukava). 
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Avinurmes on suurimad tööandjad kohalikest väikefirmad. Vallas on olemas kõik põhilised 

sotsiaalsed teenused. Leaderi toetuste kasutamine on aidanud ettevõtluse arendamiseks 

püstitatud tegevuskava oluliselt täita. Avinurme vald on mitmekülgne, looduskaunis koht, 

kus elavad oma kodukohast hoolivad inimesed, kes tõesti panustavad piirkonna arengusse.  

Mäetaguse vald on üks kolmest suuremast PAKi piirkonna valdadest. Kolmandiku 

Mäetaguse vallast moodustavad kaevandatud alad. Mäetaguse valla ettevõtlust pärssivateks 

teguriteks on: 

1. kaevandusega seotud looduskahjustused ja maakasutuse seotud piirangud; 

2. vähene loomakasvatus; 

3. kvalifitseeritud tööjõu puudus; 

4. ettevõtlike inimeste vähesus; 

5. talunike oskamatus müüa; 

6. turismi vähene arendatus; 

7. raskendatud ehitus ja põllumajandustootmine.  

Majanduskeskkonna ja ettevõtluse parandamiseks nähti järgmisi tegevusi: 

1. turismi infrastruktuuri parandamine (viidad, mõisakompleks); 

2. turismiteenuste arendamine (aktiivse- ja loodusturismi objektid); 

3. ettevõtluse toetamine (koostöö, õpilasfirmad, ettevõtluse toetamise fond); 

4. kinnisvara arendamine äriliseks tegevuseks; 

5. koolitused; 

6. erinevate toetuste taotlemine. (Mäetaguse valla arengukava). 

Mäetagusel oli 2014. aasta seisuga 52 FIEt, 1 usaldusühing, 48 osaühingut, 1 aktsiaselts 

(ER07), st potentsiaalseid taotlejaid oleks pidanud jätkuma. Valla ettevõtluse arendamise 

tegevuskava ühtib üldjoontes PAKi strateegia ettevõtlusmeetme toetatavate tegevustega. 

Paraku oli Mäetaguse valla ettevõtjate huvi Leaderi toetuste vastu vähene, kuna kaevanduste 

eest saadava ressursimaksu abil toetas vald ise oma ettevõtjaid. 

Iisaku vallale on iseloomulik väikeettevõtlus, turism ja metsandus. Ettevõtlust pärssivate 

teguritena toodi välja: 

1. sesoonsus; 

2. halb infrastruktuuri olukord; 

3. kvalifitseeritud tööjõu puudus, erialaste töökohtade vähesus; 
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4. demograafilised probleemid (vananev elanikkond, noorte lahkumine).  

Kuna Iisaku valla maastik on mitmekesine ja vallal on pikk rannajoon, on olemas eeldused 

turismi arenguks, mis on ka valla üks prioriteete. Tegevuskava turismi- ja ettevõtluse 

arendamiseks nägi ette järgmised sammud: 

1. turismiobjektide arendamine (sh viidad, reklaam); 

2. õpilasfirmade arendamine; 

3. koolituste korraldamine; 

4. tööhõiveprobleemidega tegelemine; 

5. infovahetus; 

6. ettevõtete arengu tunnustamine; 

7. infrastruktuuri arendamine. (Iisaku valla arengukava). 

Iisaku valla ettevõtjate taotlemisaktiivsus oli väga kõrge ja taotlejatel huvi jätkus. 

Arengukavas seatud tegevuskava ettevõtluse olukorra parandamiseks ühtib PAKi strateegia 

ettevõtlusmeetme eesmärkide ja tegevustega.  

Illuka vald sarnaneb Mäetaguse vallaga, kuna tegemist on samuti kaevanduspiirkonda jääva 

vallaga, kes saab selle eest ressursitasu. Illuka valla ettevõtlust piirasid järgmised tegurid: 

1. demograafilised probleemid (vananev elanikkond, noorte lahkumine); 

2. kvalifitseeritud tööjõu puudus; 

3. vähene väikeettevõtlus; 

4. kasutamata maade rohkus (riigimaa, kaitsealad); 

5. madal ettevõtlikkus; 

6. Natura alade rohkus; 

7. hooajalisus; 

8. infrastruktuuri puudulikkus; 

9. põllumajanduse hääbumine. 

Tegevustena ettevõtluskeskkonna parandamiseks näeb vald ette järgmist:  

1. üldplaneeringu koostamine; 

2. infrastruktuuri arendamine; 

3. välissuhete loomine; 

4. turismivaldkonna arengukava koostamine; 

5. valla terviklik turundamine; 
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6. ettevõtjate tunnustamine. (Illuka valla arengukava). 

Illuka valla ettevõtluse toimimise plusspooleks on vallavalitsuse pooldav ja toimiv suhtlus 

ettevõtjatega. Loodusressursside kaevandamise tõttu saadava ressursitasu abil on tehtud 

olulisi investeeringuid. Illuka valla ettevõtjad olid eelmisel perioodil väga väikese 

taotlusaktiivusega. Ettevõtluskeskkonna parandamiseks ette nähtud tegevused kattuvad 

strateegia ettevõtlusmeetme toetatavate tegevustega, kuid neid võimalusi ei kasutatud ära. 

Liikmesvaldade arengukavades toodud ettevõtluse arendamiseks vajalike tegevuste seotus 

PAKi strateegia ettevõtlusmeetme tegevustega on toodud lisas 4. Kõige rohkem on kattuvusi 

Mäetaguse ja kõige vähem Illuka valla tegevuste vahel. Võrreldes omavalitsusi, võib öelda, 

et valitsevad sarnased probleemid nagu kvalifitseeritud tööjõu puudus, halb infrastruktuuri 

olukord, madal ettevõtlikkus, infovahetuse puudulikkus, sesoonsus, demograafilised 

probleemid, ettevõtluse vähene mitmekülgsus. Eelnimetatud ettevõtlust pärssivaid tegureid 

saanuks leevendada PAKi strateegia ettevõtlusmeetme abil. 

Üldjoontes on PAKi strateegia ettevõtlusmeetme väljatöötamisel arvestatud kõigi 

liikmesvaldade arengukavade ettevõtluskeskkonna parandamise tegevustega. 

Ettevõtlusmeetmest toetatavaid tegevusi annab vähemal või rohkemal määral siduda 

arengukavade ettevõtluse arendamise tegevusplaanidega. Paraku on arengukavad ise väga 

erineva tasemega, need peaks olema koostatud omavalitsuse arendamiseks mitte kui 

kohustuslik dokument.  

 

 

2.2.3. Ettevõtlusmeetmest rahastatud ettevõtete majandusnäitajate analüüs 

 

Ettevõtlusmeetme tulemuslikkuse hindamiseks vajas autor ettevõtete majandusaasta 

aruandeid. Autor hindas tulemuslikkust ettevõtete müügitulu, kasumi, töökohtade arvu, 

põhitegevusala ja kõrvaltegevusalade ning tulu osakaalu põhjal. EMTAK koodide järgi uuris 

autor, kas need on vaadeldaval perioodil muutunud, kas elluviidud projekt oli suunatud 

ettevõtte põhitegevusele või mõnele kõrvalharule. Kui toetus oli suunatud kõrvaltegevusele, 

siis kas toetuse mõjul on vastav tuluosa muutunud.  
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Autor uurib käesolevas töös ainult projektid ellu viinud osaühinguid ja aktsiaseltse. 

Anonüümsuse tagamiseks on ettevõtted tähistatud tähtedega. Ülevaate ettevõtlusmeetmesse 

esitatud ja rahastatud projektidest annab tabel 3.  

 

Tabel 3. Ettevõtlusmeetmesse esitatud, rahastatud ja elluviidud projektide arv (PAKi 

taotluste registrid 2009-2013; Leader projektitoetus tegevusgruppidele)  

Vald/ 

tegevus 
Alajõe Avinurme Iisaku Illuka Lohusuu Mäetaguse Tudulinna 

Esitati 1 31 65 4 19 14 18 

Rahastati 0 22 43 3 11 12 12 

Viidi ellu 0 21 39 3 11 12 11 

 

Tabelist on näha, et erinevus piirkonna valdade vahel on päris suur. Alajõe ja Illuka 

taotlemisaktiivsus on väga madal. Alajõe vald on keeruline vald, kus on kakskeelne 

kogukond. Enamus ettevõtjaid on mitte-eestlastest füüsilisest isikust ettevõtjad, kes 

tegelevad kalapüügiga. Ilmselt ei olda piisavalt kursis Leaderi võimalustega, mis võib 

vähesel määral tuleneda PAKi tegevmeeskonna vajaliku võõrkeele oskamatusest. Samas 

saavad nn järve-äärsed vallad toetust taotleda ka Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate 

Kogult, nii ei pruugi neil olla vajadustki PAKist taotleda. Illuka ja Mäetaguse valla puhul 

võib eeldada, et tänu ressursitasudele saavad vallad ise oma ettevõtjaid toetada. Avinurme 

ja Iisaku valdade ettevõtjad on aktiivsed, kasutades ära ettevõtlusmeetme võimalusi oma 

ettevõtete ja piirkonna arendamiseks. 

Tudulinna vallast esitati perioodil 2009-2013 ettevõtlusmeetmesse 18 taotlust, 12 rahastati 

ja 11 projekti viidi ellu. Kaheksa taotlejat olid osaühingud ja kolm füüsilisest isikust 

ettevõtjad. Neli ettevõtet said toetuse ühel korral, kuid ettevõte A on toetust saanud neljal 

korral. Tabelis 4 on toodud Tudulinna valla ettevõtjate põhitegevusalad.  

 

Tabel 4. Tudulinna valla ettevõtjate põhitegevusalad EMTAK koodide järgi (ettevõtete 

majandusaasta aruanded) 

EMTAK Tegevusala 

02101 Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad 

02201 Metsavarumine 

02401 Metsamajandust abistavad tegevused 

81291 Muu puhastustegevus 

81301 Maastiku hooldus ja korrashoid  
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Lähtudes ettevõtjate EMTAK koodidest, võib öelda, et Tudulinna valla ettevõtjate põhiline 

tegevusala on metsandus ja sellega seonduvad harud. Järgneva analüüsi aluseks on lisa nr 5. 

Ettevõte A on toetust saanud neljal korral, kokku 44 096 €. Neist ühel korral põhitegevuse 

arendamiseks ja kolmel korral kõrvaltegevusele. 2009-2012 tuli enamus ettevõtte 

müügitulust põhitegevusest. Kõrvalharu, mis sai toetuse kolmel korral, müügitulu on aasta- 

aastalt vähenenud ja 2012. aastal ei olnud ettevõttel enam seda tegevusala. Ka ettevõtte 

kasum on iga aastaga vähenenud. Ettevõttel puuduvad töötajad. Ettevõttel A on 2013. ja 

2014. aasta majandusaasta aruanded esitamata. Autoril tekib küsimus, kuidas tagatakse 

toetuse mõistlik ja sihipärane kasutamine, arvestades, et ettevõttel on kehtiv viieaastane 

kohustus seda teha. 2009. aastal toetusega saadud seadmed on küll kohustusest vabad, kuid 

2011. ja 2013. aastal soetatud seadmeid tuleb kasutada sihipäraselt.  

Ettevõte B on läbi aastate tegelenud sama alaga, saanud toetuse ühel korral põhitegevusele, 

summas 17 823 €. 100% ettevõtte müügitulust tuleneb põhitegevusest. Võib eeldada, et 

toetus on ettevõtte arengule kaasa aidanud, müügitulu ja kasum on suurenenud. Samuti on 

2014. aastal palgatud üks töötaja.  

Ettevõte C sai toetuse kõrvaltegevusele, summas 5 082 €. Põhiline osa ettevõtte müügitulust 

tuleb põhitegevusest või seda toetavatest tegevustest. Müügitulu ja kasum on aastatega 

suurenenud. Tegevusala, millele toetus saadi, majandusaasta aruannetes ei kajastu. 

Tuginedes Peipsi-Alutaguse Koostöökoja informatsioonile, võib öelda, et mõningane 

tegevus siiski toimub. Ettevõte on vaadeldaval perioodil suurendanud töötajate arvu ühe 

võrra.  

Ettevõte D on aasta-aastalt tegelenud sama alaga, millele aastal 2012 saadi toetus summas 

25 024 €. 100% ettevõtte müügitulust tuleneb põhitegevusalast. Ettevõtte müügitulu on 

vaadeldaval perioodil langenud. Võrreldes 2012. aastaga langes 2013. aasta kasum u 50%, 

aga 2014. aastal tõusis 48%. Kasumile avaldab olulist mõju kapitalirendiga kaasnev 

finantskulu. Samas on ettevõte 2014. aastal palganud ühe töötaja.  

Ettevõte E alustas tegevust 2012. aasta lõpus. Ettevõttel ei ole välja kujunenud konkreetset 

põhitegevust, tegeletakse nii metsamajanduse kui puhastusteenusega. Võib öelda, et toetus 

saadi põhitegevusele, summas 3 435 €. Enamuse müügitulust moodustab tulu 

põhitegevusest. Töötajad ettevõttel puuduvad. Ettevõtte müügitulu ja kasum on 

tagasihoidlikud.  
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Tuginedes ettevõtete majandusaasta aruannetele 2009-2014 ja PAKi strateegias seatud 

sihttasemetele, saab teha järelduse, et juurde on loodud kolm töökohta. Ettevõttel C on 

potentsiaal pakkuda Tudulinna valla mõistes uut teenust, kuid kahjuks ei ole see veel 

käivitunud. Ettevõte B tootmismaht on Leaderi toetuse abil kasvanud. Lähtudes Tudulinna 

valla ettevõtete projektidest, arvab autor, et valla arengukavas seatud ettevõtluse 

tegevuskava ei ole täidetud. 

Mäetaguse vallast esitati perioodil 2009-2013 ettevõtlusmeetmesse 14 taotlust, 12 rahastati 

ja 12 projekti viidi ka ellu. Viis taotlejat olid osaühingud, kaks aktsiaseltsid ja viis füüsilisest 

isikust ettevõtjad. Autor vaatleb osaühinguid ja aktsiaseltsi. Tabel 5 annab ülevaate 

Mäetaguse valla ettevõtjate põhitegevusaladest.  

 

Tabel 5. Mäetaguse valla ettevõtjate põhitegevusalad EMTAK koodide järgi (ettevõtete 

majandusaasta aruanded) 

EMTAK Tegevusala 

01111 Teravilja- ja kaunviljakasvatus 

01199 Söödakultuuri- ja heintaimekasvatus 

02101 Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad 

02202 Küttepuude tootmine 

02301 Looduslike materjalide kogumine 

16239 Muude ehituspuusepa- ja tisleritoodete tootmine 

69202 Raamatupidamine 

81301 Maastiku hooldus ja korrashoid 

 

Tabelist on näha, et Mäetaguse vallas on tegevus mitmekesine, tegeletakse nii 

põllumajanduse, metsanduse kui muude tegevusaladega. Järgneva analüüsi aluseks on lisa 

nr 6. 

Ettevõtte A põhitegevusala on läbi aastate sama. Ettevõte on toetust saanud kahel korral, 

kokku 7 319 €. Üks toetustest oli suunatud põhitegevuse ja teine kõrvaltegevuse 

arendamiseks. Ettevõttel ei lähe hästi, müügitulu on alates 2011. aastast vähenenud, samast 

aastast ollakse ka kahjumis. Aastal 2013 ei müüdud midagi. Ettevõttel puuduvad töötajad. 

Aastal 2011 kõrvaltegevusele saadud toetuse osas on autoril kahtlus toetuse sihipärases 

kasutamises, kuna ettevõte kirjutab oma 2013. aasta tegevusaruandes, et antud haru on 

likvideeritud. Ettevõte A ei ole suutnud Leaderi toetuse abil oma ettevõtet arendada.  

Ettevõte B sai toetuse aastal 2013 põhitegevuse arendamiseks, summas 1 065 €. Ettevõte 

tegeleb metsamajandust abistavate tegevustega ja maastikuhooldusega, mis on vaheldumisi 
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märgitud ettevõtte põhitegevusaladeks ja kust tuleb ka ettevõtte põhiline osa müügitulust. 

Müügitulu on kasvanud, kuid aastast 2013 ollakse kahjumis, mis on aastaks 2014 pea 

kolmekordistunud. Töötajad ettevõttel puuduvad. Antud ettevõte ei ole Leaderi toetuse 

mõjul arenenud, samas oli toetuse summa ja elluviidud projekt arenguks liiga väikesed.  

Ettevõte C on aasta-aastalt tegelenud sama põhitegevusalaga, 2011. aastast on vaikselt 

arendatud kõrvalharu. Toetus saadi kõrvalharule summas 31 956 € ja selle osakaal 

müügitulust on iga aastaga suurenenud. Ettevõtte üldine müügitulu on aasta-aastalt 

suurenenud. Võrreldes 2011. aastaga on kasum 2012. aastal viis korda suurem, kuid 

järgnevatel aastatel oluliselt madalam, olles 2013. aastal lausa kahjumis. Kasum sõltub 

tehtavatest investeeringutest. Ettevõttel on stabiilselt sama arv töötajaid, juurde töökohti ei 

ole loodud. Ettevõtte C kõrvaltegevust, mis on suunatud turismi arendamisele, võib pidada 

piirkonna mõistes uueks teenuseks.  

Ettevõte D põhitegevusala oli läbi aastate küttepuude tootmine, mis moodustas ka põhilise 

osa müügitulust, kuni 2014. aastal võeti suund muudele tisleritoodetele. Kui 2009. aastal 

moodustas tulu küttepuudest 99,13%, siis aastal 2014 ainult 11,81%. Toetusega 10 000 € 

ehitatud hoone on siiski sihipärases kasutuses, kuna on ettevõtte tegevuse jaoks hädavajalik. 

Ettevõtte müügitulu on vaadeldaval perioodil kasvanud, kasum vähenenud, eeldatavasti 

teostatud investeeringute tõttu. Ettevõttel on stabiilselt üks töötaja, juurde töökohti ei ole 

loodud.  

Ettevõte E on asutatud 2012. aastal, toetus saadi 2013. aastal summas 2 467 €. Tuginedes 

Peipsi-Alutaguse Koostöökojale esitatud projektile, oli toetus suunatud liha- ja 

nahaküülikute aretusele, mis iseenesest oleks piirkonna mõistes uudne. Kahjuks on ettevõttel 

2013. ja 2014. aasta majandusaasta aruanded esitamata ja ettevõtte majandusnäitajaid ei saa 

analüüsida, mis tekitab autoris küsitavuse tema usaldusväärsuses ja põhjendatud kahtluse 

toetuse sihipärases kasutamises.  

Ettevõte F on läbi aastate tegelenud sama tegevusalaga, põhiline osa müügitulust moodustub 

põhitegevusalast. Kuna ettevõtja plaanib pensionile jääda ja senise tegevusalaga lõpetada, 

küsiti toetust uue tegevusharu arendamiseks, summas 2 492 €. Ettevõttel on stabiilselt üks 

töökoht, projekti tulemusel töökohti juurde ei loodud. Ettevõtte F uus tegevusala täidab 

strateegia sihttaset „uued teenused“.  
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Mäetaguse valla ettevõtjad töökohti juurde loonud ei ole, kolmes ettevõttes pole ühtegi 

töökohta ja kolmes on läbi aastate sama näitaja. Mäetaguse vald tõi oma arengukavas välja 

vajaduse arendada turismi ja põllumajandustootmist, võib öelda, et turismi osas on areng 

toimunud. Üldjoontes on eeldused kahele uuele teenusele, majutus- ja õmblusteenus.  

Lohusuu vallast esitati perioodil 2009-2013 ettevõtlusmeetmesse 19 taotlust, 11 rahastati ja 

11 projekti viidi ka ellu, neist üheksa taotlust esitasid osaühingud ja kaks füüsilisest isikust 

ettevõtjad. Tabel 6 toob välja Lohusuu ettevõtjate põhitegevusalad.  

 

Tabel 6. Lohusuu valla ettevõtjate põhitegevusalad EMTAK koodide järgi (ettevõtete 

majandusaasta aruanded) 

EMTAK Tegevusala 

02401 Metsamajandust abistavad tegevused  

10391 Muu puu- ja köögivilja töötlemine ja säilitamine 

31091 Mujal liigitamata mööbli tootmine 

47991 Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge 

 

Tabelist nähtub, et Lohusuu vallas tegeletakse metsandusega, mööbli tootmisega, 

jaekaubandusega. Lohusuu vallast teostasid projektid neli erinevat osaühingut. Järgneva 

analüüsi aluseks on lisa nr 7. 

Ettevõte A põhitegevusala on läbi aastate sama. Toetust on saadud kolmel korral 

põhitegevuse arendamiseks, summas 23 288 €. 100% tulust tuleneb põhitegevusest. 

Ettevõtte müügitulu ja kasum on aasta-aastalt tõusnud. Samuti on ettevõte loonud töökohti. 

Kui 2012. aastal oli ettevõttel neli töötajat, siis 2014. aastal seitse töötajat. Ettevõtte A 

tegevus täidab strateegias seatud sihttasemeid, tootmismaht on Leaderi toetuste abil tõusnud 

ja töökohti on juurde loodud.  

Ettevõte B põhitegevusala on metsandus, 2012. aastal saadud toetus, summas 27 156 €, oli 

samuti suunatud põhitegevuse arendamiseks. Enamus müügitulust tuleneb põhitegevusest, 

ka kõrvaltegevustest tulenev tulu on seotud metsandusega. Ettevõtte töötajate arv, võrreldes 

toetuse saamise aastaga, kõigub ühe võrra. Müügitulu ja kasum on 2014. aastal väiksemad 

eelnevast, kuid mitte drastiliselt. Võib eeldada, et toetuse abil tehtud investeering hoiab 

ettevõtet tegevuses.   

Ettevõte C tegeleb mööbli tootmisega. Toetust on saadud kolmel korral põhitegevuse 

arendamiseks, summas 24 187 €. Toetuse abil soetatud seadmed on kaasa aidanud ettevõtte 
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tootmismahu suurendamisele ja kvaliteedi tõstmisele. Tõusnud on ettevõtte müügitulu, kus 

enamus moodustub tulust põhitegevusest, kuid 2011. aastast on hakanud kõrvaltegevuse 

osakaal suurenema, aastal 2011 oli see 4,31% ja aastal 2014 juba 23,30%. Samas kasum 

kõigub, suurenenud kulude tõttu. Ettevõttel puuduvad töötajad. Ettevõte C täidab strateegias 

seatud sihttaset suurenenud tootmismahuga ettevõtete osas. 

Ettevõte D põhitegevusala alates 2012. aastast on sama. Toetust põhitegevuse arendamiseks 

on saadud kahel korral, summas 18 294 €. Ettevõtte müügitulu on stabiilne, kuid alates 2013. 

aastast ollakse kahjumis. Tulu põhitegevusest moodustab 100%. Töötajad ettevõttel 

puuduvad. Antud ettevõtte näol on tegemist uutele turgudele sisenemisega, kuna ettevõtja 

mesilaste mürk sai heakskiidu ühelt Prantsusmaa farmaatsiatehaselt. Ettevõtte D korral on 

Leaderi toetuste saamine ja kasutamine olnud õigustatud ja tulemuslik. 

Kokkuvõtvalt saab öelda, et Lohusuu valda suunatud toetused on täitnud PAKi strateegias 

seatud eesmärke. Ettevõte A on juurde loonud kolm töökohta, ettevõtetel A ja C on 

suurenenud tootmismaht ning paranenud toodete kvaliteet. Ettevõtte D tegevuses on 

Leaderil väga oluline roll, tegemist on piirkonna ainsa ettevõttega, kelle toodang on suunatud 

uutele välisturgudele. Samas vaadates Lohusuu valla arengukava ettevõtluse ja turismi 

tegevuskava, mis oli suunatud turismialasele koostöövõrgustikule ja loodusturismile, siis 

seda täidetud ei ole.  

Illuka vallast esitati perioodil 2009-2013 ettevõtlusmeetmesse neli taotlust, neist kolm 

rahastati ja viidi ellu, kõik kolm taotlejat olid osaühingud. Tabel 7 toob välja nende 

ettevõtjate põhitegevusalad.  

 

Tabel 7. Illuka valla ettevõtjate põhitegevusalad EMTAK koodide järgi (ettevõtete 

majandusaasta aruanded) 

EMTAK Tegevusala 

01451 Lamba- ja kitsekasvatus 

52241 Laadungikäitlus  

55201 Hostelid  

56101 Restoranid jm toitluskohad 

81291 Muu puhastustegevus 

 

Lähtudes tabelis toodud EMTAK koodidest, võib öelda, et tegevus on mitmekesine. 

Projektid viis ellu kolm erinevat osaühingut, kellel kõigil on erinevad tegevusalad. Järgneva 

analüüsi aluseks on lisa nr 8. 
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Ettevõte A tegeles toetuse taotlemise aastal, so 2010, toitlustusteenuse pakkumisega. Toetus 

summas 11 495 € saadi põhitegevuse arendamiseks. Paraku selgub ettevõtte 2011. aasta 

majandusaasta aruandest, et see oli viimane aasta antud tegevusalal. 2010. aastast alates on 

kõrvaltegevuse, majutusteenuse, osakaal oluliselt suurenenud, saades 2012. aastal 

põhitegevuseks. Kuna ettevõte tegutseb kahes erinevas kohalikus tegevusgrupis, 

toitlustusteenust pakuti ühes ja majutusteenust teises, tekib autoril küsimus, kas toetus 

kasutati täiel määral sihipäraselt. Magistritöö kirjutamise ajaks on ettevõttel toetuse 

viieaastane sihipärane kasutamise aeg möödas ja ta ei peagi enam antud alal tegutsema. 

Teiste majandusnäitajate alusel tundub, et ettevõttel ei lähe kõige paremini, müügitulu ja 

kasum on aasta-aastalt vähenenud, 2013. aastal ollakse kahjumis, mis on 2014. aastaks 

kahekordselt suurenenud. Töötajate arvu on vähendatud 2010. aasta viielt 2014. aastal 

kahele. Võib eeldada, et ettevõte A on oma tegevuse lähtuvalt eri piirkondades tegutsemisele 

ümber vaadanud ja Leaderi toetus ei ole selles olulist rolli omanud.  

Ettevõte B põhitegevusala on aasta-aastalt sama, kuid toetus summas 20 274 € saadi 2011. 

aastal kõrvaltegevuse arendamiseks. Haru, millele toetus suunatud oli, on kahjuks 2011. 

aasta 48% tasemelt vähenenud 2014. aastal 13,49%le. Ettevõttel läheb siiski hästi, sest 

põhitegevusala ja sellest tulenev toodangu müügi osakaal on oluliselt suurenenud, müügitulu 

tõuseb. Samuti on juurde loodud töökohti. Kui aastal 2011 oli kaks töötajat, siis aastal 2014 

juba kümme. Ka ettevõte B tegutseb korraga kahes kohaliku tegevusgrupi piirkonnas ning 

seetõttu ei saa autor kindel olla, et töökohad on loodud just PAKi tegevuspiirkonda.  

Ettevõte C põhitegevusala oli asutamisest aastani 2013 laadungikäitlus, moodustades 100% 

ettevõtte müügitulust. 2014. aastast tegeletakse puhastustegevusega, endine põhitegevus 

moodustab 26,11% müügitulust. Toetuse summas 25 320 € sai ettevõte 2012. aastal 

tegevusele, mida ei kajastu ettevõtte majandusaasta aruandes ei põhi- ega kõrvaltegevusena. 

Peipsi-Alutaguse Koostöökojale esitatud projektitoetuse taotluses kirjeldab ettevõtja 

vajadust sööti jäetud rohumaade niitmiseks. Autoril tekib toetuse suurusele tuginedes 

küsimus antud investeeringu mõistlikkuses ja selle sihipärases kasutamises, eeldatavasti 

kasutatakse antud investeeringut talvel lumekoristusel, mis kvalifitseerub EMTAKi koodi 

81291 all, olles ettevõtte põhitegevus 2014. aastal. Ettevõtte majandusnäitajad on üldiselt 

stabiilsed, kasum on peale investeeringu teostamist kapitalirendi abil langenud. Töötajaid 

ettevõttel pole.  
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Illuka valla arengukava nägi ettevõtluse soodustamisena ette planeeringu koostamist, 

tööstuspargi rajamist, turundamist, neid eesmärke ei ole täidetud, kuigi vähesel määral saab 

vald reklaami läbi ettevõtte B toodete turustamise väljaspool maakonda. PAKi strateegia 

mõistes on piirkonna arengule kaasa aidanud samuti põhiliselt ettevõte B. Autori arvates 

tuleks Illuka valla ettevõtluse toetamisele suuremat tähelepanu pöörata, kuna taotlemise 

aktiivsus on madal ja vaadeldavatest kolmest ettevõttest kahe puhul on toetuse sihipärane 

kasutamine kaheldav, mis on mõtlemiskoht eelkõige kohalikule tegevusgrupile.   

Iisaku vallast esitati perioodil 2009-2013 ettevõtlusmeetmesse 65 taotlust, neist 43 rahastati 

ja 39 viidi ellu. 33 taotlejat olid osaühingud ja 6 füüsilisest isikust ettevõtjad. Tabel 8 annab 

ülevaate Iisaku valla osaühingute põhitegevusaladest.  

 

Tabel 8. Iisaku valla ettevõtjate põhitegevusalad EMTAK koodide järgi (ettevõtete 

majandusaasta aruanded) 

EMTAK Tegevusala 

02101 Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad 

02401 Metsamajandust abistavad tegevused 

10711 Leiva- ja saiatootmine; säilitusaineteta pagaritoodete tootmine 

16232 Kokkupandavate puitehitiste (saunad, suvilad, majad) ja nende elementide 

tootmine 

1629 Muude puittoodete tootmine; korgist, õlest ja punumismaterjalist toodete tootmine 

38111 Tavajäätmete kogumine 

41201 Elamute ja mitteeluhoonete ehitus 

43221 Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus 

47111 Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja 

tubakatooted 

47291 Muu toidukaupade jaemüük 

47891 Muude kaupade jaemüük kioskites ja turgudel 

49399 Sõitjate muu maismaavedu 

49411 Kaubavedu maanteel 

55203 Puhkeküla ja puhkelaager 

55301 Laagriplatsid, vagunelamute ja haagissuvilate parkimisplatsid 

56101 Restoranid jm toitlustuskohad 

56291 Muu toitlustamine 

59201 Helisalvestiste ja muusika kirjastamine 

62011 Programmeerimine 

68101 Enda kinnisvara ost ja müük 

81291 Muu puhastustegevus 

81301 Maastiku hooldus ja korrashoid 

93121 Spordiklubide tegevus 

93192 Sportlik ja meelelahutuslik jahipidamine ja kalapüük 

93299 Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused 

96099 Muu teenindus 
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Iisaku valla ettevõtete analüüsi aluseks on lisa nr 9. Ettevõtte A põhitegevusala on sõitjate 

maismaavedu. Toetust on ettevõte saanud kahel korral, kõrvaltegevuse arendamiseks, 

summas 12 649 €. Põhilise osa ettevõtte müügitulust moodustab põhitegevus, 

kõrvaltegevuse osakaal müügitulust on küll tasapisi suurenenud, kuid jääb 2014. aastal 

endiselt alla 10%. Ettevõtte müügitulu on läbi aastate suhteliselt samal tasemel, 2013. aasta 

lõpetati kahjumiga, kuna suurenesid nii tööjõukulud kui intressikulud. Ettevõte ei ole 

töökohti juurde loonud. Leaderi toetus on aidanud ettevõttel suurendada kõrvaltegevusega 

seotud teenuse mahtu.  

Ettevõtte B tegevusala on mitmekesine. Leaderi toetust on saadud neljal korral, kokku 

23 891 €. Ühel korral on toetus olnud suunatud ettevõtte põhitegevusele, remonditud on 

hoone katus, mis on ettevõtja tegevuseks vajalik. Ülejäänud kordadel on toetus olnud 

suunatud kõrvaltegevusele, turismi arendamisele. Ettevõtte müügitulu on läbi aastate samas 

suurusjärgus, kasum on vähenenud. Alla 50% ettevõtte müügitulust tuleneb 

põhitegevusalast. Turismi arendamiseks suunatud toetused ei ole osakaalu müügitulus 

tõstnud, see jääb alla 5%. Töökohti ettevõte B loonud ei ole, seega olulist mõju Leaderi 

toetustel ettevõtte tegevusele ei ole.  

Ettevõte C sai toetuse 2010. aastal summas 31 956 €, mis oli suunatud kõrvaltegevuse 

arendamiseks. 2013. aastal sai senisest kõrvaltegevusest põhitegevus, millele keskendutakse 

siiani. Ettevõtte müügitulu on võrreldes 2010. aastaga vähenenud 1,7 korda, samas kasum 

on tõusnud. Töökohti ettevõte loonud ei ole, neid on järjest vähendatud, 2010. aasta üheksalt 

2014. aastal kolmele töökohale. Antud ettevõtte puhul säilitatakse toimiv tase, kuid erilisi 

arenguid ei ole toimunud. 

Ettevõtte D projekt oli PAKi piirkonna mõistes kõige innovaatilisem, sooviti rajada 

põllumajandusjäätmetest tahket biokütust tootev tehas. Tegemist oli alustava ettevõttega, 

kes sai toetuse eelnimetatud ideele 2011. aastal, summas 31 956 €. Vähene majandustegevus 

toimus 2012-2013, kuid magistritöö kirjutamise hetkeks antud ettevõttes majandustegevust 

ei toimu. Ettevõte on kahjumis tänu kallile põhugraanuliliini tehnikale, mida finantseeritakse 

pangalaenuga. Vahelduva eduga on ettevõttel olnud üks töötaja. 2016. aastal saab ettevõttel 

täis viieaastane kohustus toetust sihipäraselt kasutada, ilmselt müüakse tehnika. Antud 

ettevõtte puhul on autoril siiralt kahju, et asjaosalised kergelt alla on andnud ja esialgset 

projekti ideed ellu ei suutnud viia.  
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Ettevõte E on Leaderi toetust saanud kolmel korral oma põhitegevuse arendamiseks, kokku 

37 629 €. 100% müügitulust tuleneb põhitegevusest. Ettevõtte müügitulu ja kasum on 

kasvavas trendis, kuna turism on aina populaarsem ja antud ettevõttel on väga soodne 

asukoht, mida ära kasutada. Töökohti ettevõte loonud ei ole, ilmselt võib vajadus selleks 

tekkida, kuid rolli mängib sesoonsus. 

Ettevõte F on toetust saanud kahel korral, kokku 15 762 €. Tegemist on 2013. aastal 

alustanud ettevõttega, kes pakub toitlustust. Toetused olid suunatud ettevõtte põhitegevuse 

arendamiseks, sellega alustamiseks. Müügitulu tuleneb 100% põhitegevusest. Müügitulu on 

kasvavas trendis, sellele aitab kaasa ettevõtte väga hea logistiline asukoht. 2013 ja 2014 on 

aasta lõpetatud kahjumiga, mis on alustaval ettevõttel loomulik, arvestades tehtud 

investeeringuid. Ettevõte on loonud 4 töökohta, mis on piirkonna mõistes väga hea.  

Ettevõte G sai toetuse kõrvaltegevusele, summas 5 458 €. Ettevõte tellis korstnapühkija 

koolituse, mille raames koolitati välja kolm korstnapühkijat, kes pakuksid teenust nii PAKi 

piirkonnale kui väljapoole. Paraku näitavad majandusaasta aruanded, et 2013. aastal 

moodustas vastav tulu ainult 1,21% ettevõtte müügitulust ja 2014. aastal vastavat tulu ei 

esinenud. Samuti ei ole ettevõttel töötajaid, kuigi vähemalt üks korstnapühkija saaks 

reaalselt piirkonnas koolitusele vastava töö. Autoril tekib küsimus, kas antud koolituse puhul 

oli toetuse määramine mõistlik ja kus kasutatakse toetusega soetatud vahendeid. 

Ettevõte H on pikalt tegutsenud turismi valdkonnas. Leaderi toetust on saadud kahel korral, 

kokku 6 440 €, põhitegevuse arendamiseks. Nii ettevõtte müügitulu kui kasum on aasta-

aastalt kasvanud. Töötajate arv on stabiilne, töökohti juurde loodud ei ole. Ettevõtte tulu 

moodustub kuni 40% ulatuses põhitegevusest, ülejäänud osas kõrvaltegevusest, mis 

tegelikult antud ettevõtja puhul on suuresti sama, kuna tegemist on tervikliku 

turismikompleksiga. Autori arvates võiks ettevõte H PAKi ettevõtlusmeetme võimalusi 

rohkem ära kasutada, kuna tema väga hea asukoha tõttu tuleks see ettevõttele kasuks. Ilmselt 

võib siin probleemiks olla käibevahendite leidmine ja julgus riske võtta, kuna tegemist on 

hooajalise tegevusalaga.  

Ettevõtte I näol on tegemist 2014. aastal tegevust alustanud ettevõtjaga, kes sai toetuse 

summas 1 986 € oma põhitegevusega alustamiseks. Ettevõtte müügitulu tuleneb 100% 

põhitegevusest. Ettevõte on loonud ühe töökoha. Magistritöö kirjutamise hetkel ei olnud 

ettevõtja esitanud 2015. aasta aruannet, et näha, kuidas on majandusnäitajad muutunud.  
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Ettevõte J on asutatud 2013. aastal tegelemaks metsakasvatusega. Toetus ettevõtte 

põhitegevuse arendamiseks saadi 2014. aastal summas 882 €. 100% müügitulust tuleneb 

põhitegevusest. Ettevõtte müügitulu on kasvanud, kuid kasum vähenenud. Ettevõttel ei ole 

töötajaid. Tegemist on tubli ühemehe ettevõttega, kes peale koondamist põhitöökohalt 

otsustas luua oma ettevõtte. Leaderi toetuse mõju ettevõtte arengule on raske hinnata, kuna 

toetus oli väga väike. 

Ettevõttel K on põhitegevuseks pagaritoodete tootmine ja nende müük. Toetust on saadud 

neljal korral, kokku 12 396 €, oma põhitegevuse arendamiseks. Ettevõtte müügitulu on 

konkurentsi tihenemise tõttu vähenenud, õnneks on säilitatud töökohtade arv. Müügitulu 

tulenebki kahest osast, toodete tootmisest ja nende müügist, mis viimastel aastatel on 

peaaegu võrdsetes osades. Antud ettevõte on tublisti ära kasutanud ettevõtlusmeetme 

võimalusi ning tootmismahu suurendamisele ja toodete kvaliteedile panustanud.  

Ettevõtte L tegevus on mitmekesine, vabaaja tegevustest ehituseni. Toetust on saadud kahel 

korral, kokku 9 124 €. Esimene toetus oli suunatud kõrvaltegevusele ja teine põhitegevusele. 

Ettevõtte 2014. aasta müügitulu moodustus 75,34% põhitegevusest. Ettevõte ei ole loonud 

ühtegi töökohta.  

Ettevõtte M põhitegevus on läbi aastate sama. Ettevõtlusmeetmest on toetust saadud kahel 

korral, kokku 24 840 €. Üks toetustest ei olnud ja teine oli suunatud põhitegevuse 

arendamiseks. Ettevõtte M müügitulu on iga aastaga kasvanud, kuid 2012. aastast ollakse 

kahjumis. Ettevõte on juurde loonud ühe töökoha. Toetus, mis ei olnud suunatud 

põhitegevusele, oli PAKile esitatud projekti järgi mõeldud ettevõtte teenuste 

mitmekesistamiseks ja konkurentsivõime tõstmiseks, kahjuks ei kajastu antud tegevus 

ettevõtte majandusaasta aruannetes, seega tekib autoril kahtlus toetuse sihipärases 

kasutamises.  

Ettevõte N on asutamisest alates tegelenud sama alaga. Ettevõtlusmeetmest saadi toetus 

kahel korral, kokku 1 644 € põhitegevuse arendamiseks. Ettevõtte müügitulu on stabiilselt 

samal tasemel, 2014. aasta kasum on eelnevast kolm korda väiksem teostatud 

investeeringute tõttu. Ettevõte ei ole töökohti juurde loonud. Põhiline osa müügitulust, üle 

90%, tuleneb põhitegevusest.  

Ettevõte O on 2012. aastal tegevust alustanud ettevõte, kes on toetust saanud ühel korral oma 

põhitegevuse arendamiseks, summas 1 499 €. Ettevõtte 2014. aasta müügitulu on viis korda 



43 
 

väiksem 2013. aasta tulust, samuti on vähenenud kasum, 2014. aasta lõpetati kahjumiga. 

Ettevõttel puuduvad töötajad. Antud ettevõtte tegevus ei ole Leaderi toetuse abil arenenud.  

Ettevõte P on läbi aastate tegelenud metsakasvatusega. 100% ettevõtte müügitulust tuleneb 

põhitegevusest. Ettevõtte müügitulu ja kasum on tõusvas trendis. Juurde on palgatud üks 

töötaja. Toetus, summas 5 130 €, saadi 2013. aastal põhitegevuse arendamiseks. Leaderi 

toetuse abil on ettevõte arenenud, soetatud seadmega pakub ettevõte piirkonnas teenust. 

Ettevõte R on 2012. aastal tegevust alustanud ettevõte, kes sai toetuse 2013. aastal oma 

põhitegevusega alustamiseks. Müügitulu on kahel vaadeldaval aastal suurenenud, kasum 

samal tasemel, kuna kulud on suurenenud. 100% ettevõtte müügitulust moodustub 

põhitegevusest. Ettevõte on loonud kolm töökohta, mis on piirkonna mõistes väga oluline. 

Tegemist on areneva ettevõttega, kelle jaoks ettevõtlusmeetmest saadud toetus oli väga 

suureks abiks.  

Ettevõte S tegeleb ehitustegevusega, toetus saadi 2014. aastal põhitegevuse arendamiseks, 

summas 940 €. Tulu põhitegevusest moodustab 100%. Ettevõtte müügitulu on aasta-aastalt 

tõusnud, kuid 2014. aasta lõpetati kahjumiga. Ettevõte on loonud kaks töökohta, mis on väga 

oluline näitaja. Antud ettevõtte puhul on saadud toetus liiga väike, et hinnata mõju ettevõtte 

arengule. 

Ettevõte T tegevusala on läbi aastate sama. Toetus saadi 2014. aastal põhitegevuse 

arendamiseks, summas 8 274 €. Ettevõtte müügitulu tuleneb küttepuude müügist ja nende 

kohaleveost. Töökohti loodud ei ole. Kahjuks ei olnud ettevõte magistritöö kirjutamise 

hetkel esitanud 2015. aasta majandusaasta aruannet, et näha, kas müügitulu on tõusnud, kuna 

teostatud investeering peaks oluliselt tõstma ettevõtte tootmismahtu.  

Iisaku vallast viis projektid ellu 19 ettevõtet, neist üheksa sai toetust rohkem kui ühel korral. 

Iisaku valla ettevõtlustegevus on mitmekülgne. Tegeletakse metsandusega, 

jaekaubandusega, turismiga, ehitusega jne. Tuginedes ettevõtete majandusaasta aruannetele 

tuleb teha järeldus, et töökohti on loonud viis ettevõtet 19st, mis on loodetust oluliselt 

väiksem number. Teenuste mitmekesistamisele panustas seitse ettevõtet ja kaks olid 

suunatud otseselt tootmismahu tõstmisele. Iisaku valla arengukavas seati tegevuskavad nii 

puhkemajandusele kui infrastruktuuri parandamisele, toetust saanud ettevõtete projektidest 

seitse olid rohkemal või vähemal määral sellele suunatud. 
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Avinurme vallast esitati perioodil 2009-2013 ettevõtlusmeetmesse 31 taotlust, neist 22 

rahastati ja 21 viidi ellu. 18 taotlejat olid osaühingud, kaks aktsiaseltsid ja üks füüsilisest 

isikust ettevõtja. Tabelis 9 on Avinurme valla ettevõtjate põhitegevusalad.  

 

Tabel 9. Avinurme valla ettevõtjate põhitegevusalad EMTAK koodide järgi (ettevõtete 

majandusaasta aruanded) 

EMTAK Tegevusala 

01111 Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus 

10711 Leiva- ja saiatootmine; säilitusaineteta pagaritoodete tootmine 

14191 Peakatete valmistamine, k.a karusnahast 

16101 Saematerjali tootmine 

16109 Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms 

16241 Puittaara tootmine 

1629 Muude puittoodete tootmine; korgist, õlest ja punumismaterjalist toodete tootmine 

16291 Puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmine 

16292 Korgist, õlest ja punumismaterjalist toodete tootmine 

3109 Muu mööbli tootmine 

31091 Mujal liigitamata mööbli tootmine 

31092 Mööbliosade tootmine 

55201 Hostelid 

55901 Muu majutus 

68201 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus 

96099 Muu teenindus 

 

Avinurme vallast viis projektid ellu kümme erinevat ettevõtet, kellest viis said toetust 

rohkem kui ühel korral. Avinurme vallas on läbi aegade olnud au sees puit, millest 

valmistatakse erinevaid esemeid. Lisaks tegeletakse turismi ja vähesel määral 

põllumajandusega. Järgneva analüüsi aluseks on lisa nr 10. 

Ettevõte A küsis PAKi ettevõtlusmeetmest toetust 2009. aastal oma põhitegevuse 

arendamiseks. Toetus saadi summas 31 956 €. 2010. aastast hakkas ettevõttel halvasti 

minema, oluline mõjutegur oli Rootsi turu kaotamine. 2011. aastast alates on ettevõttel 

majandusaasta aruanded esitamata. Ettevõte sai PRIAlt toetuse tagasinõude, kuna tema 

suhtes oli algatatud pankrotimenetlus, õnneks võttis uus omanik kohustused üle ja 

toetusalune objekt toimib sihipäraselt.  

Ettevõte B tegeles toetuse taotlemise hetkel, so 2009. aastal, nii puidu töötlemise kui 

majutusteenuse pakkumisega. Toetust on küsitud kolmel korral, kokku 89 667 €, mõlema 

tegevussuuna arendamiseks. 2012. aastast on valitud põhitegevusalaks ainult majutusteenuse 

pakkumine, 100% müügitulust tuleneb majutusteenuse pakkumisest. Ettevõtte müügitulu on 

aasta-aastalt suurenenud, kuid alates 2011. aastast ollakse kahjumis, mis on iga aastaga 
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suurenenud, olles 2014. aastal -54 371 €. 2014. aastal on juurde palgatud neli töötajat, ilmselt 

tuleneb kahjum mõnevõrra tööjõukulude kasvust. Kuna antud ettevõtte majutuskoht on väga 

omanäoline, majutusteenuse pakkujaid on piirkonnas vähe ja Leaderi toetustega on 

majutushoonet kolmel korral toetatud, loodab autor, et kahjumist tullakse välja ja teenuse 

pakkumine jätkub. 

Ettevõte C põhitegevusalaks on puidutoodete valmistamine. Ettevõte sai toetuse aastal 2011 

summas 2 553 € oma põhitegevuse arendamiseks. Aastani 2013 on ettevõtte müügitulu 

tõusnud, aastal 2014 veidi langenud. Ettevõtte kasum kõigub, 2014. aasta lõpetati 

kahjumiga. Umbes 80% müügitulust moodustab põhitegevus ja 20% kõrvaltegevus, mis on 

samuti puiduga seotud. Ettevõtte on loonud ühe töökoha.  

Ettevõtte D põhitegevus on läbi aastate sama. Ettevõtlusmeetmest taotleti toetust 2013. aastal 

põhitegevuse arendamiseks summas 3 780 €. 60-70% tulust moodustab põhitegevus. 

Ettevõtte müügitulu on kolmel järjestikusel aastal vähenenud, samuti on alates 2013 

lõpetatud aasta kahjumiga. Ettevõttel on 10 töötajat, töökohti juurde loodud ei ole. Ettevõtte 

D korral tekib autoril küsimus toetuse määramise mõistlikkuses, kui majandusnäitajad on 

järjepidevalt alanenud. Leaderi toetuse abil teostatud investeering ei ole ettevõtte arengule 

kaasa aidanud. 

Ettevõttel E on aastaid sama põhitegevus. Toetus saadi 2014. aastal põhitegevuse 

arendamiseks summas 3 516 €. Ettevõte ei ole töökohti juurde loonud. 80% ettevõtte 

müügitulust tuleb põhitegevusest, ülejäänu metsamajandust abistavatest tegevustest. 

Kahjuks ei ole ettevõttel veel esitatud 2015. aasta majandusaasta aruannet, et näha 

majandusnäitajate muutumist.  

Ettevõte F tegeleb teravilja- ja kaunviljakasvatusega. Toetust on saadud kahel korral, kokku 

48 140 €, põhitegevuse arendamiseks. Ettevõte on juurde loonud ühe töökoha. Müügitulu 

aastati kõigub, kuid see on põllumajanduses mõistetav, kuna sõltub otseselt 

ilmastikutingimustest. Ettevõtte 2014. aasta kasum on umbes kaks korda väiksem kui 

eelnevatel aastatel, mis näitab, et kulud tehti, aga kuna müük ei läinud piisavalt hästi, kasum 

vähenes. Kasum võis väheneda ka tehtud investeeringute tõttu. Ligikaudu 40% tulust 

moodustab põhitegevus ja umbes 40% moodustub metsavarumisest. Ettevõtte näitajad on 

üldjuhul head ja Leaderi toetus aitab kaasa põllumajanduse osakaalu säilitamisele.  
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Ettevõte G on 2011. aasta lõpus asutatud ettevõte, kes tegeleb mitme alaga: valmistatakse 

käsitöötooteid, küpsetatakse leiba ja renditakse ruume. Ettevõte on toetust saanud neljal 

korral, kokku 17 510 €, oma põhitegevuse arendamiseks. Ettevõtte müügitulu on aasta-

aastalt kasvanud, kasum aga kahel järjestikusel aastal kaks korda vähenenud, ilmselt tänu 

tehtavatele investeeringutele ja nendega kaasnevatele kuludele. Ettevõtte põhitegevusala on 

2012. aastast märgitud erinev, kuid sisuliselt moodustub tulu kolmest eelnimetatud 

tegevusest. Ettevõte on loonud 2 töökohta, mis on väga hea näitaja, täites nii PAKi strateegia 

kui Avinurme valla arengukavas seatud eesmärke. 

Ettevõte H tegeleb läbi aastate sama tegevusalaga, ettevõtlusmeetme toetust on saadud kahel 

korral, kokku 18 577 €. Toetus saadi kolmele seadmele, neist kaks on põhitegevuse 

arendamiseks vajalikud, ja üks on suunatud uuele teenusele, mida ettevõte soovib pakkuma 

hakata. 99% ettevõtte müügitulust tuleneb põhitegevusest ja 1% uuest suunast. Kahjuks ei 

ole ettevõte magistritöö kirjutamise ajaks esitanud 2015. aasta majandusaasta aruannet, et 

näha, kuidas on muutunud kõrvalharu osakaal. Ettevõte on loonud kaks töökohta, kuna 

tootmismaht on suurenenud. Antud ettevõttel olid Leaderi toetuste taotlused väga põhjalikult 

läbi mõeldud. 

Ettevõte I alustas tegevust 2012. aastal. Põhitegevusalaks on mööbli tootmine, mis annab ka 

100% müügitulust. Toetust saadi kahel korral, kokku 3 764 €, põhitegevuse arendamiseks. 

Ettevõtte müügitulu on stabiilselt kasvanud. 2014. aasta kasum on samal tasemel kui 2013. 

Ettevõte on loonud juurde ühe töökoha. Ettevõte I on Leaderi toetuste abil suurendanud 

oluliselt tootmismahtu, samuti on positiivne töökoha loomine.  

Ettevõte J tegeleb puidust tarbe- ja dekoratiivesemete tootmisega. Toetust saadi aastal 2014 

oma põhitegevuse arendamiseks, toetuse summa oli 2 873 €. Ettevõtte müügitulu on iga 

aastaga suurenenud, 2014. aasta lõpetati kahjumis. Ettevõtte müügitulust 60-70% moodustab 

põhitegevus. Samuti on suurenenud ettevõtte töötajate arv kahe võrra, mis aga toetuse 

saamise aastal ei pruukinud olla seotud teostatud projektiga.   

Avinurme on tubli vald, kus ettevõtted panustavad oma arengusse. Samuti on oluliselt kaasa 

aidatud nii PAKi strateegia kui valla arengukava eesmärkide täitmisele. Seitse ettevõtet 

kümnest on loonud töökohti, nelja ettevõtte projekti tulemusel suurenes tootmismaht ja kaks 

ettevõtet pakuvad uusi teenuseid.  
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Analüüsides PAKi piirkonna projektid ellu viinud ettevõtteid, võib öelda, et vähesed 

tegelevad konkreetse tegevusalaga, ikka püütakse tegevust mitmekesistada ja pakkuda 

erinevaid tooteid ning teenuseid. Kahjuks on ka ettevõtteid, kelle arengule PAKi strateegia 

ettevõtlusmeetme toetus kaasa ei ole aidanud, kuid seal mängivad rolli ilmselt muud olulised 

tegurid. Kaheksa ettevõtte korral tekkis autoril kahtlus toetuse sihipärases kasutamises. 

Autori arvates on see number liiga suur, arvestades, et vaatluse all on 47 ettevõtet. 

 

 

2.2.4. Ettevõtjate ankeetküsitluse tulemused 

 

Ankeetküsitlus oli suunatud aastatel 2009-2014 projektid ellu viinud ettevõtjatele. Autor 

soovis välja selgitada ettevõtjate üldhinnangud Leaderi programmi, Leaderi toetuste 

taotlemise, kasutamise ja tulemuslikkuse kohta. Küsitlus viidi läbi ajavahemikul 23. märts 

kuni 8. aprill 2016. Küsitlus saadeti 47 ettevõttele, kelle meiliaadressid saadi PAKi taotluste 

registritest. Küsitlusele vastas 17 ettevõtet. Kokku oli vastamise protsent 36,17%. Kuna 

küsitlusele vastajate arv on väike, kasutab autor interpreteerimisel arvandmeid. 

Küsitlusele vastas 17 osaühingut Avinurme, Iisaku, Lohusuu, Mäetaguse ja Tudulinna 

valdadest. Vastanud ettevõtete jaotust illustreerib joonis 3.  

 

 

Joonis 3. Ankeetküsitlusele vastajad kohalike omavalitsuste kaupa 

 

Nagu jooniselt näha, ei laekunud Illuka valla kolmelt projektid ellu viinud ettevõtjalt ühtegi 

arvamust, mis tähendab, et edasised ankeetanalüüsi tulemused Illukat ei käsitle. Samamoodi 
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jääb välja Alajõe, kuna ainust laekunud projekti ei rahastatud. Küsitlusele vastasid ettevõtete 

omanikud, kellest kümme olid mehed ja seitse naised. Vastanute seas oli üks alla 30-aastane 

mees, kolm meest ja kolm naist vanuses 31-40 ning neli naist ja kuus meest üle 40-aasta. 

Tuginedes vastajate vanusele ja isiklikule töökogemusele Peipsi-Alutaguse Koostöökojas, 

võib öelda, et enamus ettevõtjaid on keskealised meesterahvad, mis tähendab, et naiste 

osakaal ettevõtluses on veel väike. Samuti on näha, et noori ettevõtjaid on väga vähe, mis 

rõhutab veelkord probleemi seoses noorte väljarändega maalt.  

Üldhinnang Leaderi programmile on positiivne. 16 vastajat arvavad, et Leaderi programm 

täidab oma eesmärki, üks vastaja seisukohta ei võta. Kõik vastajad arvavad, et Leaderi abil 

ettevõtluse toetamine on mõjutanud PAKi piirkonna ettevõtluse arengut positiivses suunas. 

Peipsi-Alutaguse Koostöökoja tegevuspiirkonna strateegia ettevõtlusmeedet peetakse 

vajalikuks ja see vastas küsitletute ettevõtete vajadustele.  

Küsitlusele vastanud ettevõtjate seas oli ka korduvtaotlejaid. Joonisel 4 on välja toodud 

taotlemise tiheduse proportsioon. 

 

 

Joonis 4. PAKi strateegia ettevõtlusmeetmest toetuse taotlemine 

 

Vastanute seast taotleti toetust enamasti ühel korral, neli ettevõtet kahel korral ja üks ettevõte 

kolm või enam korda. Perioodil 2009-2013 sai neli ettevõtet toetuse neljal korral, kaks neist 

on Avinurme, üks Iisaku ja üks Tudulinna vallast.  

Küsitlusele vastanute hulgas ei olnud kedagi, kes oleks toetuse saanud PAKi 2009. aasta 

rakenduskava alusel. Vastanute jaotust toetuse määramise aasta alusel illustreerib joonis 5. 
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Joonis 5. Vastanute jaotus toetuse määramise aasta järgi 

Toetuse määramise aasta ei pruugi kokku langeda toetuse taotlemise aastaga. Kui ettevõte 

taotles toetust näiteks kevadel, siis sai ta PRIA otsuse toetuse määramise kohta samal aastal, 

kui aga sügisel, siis menetlusaegade pikkuse tõttu järgneval aastal. Kuigi I periood lõppes 

2013. aastal, tegi PAK 2014. aasta alguses taotlusvooru nn jääkide peale, mis kogunesid kas 

projektide katkestamiste, osaliste rahuldamiste või välja määramata jäänud summade alusel, 

sellepärast on osa ettevõtteid saanud toetuse määramise otsuse 2014. aastal.  

Küsitlusele vastanud ettevõtjatest neli on oma tegevuse arendamiseks toetust taotlenud ka 

mujalt, nt EAS ja Töötukassa. Töötukassa abi on kasutatud kas ettevõtlusega alustamiseks 

või palgatoetusena töötu tööle rakendamiseks. Autorile teadaolevalt on üks piirkonna 

ettevõtja palgatoetuse võimalust kasutanud, kuid palgatud töötaja ebapiisavate oskuste tõttu 

töösuhte katkestanud.  

Toetuse taotlemise protsessiga Peipsi-Alutaguse Koostöökojas jäid kõik vastanud rahule. 

Tuginedes isiklikule kogemusele, toob autor välja, et PAKi kontoris käidi väga palju nõu 

küsimas ja abi saamas, nt arutati projektiideede sobilikkust strateegia meetmesse, aidati 

erinevaid taotlusvorme täita.  

Perioodil 2009-2013 oli PAKi strateegia ettevõtlusmeetme maksimaalne toetuse summa 

30 000 €. Sellest lähtuvalt uuriti, milline võiks toetuse summa ettevõtjate arvates olla. Autor 

pakkus välja kolm vahemikku, mis on toodud joonisel 6.  
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Joonis 6. PAKi strateegia ettevõtlusmeetme toetus, eurodes 

 

Ettevõtjate arvamused maksimaalse toetuse summa kohta jagunevad enam-vähem võrdselt. 

Kuus ettevõtjat peab senist toetuse summat ja vahemikku 10 001-30 000 € sobivaks ja 

teostatavaks. Kuus ettevõtjat arvavad, et summa võiks olla väiksem, st kuni 10 000 €, mis 

tähendab, et ilmselt ei ole neil ettevõtjatel suutlikkust korraga investeeringuks vajalikke 

vahendeid leida või sellega kaasnevaid kohustusi kanda. Samas viis ettevõtjat arvas, et 

toetuse summa võiks olla suurem kui 30 000 €, mis näitab nii nende suutlikkust oma 

projektide jaoks vahendeid leida kui teadlikku toetuste kasutamist ettevõtete arendamisel. 

PAKi uue perioodi 2014-2020 ettevõtlusmeetme toetuse summa on endiselt kuni 30 000 €, 

ainult ehituste puhul kuni 60 000 €.  

Küsimustega toetuse kasutamise kohta uuris autor ettevõtjate tegevuste ellu viimist 

toetuseta. Kümme neist, neli naist ja kuus meest, vastasid, et ei oleks tegevusi ellu viinud, 

mis viitab PAKi piirkonna ettevõtete vähesele investeerimisvõimekusele. Seega on 

ettevõtlusmeetme maksimaalne toetuse summa kuni 30 000 € õigustatud, kuna enamusel 

ettevõtetel võib olla raskusi suurte investeeringute finantseerimisega, seda enam, et Leaderi 

puhul tuleb investeering enne oma vahenditega ellu viia ja alles peale kuludokumentide 

esitamist makstakse toetus välja.  

Autor soovis ettevõtjatelt teada, kas toetus oli suunatud nende põhitegevusele või 

kõrvaltegevusele ja kui kõrvaltegevusele, siis kas nende hinnangul on toetuse saamise 

tulemusena vastav tulu osa muutunud. Vastanutest 16 taotles toetust põhitegevusalale. 

Kõrvalharule toetuse saanud ettevõtja tunnistas, et vastav tulu osa ei ole suurenenud.  
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Ettevõtjate investeerimisvõimekuse väljaselgitamiseks soovis autor teada, milliste allikate 

abil ettevõtjad projektide omaosalust finantseerisid. Joonis 7 annab ülevaate kasutatud 

finantseerimisvahenditest. 

 

 

Joonis 7. Omaosaluse finantseerimiseks kasutatavad vahendid 

 

13 ettevõtet, vastanutest neli naist ja üheksa meest, said omaosaluse katmisel hakkama 

omavahenditega, mis on päris hea näitaja ja võib iseloomustada, et ettevõtjad tunnetavad 

riske ja oskavad neid hinnata. Kolm ettevõtet pidid kasutama pangalaenu või liisingut ja üks 

ettevõte kasutas muude kaasatud vahendite abi. Kui vaadata finantseerimisvahendeid, võiks 

teha järelduse, et ettevõtetel on võimekust küll, samas ei saa seda vastanud ettevõtete 

vähesuse tõttu kõigile ettevõtetele üldistada. Toetuse kasutamise osas soovis autor teada, kas 

projektide ellu viimisel tuli ette mingeid ootamatusi. 16 ettevõtet vastas eitavalt ja üks 

ettevõte tunnistas, et ootamatusi esines. Nimelt vajas esialgne ehitusprojekt reaalsete 

oludega vastavusse viimist. Selliseid tehnilisi ootamatusi paratamatult ikka esineb. 

Küsimustega toetuse mõju kohta soovis autor ettevõtjate hinnanguid toetuse tulemuslikkuse 

osas. Vastavasisulisi küsimusi oli kokku üheksa. Ettevõtete majandusaasta aruandeid 

analüüsides vaatles autor müügitulu, kasumit, töötajate arvu, põhitegevusala ja 

kõrvaltegevusalasid ning vastavat tulu osa. Ka ankeetküsitluses pööratakse tähelepanu 

töökohtadele, müügitulu muutusele, lisaks toodete, teenuste mitmekesisusele ja 

tootmismahu muutusele ehk neile tegevuskavades ja strateegias toodud teguritele, mida 

Leaderi abil parandada ja arendada loodeti.  

Töökohtade loomine maapiirkondades on väga oluline. Joonis 8 annab ülevaate vastanud 

ettevõtete toetuse kasutamise tulemustest töökohtade loomisel. 
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Joonis 8. Ettevõtjate hinnang Leaderi toetuse abil loodud töökohtade kohta 

 

Kuus ettevõtjat tunnistab, et nende projekti tulemusel ei loodud ühtegi töökohta, mis ei 

tähenda midagi halba, kuna kõikide investeeringutega ei saagi kaasneda töökoha loomist. 

Kaheksa ettevõtjat arvab, et toetuse saamine aitas kaasa ühe töökoha loomisele ja kolm, et 

loodi kaks või enam töökohta. Ettevõtjate hinnangu järgi loodi PAKi piirkonda järelikult 

vähemalt 14 ja enamgi töökohta, mis täidaks strateegias seatud sihttaseme, 15. 

Ankeetküsitluse järgi on ettevõtted Iisaku valda loonud kolm, Avinurme valda kaks, 

Tudulinna valda kaks ja Lohusuu valda ühe töökoha. Kaks või enam töökohta on ettevõtjate 

hinnangul loodud Mäetaguse, Avinurme ja Tudulinna valda. Autor palus ettevõtetel märkida 

oma töötajate arv 2015. aasta lõpu seisuga, kuna magistritöö kirjutamise hetkel ei ole 2015. 

aasta majandusaasta aruanded valmis. Joonis 9 annab ülevaate ettevõtete töötajate arvust 

2015. aasta lõpu seisuga.  

 

 

Joonis 9. Ettevõtete töötajate arv 2015. aasta lõpu seisuga 
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Võrreldes ankeetküsitlusest saadud hinnanguid töökohtade loomise osas, töötajate arvu 

2015. aasta lõpu seisuga ja majandusaasta aruannete analüüsi, järeldab autor, et Iisaku, 

Avinurme, Lohusuu ja Tudulinna valdadesse on tõesti töökohti juurde loodud, aga 

Mäetaguse valla projektid ellu viinud ettevõtete majandusaasta aruannete järgi ei ole kolmel 

vaatlusalusel ettevõttel üldse töötajaid ja kolmel on stabiilselt sama arv läbi aastate, nii et 

ilmselt on siin kas valesti küsimusest aru saadud või inimlik eksitus ankeetküsitluses vastuse 

märkimisel.  

Autor soovis teada ettevõtjate hinnangut nende ettevõtte efektiivsuse kohta, kas toetuse 

saamine avaldas sellele mingit mõju. 16 ettevõtjat arvas, et ettevõtte efektiivsus on 

suurenenud ja üks ettevõtja, et see ei ole muutunud. Küsimusele, kas toetuse tulemusel on 

ettevõtte müügitulu muutunud, vastas 15 ettevõtet, et see on suurenenud. Seda, et müügitulu 

ei ole muutunud, tunnistas üks ettevõtja Avinurmest ja üks Mäetaguselt.  

Peipsi-Alutaguse Koostöökoda seadis oma strateegias ettevõtlusmeetmele sihttasemed, 

mille hulka kuulusid ka uute toodete ja teenuste arendamine ning tootmismahtude 

suurendamine. Strateegia järgi oodati perioodi lõpuks järgmiseid näitajaid: 

1. 15 suurenenud tootmis- ja teenusmahtudega ettevõtet; 

2. 15 lisandunud töökohta; 

3. 5 uut toodet ja teenust, mis on omased Peipsi-Alutaguse piirkonnale. (Peipsi-

Alutaguse Koostöökoja … 2008). 

Lähtudes strateegias seatud sihttasemetest, uuris autor, kuidas hindavad ettevõtjad Leaderi 

toetuse mõju pakutavate toodete ja teenuste mitmekesistamisele. Joonis 10 annab ülevaate 

pakutavate toodete ja teenuste mitmekesisuse muutumisest. 

 

Joonis 10. Ettevõtjate hinnang toodete ja teenuste mitmekesisusele 
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Kahjuks ei tule autori koostatud küsimustikust välja, mitu uut toodet ja teenust välja töötati, 

kuid tõdeda saab, et ettevõtjad ise tunnevad positiivseid muutusi toodete ja teenuste 

mitmekesisuse osas. Nagu jooniselt näha, ei hinda keegi valiku vähenemist. Samuti uuris 

autor ettevõtjate hinnangut tootmis- ja teenusemahu muutusele. 16 ettevõtjat arvas, et nende 

ettevõtete tootmismaht on suurenenud ja üks ettevõtja, et see ei ole muutunud. Seega võib 

teha järelduse, tuginedes ka PAKi taotlusregistritest saadud projektide sisudele, et strateegias 

seatud indikaatorite sihttasemed on enamjaolt täidetud. 

Perioodi 2014-2020 valguses uuris autor, kas Leaderi programmi jätkumist peetakse 

oluliseks ning kas uuel perioodil kavatsetakse ka toetust taotleda. Kõik küsitlusele vastajad 

arvasid, et Leaderi jätkumine on oluline, kuid neli meessoost ettevõtjat arvas, et uuel 

perioodil toetust ei taotleta. Autor pakub, et nende nelja ettevõtja puhul võis sellise arvamuse 

kujundada kas liigne bürokraatia taotlemise protsessis, eelneva toetuse abil saadud piisav 

tõuge arenguks või on leitud mõni muu finantseerimise võimalus.  

 

 

2.2.5. Intervjuud valdade esindajatega 

 

Intervjuud viidi läbi nelja isikuga neljast erinevast vallast: Mäetaguse, Iisaku, Tudulinna ja 

Avinurme. Isikute valikul lähtuti asjaolust, kes on olnud seotud nii PAKi asutamise, 

strateegia koostamise kui selle rakendamisega. Intervjuude eesmärgiks oli saada valdade 

esindajate hinnang PAKi ettevõtlusmeetme rakendamise ja tulemuslikkuse kohta. Intervjuud 

toimusid 4. ja 5. aprillil 2016.  

Intervjuude analüüsis keskenduti järgmistele teemadele: 

1. ettevõtlusprojektidega lisandväärtuse loomine; 

2. ettevõtluskeskkonda toetavad tugistruktuurid; 

3. ettevõtluse arenguvõimalused piirkonnas; 

4. piirkonnale omaste toodete ja teenuste areng; 

5. ettevõtete elujõulisus; 

6. ettevõtete investeerimisvõimekus; 

7. strateegilised valdkonnad. 
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Intervjuude läbiviimiseks koostati küsimused, mis on esitatud lisana nr 3. Intervjuud 

transkribeeriti ja viidi läbi temaatiline sisuanalüüs. Alljärgnevalt esitatud analüüsis on 

isikute arvamused kokku võetud ja illustreeritud olulisemate tsitaatidega. Intervjueeritavate 

hinnangud on esitatud anonüümsetena, tähistatult tähtedega A, B, C ja D, seetõttu ei ole 

tsitaatide järel viiteid intervjuudele, andmed on olemas viidatud kirjanduse loetelus.  

1. Ettevõtlusprojektidega lisandväärtuse loomine 

Kõik intervjueeritavad toovad välja Leaderi toetuste olulisuse väikeettevõtjale ja 

ettevõtluskeskkonna arendamisele. Tuuakse kindlaid näiteid toetuse saanud ettevõtetest, 

kelle tootmismaht on oluliselt suurenenud, kuid kes ei oleks selleni jõudnud Leaderi 

toetuseta. Seisukohad lisandväärtuse loomise osas lähevad lahku. Vastaja A arvab, et 

nõustuda saab lisandväärtuse kasvuga, kuid küsimus on mõju suuruses: „Leaderi projektide 

rahastamise tulemusena on mõju piirkonna ettevõtluse lisandväärtuse kasvule marginaalne. 

Küsimus on toetussummades – toetused on liiga väikesed selleks, et oluliselt lisandväärtust 

luua.“ Vastaja C on kindel, et lisandväärtust luuakse, Leader on aidanud üle saada ettevõtlust 

takistavatest kitsaskohtadest, kaasajastada nii tootmiseks vajalikke masinaid kui seadmeid 

ning saada tööd.  

2.  Ettevõtluskeskkonda toetavad tugistruktuurid 

Hinnang ettevõtluse tugistruktuuridele, mis peaksid ettevõtlust toetama, oli kolmel vastajal 

üsna üksmeelne, et see on puudulik. Piirkonna tööjõu kvalifikatsioon on madal ja 

demograafiliselt vanemapoolne, mis selgus ka liikmesvaldade arengukavasid analüüsides. 

Vastaja D toob välja ettevõtjatele Tööinspektsiooni poolt loodud nõustamispunktid 

kohalikes omavalitsustes, mille mõte on väga hea, aga „Projektid on nii pehmed, 

programmid tuleks üle vaadata ja reaalse eluga vastavusse viia.“ Teave ettevõtlusest on 

vähene, sest üldine hariduslik tase on madal või nagu ütles vastaja A: „Nõukogude Liidu 

aegne haridus vanuselisest struktuurist tulenevalt.“ Oskused on piiratud, mis näitab 

ümberõppe vajadust. Eesti Vabariigi maksupoliitika ei soosi ettevõtlust, tööjõumaksud on 

kõrged. Taristu on PAKi piirkonna suure territooriumi tõttu ebaühtlane, oluline puudus on 

lairiba interneti vähesus.  

Rõhutatakse, et kohaliku omavalitsuse ülesanne on ettevõtlusega tegelemisel takistuste 

vähendamine, sama toodi välja omavalitsuste ettevõtluse arendamise tegevusplaanides. 

Vastaja B arvas, et nt SA Ida-Viru Ettevõtluskesksusel jääb puudu reaalsest tööst, Ida-Viru 
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Taluliit on jällegi väga teemaspetsiifiline ja ei paku otsest abi. Vastaja A võttis küsimuse 

kokku nii: „Toetusstruktuurid läbi erinevate organisatsioonide on kasutuses juba piisavalt 

kaua, iga vähegi tegus ettevõtja oskab ja saab neid kasutada.“  

3. Ettevõtluse arenguvõimalused piirkonnas 

Üldine arvamus oli, et ettevõtluse arendamine on võimalik eelkõige ettevõtlikkuse 

arendamise kaudu. Ettevõtjate informeerituse osas läksid arvamused pooleks. Vastaja A ja 

C leiavad, et tänapäeva infoühiskonnas on info piisavalt kättesaadav ja koolitusi, sh tasuta 

koolitusi, toimub erinevates struktuurides alates Töötukassast EAS-ni. Vastaja D arvab, et 

informeeritus on vähene, kuid tunnistab, et kohalik omavalitsus ise ei ole midagi selleks 

teinud, ei olevat piisavalt suutlikkust: „Vallavanem on niigi hunt Kriimsilm.“  Vastaja B ei 

näe üldkoolituste vajadust, pigem spetsiifilisemat laadi koolitusi: „Neile, kes küll toimetavad 

mingis valdkonnas, aga kellel puudub litsents.“  

4. Piirkonnale omaste toodete ja teenuste areng 

Peipsi-Alutaguse Koostöökoja ettevõtlusmeetme raames on püütud toetada piirkonnale 

omaste toodete ja teenuste väljatöötamist. Puudu on innovaatilisusest. On olnud projekte, 

mis on piirkonna mõistes innovaatilised, kuid kahjuks pole peale investeeringu tegemist 

suudetud ettevõtteid aktiivses tegutsemises hoida. Üldjoontes leitakse, et Leaderi abil on 

arendatud omaseid tooteid ja teenuseid. Kuna ettevõtlus on peamiselt piirkonnapõhine, on 

uutele turgudele sisenemine piiratud ja võimalik väheste toodete ja teenuste osas, nt ettevõte 

X, kelle toodete valik on dünaamilises kasvus, kuid turustamine väljaspool piirkonda 

tagasihoidlik. Väikeettevõtja jääb ellu kui ta suudab pakkuda toodet/teenust odavamalt või 

leiab üles teadliku tarbija, inimese, kes tuleb piirkonna väärtuseid nautima.  

5. Ettevõtete elujõulisus 

Piirkonna ettevõtteid ei peeta väga elujõulisteks. Vastaja A ütles kindlalt: „Ettevõtete 

elujõulisus on demograafiliste protsesside tõttu piiratud. Toetusstruktuuride kasutamisel on 

elulaadiettevõtlus kestlik.“ Sarnaselt arvas ka vastaja B: „Hajaasustus, elanikkonna 

vähenemine ja vananemine positiivseid noote ei anna.“ On üksikuid ettevõtteid, kes on 

suutnud end vajalikuks ja asendamatuks teha läbi oma ainulaadsuse. Ülejäänud, kes pakuvad 

samu tooteid, tegevusi, on riskigrupis ja haavatavad majanduses toimuvale. Tihti tegeletakse 

ettevõtlusega selleks, et tagada töökoht ja sissetulek, aga kasumit ei teenita.   
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6. Ettevõtete investeerimisvõimekus 

Investeerimisvõimekust Leaderi programmi raames peetakse piisavaks, omaosaluse katmine 

oma- või laenuvahenditest ei ole olnud problemaatiline. Sellele on kaasa aidanud toetuse 

madal tase (30 000 €), mis on suhteliselt lihtsalt täidetav. Vastaja D peab oma haldusüksuse 

ettevõtluskeskkonda väga heaks: „Saada on nii tootmisruume, bürooruume, tööjõudu.“ 

Üldist investeerimisvõimekust peetakse madalaks, kuna olulist lisandväärtust andvaid 

ettevõtteid ei ole tekkinud, pigem on tegemist elatusettevõtete ja pereettevõtetega. Vastaja 

C arvates võimekus üldse puudub, sest: „Selliseid projekte, kus ettevõtja soetaks pangalaenu 

ja PAKi toetusega seadmed ja raha tuleb vähem kui viie aastaga tagasi, on väga vähe. 

Oluline on jõuda arusaamiseni, mida on mõistlik üldse teha, kust tuleb tegelikult tulu.“  

Ettevõtluskeskkond piirkonna omavalitsustes on sarnane vaatamata nn põlevkivivaldade 

saadavatele toetustele. Olulisem on inimfaktor, ettevõtlikumad on Avinurme oma puutöö 

identiteediga, Lohusuu kalurid, aga ka Tudulinna ja Iisaku oma soodsa asukohaga. Soodsa 

keskkonna tekkimisele aitab kaasa ettevõtjate ja kasuliku informatsiooni kokku viimine.  

7. Strateegilised valdkonnad 

PAKi strateegia ettevõtlusmeetme raames on võimalik teostada piirkonnaülene strateegiline 

projekt, toetuse summaga 200 000 €. See tähendaks piirkonna erinevate sektorite vahelist 

kokkulepet, kuna siis tuleb teistel suurema kasu nimel loobuda. Leaderi toel on antud tõuge 

ettevõtluse erinevatele vormidele, piisavalt arenenud valdkondi ei osata välja tuua, küll aga 

arendamist vajavaid valdkondi. Vastaja A arvas, et vajadus on piirkonnaüleste suuremat 

lisandväärtust andvate projektide järele nagu: „See Saaremaa õunamahla tootmine. 

Turismisektori arendamine läbi Peipsi põhjaranniku arendamise ja Tudulinna muuli 

ehitamise – senikasutamata potentsiaali rakendamine.“ Vastaja B näeb samuti potentsiaali 

Peipsi põhjaranniku arendamises. Vastaja D leiab: „Tootmine on see, mis loob väärtust, kõik 

muu kulutab seda.“ Vastaja C arvates: “Ükski valdkond ei ole päriselt tiibu alla saanud, kuid 

samas ei tohiks ka üle rahastada. Panustada tuleb turismi, energiatootmisse, puidutööstusse 

ja põllumajanduse mitmekesistamisele.“  

Leaderi toetused on siiski piiratud, piirkonda oleks vaja tunduvalt rohkem raha, kuid seda 

vajadust suudabki kõige paremini reguleerida Leaderi põhimõttel töötav kohalik 

tegevusgrupp. Vastaja C: „Mitte keegi teine ei tea paremini meie olukorda ja vajadusi kui 

meie ise!“  
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2.3. Järeldused 

 

PAKi strateegia 2007-2013 ettevõtlusmeede oli suunatud piirkonnas tegutsevate ettevõtjate 

teadlikkuse tõstmisele piirkonna arenguvõimaluste kohta, uute ettevõtjate toetamine ning 

tegutsevate ettevõtete arendamine. Ettevõtlusmeetme raames toetati erinevaid tegevusi, nii 

oskuste omandamist ja arendamist kui investeeringuid.  

Autori eesmärk oli Leaderi toetuste tulemuslikkuse hindamine, tuginedes Peipsi-Alutaguse 

Koostöökoja tegevuspiirkonna strateegia 2007-2013 ettevõtlusmeetmest toetatud 

ettevõtetele. Tulemuseni jõudmiseks kasutas autor meetodite triangulatsiooni, st lähenes 

erinevatest aspektidest: projektid ellu viinud ettevõtete majandusaasta aruannetest, 

ettevõtjatele suunatud ankeetküsitlusest ja valdade esindajatega läbi viidud intervjuudest.  

Autorit huvitas, millisel määral on Peipsi-Alutaguse Koostöökoja strateegia 

ettevõtlusmeetme väljatöötamisel arvestatud liikmesvaldade tegevusplaanidega ettevõtluse 

arendamisel. Autor uuris ettevõtlusmeetme sidusust liikmesvaldade arengukavades toodud 

ettevõtluse arendamise tegevusplaanidega ja järeldab, et ettevõtlusmeetme väljatöötamisel 

on arvestatud liikmesvaldade arengukavade ettevõtluskeskkonna parandamise tegevustega, 

nt vajalike tasuvus- ja teostatavusanalüüside koostamine, ettevõtluskoolituste ja õppereiside 

korraldamine, ettevõtjate arendustegevuse toetamine, infovahetuse parandamine, 

infrastruktuuri parandamine, turismisektori arendamine. 

Leaderi toetuste näol on tegemist avaliku raha kasutamisega ettevõtluse arendamiseks, 

seetõttu on oluline toetuste mõistlik, põhjendatud, majanduslikult otstarbekas ja säästlik 

kasutamine. Ettevõtete majandusaasta aruandeid analüüsides jõudis autor järeldusele, et 

üheksa ettevõtte puhul on kahtlus toetuse sihipärases kasutamises. Esineb ettevõtteid, kes 

vahetult peale toetuse saamist ei tegelenud enam toetusaluse tegevusalaga või ei kajastunud 

tegevus vähimalgi määral majandusaasta aruannetes. Samuti on ettevõtteid, kes kirjutasid 

toetuse saamiseks projektile ühe eesmärgi, kuid tegelikult kasutatakse investeeringut teisel 

otstarbel. 

Tudulinna valla viie vaadeldava ettevõtte Leaderi toetus oli enamjaolt suunatud 

põhitegevuse arendamiseks, mis Tudulinnas on põhiliselt metsandus. Ettevõtete müügitulu 

tuleb põhitegevusest, kasumi kasv jääb tagasihoidlikuks. Autor järeldab, et Tudulinna valla 

ettevõtetele on Leaderi toetus olulist mõju avaldanud, kuigi vaadeldaval perioodil, 2009-
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2014, loodi ainult kolm töökohta. Enamus ettevõtteid tunnistab, et ei oleks tegevusi toetuseta 

ellu viinud, samas kasutati tegevuste elluviimiseks põhiliselt omavahendeid. Põhjuseks võib 

pidada ettevõtjate kartlikkust ainult omavahenditele tuginedes investeeringuid teha või 

justnimelt oskust riske hinnata ja hajutada.  

Mäetaguse vallast vaadeldi kuut ettevõtet, kellest enamus said toetuse põhitegevusalale. 

Kahjuks tuleb tõdeda, et kahe ettevõtte puhul on Leaderi toetuste sihipärane kasutamine 

küsitav. Kolme ettevõtte jaoks on toetus olnud oluline, kaasa aidanud ettevõtte arengule ja 

uute teenuste pakkumisele piirkonnas. Ettevõtted on üldjoontes elujõulised ja hindavad ise 

oma arengut positiivselt, välja arvatud töökohtade loomise osas, neid kahjuks loodud ei ole. 

Lohusuu valla ettevõtete arengule on Leaderi toetused väga positiivselt mõjunud. 

Suurenenud on tootmismahud, sisenetud uutele turgudele, kasvanud on müügitulu, juurde 

loodud töökohti, st panustatud on piirkonna arengut takistavate tegurite kõrvaldamisele nii 

kohaliku omavalituse kui piirkonna mõistes. Lohusuu valla ettevõtjad ise on andnud 

optimistliku hinnangu oma ettevõtete seisukohast Leaderi toetuse kasutamisele ja 

tulemuslikkusele.  

Illuka valla kolmest vaadeldavast ettevõttest kahel ei ole toetus aidanud tegevusala arendada, 

üks ettevõte ei paku enam toetust saanud teenust ja teisel on tegevusala osakaal tugevalt 

langenud. Töökohti on küll juurde loodud, kuid nende arv ei ole tänu ettevõtete erinevates 

omavalitsustes tegutsemisele kindel. 

Iisaku valla ettevõtjate taotlemisaktiivsus oli suur. Põhiliselt taotleti toetust põhitegevusele, 

kuus ettevõtet aga kõrvaltegevusele. Suurenenud on nii toodete kui teenuste müügimaht, 

seega ka müügitulu. Leaderi toetuseta ei oleks ettevõtjad oma tegevusi ellu viinud, kuid 

samas kasutati finantseerimiseks omavahendeid. Ettevõtjate investeerimissuutlikkus Leaderi 

projektide elluviimisel on hea, kuid autor kaldub arvama, et pikemas perspektiivis on 

ettevõtete suutlikkus madal. 19st ettevõttest viis on loonud töökohti, perioodi 2009-2014 

kohta on see väga väike number.  

Ka Avinurme valla ettevõtjad on aktiivsed taotlema. Kümnest vaadeldud ettevõttest üheksa 

taotlesid toetust põhitegevuse arendamiseks. On ettevõtteid, kelle müügitulu ja kasum on 

tõusnud, kuid enamus on stabiilselt tegutsevad ettevõtted. Leaderi toetus on kaasa aidanud 

nii tootmismahu suurendamisele kui uute toodete ja teenuste väljatöötamisele. Loodud on 
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töökohti. Ettevõtjate enda hinnang kinnitab Leaderi toetuste mõju müügitulu suurenemisel, 

toodete ja teenuste mitmekesistamisel, tootmismahu suurendamisel. 

Gupta rõhutas ettevõtjate haridustaseme olulisust, kõrgharitud pidavat innovaatilisemalt 

lähenema ja avatumad olema. Autor ei uurinud piirkonna ettevõtjate haridustaset, aga 

innovaatilisust on esitatud projektides vähe. Piirkonna mõistes võiks innovaatiliseks pidada 

biokütust tootva tehase projekti, mis kahjuks ei käivitunud oodatud viisil. Selle projekti 

eestvedajad olid liig optimistlikud. Autor soovitab edaspidi küsida äriplaani, mis näitaks, et 

ettevõtja on oma eesmärgid, tegevused ja rahastuse korralikult läbi mõelnud.  

Autor uuris strateegias seatud sihttasemete täitmist, seda nii majandusaasta aruannete, 

ettevõtjate enda ja valdade esindajate hinnangu põhjal. Perioodi 2007-2013 lõpuks loodeti 

järgmiseid tulemusi: 

 10 tugistruktuuride ja -süsteemide arendamisega tegelevat projekti. Indikaator sobib 

Eesti ettevõtluspoliitika eesmärgiga toetava ettevõtluskeskkonna loomise osas, 

paraku ei ole antud indikaatorit täidetud, struktuure hinnatakse endiselt puudulikuks 

ja põhiliseks takistuseks peetakse bürokraatiat. 

 30 ettevõtluskoolitustel osalejat. Ettevõtlusmeetme raames oli võimalik toetust 

taotleda erinevatele ettevõtluskoolitustele ja täiendõppele, mis arvestades 

kvalifitseeritud tööjõu puudust oleks olnud hea võimalus. Reaalsuses korraldati 

ainult üks koolitus, seega antud sihttase jäi saavutamata.  

 5 uut piirkonnale omast toodet ja teenust. Antud näitaja on kindlasti saavutatud, 

arendatud on majutusteenuseid, õmblusteenuseid, erinevaid puidu- ja käsitöötooteid. 

 5 uutele turgudele suunatud projekti. Üldjoontes võib pidada saavutatuks, kuna 

toetuste abil on suurenenud ettevõtete tootmismaht ja parandatud toodete kvaliteeti 

ning seetõttu on võimalus konkureerida ka väljaspool PAKi piirkonda, samas pidasid  

valdade esindajad uutele turgudele sisenemist küllaltki piiratuks. 

 15 suurenenud tootmismahuga ettevõtet. Mitmed piirkonna ettevõtted kirjutasid 

projekti eesmärgiga suurendada erinevate investeeringute abil tootmismahtu ja see 

on enamusel ka õnnestunud, ainult ühe küsitlusele vastaja hinnangul maht ei 

muutunud.  

 15 uut töökohta. Perioodil 2009-2014 loodi piirkonda 31 töökohta, paraku ei saa 

100% kindel olla, et tänu Leaderile. Küsitlusele vastanud ettevõtjad aitasid enam kui 
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14 töökoha loomisel, seega on antud sihttase edukalt täidetud ja kaasa aidatud 

piirkonna sotsiaal-majanduslike probleemide lahendamisele.  

Kuna piirkonna probleemiks on vananev elanikkond ja noorte väljaränne, on ettevõtete 

elujõulisus pigem nõrk, sama on investeerimisvõimekusega. Ettevõtlusmeetme toetuse 

summa (30 000 €) täitmine on veel kättesaadav, kuid suuremate projektide finantseerimine 

läheks juba keeruliseks.  

Kaks ettevõtet üllatasid autorit negatiivselt, kuna neil on esitamata 2013. ja 2014. aasta 

majandusaasta aruanded. Autori arvates vähendab selline seaduse mittetäitmine oluliselt 

ettevõtja usaldusväärsust. Kuigi kohalikul tegevusgrupil ei ole kohustust kontrollida 

ettevõtete majandusnäitajaid, välja arvatud riikliku maksuvõla olemasolu, võiks seda teha 

hilisemate probleemide ennetamiseks. Siin võib muidugi takistuseks saada tegevusgrupi 

tegevmeeskonna vastava pädevuse puudumine. 

Autor järeldab, et Leaderi toetused on hea võimalus maaelu ja maaettevõtluse arenguks, seda 

enam, et otsustamine on viidud kohalikule tasandile. 
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KOKKUVÕTE 

 

Peipsi-Alutaguse Koostöökoja eesmärk kohaliku tegevusgrupina on arendada oma 

tegevuspiirkonda, mida iseloomustavad hajaasustus, vananev elanikkond, noorte lahkumine, 

kvalifitseeritud tööjõu puudus, ettevõtlikkuse madal tase, infrastruktuuri halb seisukord ja 

vähene koostöö erinevate sektorite vahel. PAKi piirkonna üks tegevusprioriteetidest aastatel 

2008-2013 oli ettevõtlikkuse suurendamine ja toetamine, mille abil arendada piirkonda kui 

tervikut ja lahendada arengut takistavaid tegureid.  

Magistritöö eesmärk oli Leaderi toetuste tulemuslikkuse hindamine, tuginedes Peipsi-

Alutaguse Koostöökoja tegevuspiirkonna strateegia 2007-2013 ettevõtlusmeetmest toetatud 

ettevõtetele. Töö eesmärgi saavutamiseks püstitas autor neli uurimisküsimust, mida asuti 

lahendama kasutades meetodite triangulatsiooni majandusaasta aruannetest, ettevõtjatele 

suunatud ankeetküsitlusest ja valdade esindajatega läbiviidud intervjuudest. Autori 

hinnangul püstitatud uurimisülesanded täideti. 

Autori esimene uurimisküsimus ei olnud otseselt seotud Leaderi toetuste tulemuslikkuse 

uurimisega, vaid suunatud toetuste jagamise aluseks oleva ettevõtlusmeetme ja 

liikmesvaldade arengukavades toodud ettevõtluse arendamise tegevusplaanide sidususele. 

Võib öelda, et ettevõtlusmeetme väljatöötamisel on arvestatud liikmesvaldade 

ettevõtluskeskkonna parandamise tegevuste ja vajadustega. 

Teine uurimisküsimus oli selgitada, kui tulemuslik on olnud Peipsi-Alutaguse Koostöökoja 

ettevõtlusmeede. PAK püstitas strateegia ettevõtlusmeetmes indikaatorid ja sihttasemed, 

millele autor lähtudes analüüsist hinnangu annab:   

  10 tugistruktuuride ja -süsteemide arendamisega tegelevat projekti – ei ole saavutatud; 

  30 ettevõtluskoolitustel osalejat – ei ole saavutatud; 

  5 uut piirkonnale omast toodet ja teenust – saavutatud; 

  5 uutele turgudele suunatud projekti – saavutatud; 

 15 suurenenud tootmismahuga ettevõtet – saavutatud; 

 15 uut töökohta - saavutatud 

või üks strateegiline piirkondlik ettevõtlusprojekt – ei ole saavutatud.  
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Ettevõtjatele mõeldud tugistruktuure ei ole oluliselt arendatud, oskused on piiratud, vajadus 

ümberõppe järele säilinud, kahjuks ei ole kasutatud ettevõtlusmeetme võimalusi. Piirkonna 

mõistes strateegilist projekti, mis looks kõrget lisandväärtust, ei ole leitud. Samas on 

positiivne, et piirkonnas pakutavate teenuste ja toodete mitmekesisus ning maht on 

suurenenud. Samuti on suurenenud ettevõtete toodete ja teenuste pakkumine nii piirkonnas 

kui väljaspool piirkonda. Juurde loodud töökohad aitavad kaasa sotsiaal-majanduslike 

probleemide lahendamisele. Tuginedes majandusaasta aruannete analüüsile, mida toetasid 

ka ettevõtjate enda hinnangud Leaderi toetuse mõjust, võib öelda, et ettevõtete 

majandusnäitajad on paranenud.  

Kolmas uurimisküsimus oli ettevõtjate hinnangu väljaselgitamine Peipsi-Alutaguse 

Koostöökoja strateegia ettevõtlusmeetme rakendamisele ja tulemuslikkusele. 

Ankeetküsitlusele vastas kümme meest ja seitse naist, kes kõik on osaühingute omanikud. 

Enamuse töötajate arv jääb vahemikku üks kuni kolm. Kokkuvõtvalt peetakse Leaderi 

programmi ja PAKi ettevõtlusmeedet piirkonna arenguks vajalikuks. Enamus vastanuid 

arvas, et toetuse maksimum summa võiks jääda senisele tasemele ehk kuni 30 000 €. See 

tundub olevat suhteliselt lihtsasti täidetav, kuna on seni kaetud üldjuhul omavahenditest. 

Samas arvas kümme vastanut, et nad ei oleks tegevusi toetuseta ellu viinud, mis näitab, et 

ettevõtete investeerimisvõimekus on piiratud ja kartus erinevate võimalike kaasnevate 

riskide ees suur. Ettevõtjate hinnang toetuse mõjule oli väga positiivne: enamusel suurenes 

projekti tulemusel müügitulu, pakutavate toodete ja teenuste mitmekesisus ning 

tootmismaht. Viis vastanud ettevõtjat tunnistasid, et ei loodud mitte ühtegi töökohta, teiste 

arvates loodi üks või enam töökohta.  

Neljas uurimisküsimus oli fookusgrupi hinnangu selgitamine Peipsi-Alutaguse Koostöökoja 

strateegia ettevõtlusmeetme rakendamisele. Intervjuu viidi läbi nelja isikuga, kes kõik 

tunnistasid Leaderi olulisust väikeettevõtjatele ja ettevõtluskeskkonna arendamisele. Leaderi 

abil luuakse piirkonda lisandväärtust. Ettevõtluse arendamiseks vajalikke tugistruktuure 

peetakse puudulikuks, kuid olemasolevate toetusstruktuuride kasutamine on ettevõtjate enda 

teha. Piirkonna arengu võtmeks peetakse ettevõtlikkuse arendamist. Intervjueeritavate 

arvates on Leader kaasa aidanud uute toodete ja teenuste arengule. Hinnang ettevõtete 

elujõulisusele on nõrk, seda ei ole toetustega suudetud parandada. Sama on laiemas mõistes 

investeerimisvõimekusega. Intervjueeritavatel on seisukoht piirkonna mõistes strateegiliste 

projektide kohta, mida PAKi strateegia mõistes saab teha, aga seni veel tehtud ei ole.  
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Autor teeb järgmised ettepanekud Peipsi-Alutaguse Koostöökojale ettevõtluse arendamiseks 

läbi ettevõtlusmeetme: 

 ettevõtluse arengu aluseks on ettevõtlikud inimesed, seega arendada tuleb 

ettevõtlikkust; 

 noorte varajane kaasamine tegevustesse on eelduseks nende tagasipöördumisele 

maale; 

 suurendada infovahetust ettevõtjate ja tegevusgrupi vahel; 

 kohalik tegevusgrupp peaks tugevdama kontrolli toetuste kasutamise üle; 

 alustavalt ettevõtjalt (miks mitte ka teistelt) küsida äriplaani; 

 rahastada rohkem lisandväärtust loovaid projekte; 

 Peipsi-Alutaguse Koostöökoja eesmärk on piirkonna kui terviku arendamine, Alajõe 

ja Illuka valla ettevõtjatele tuleb senisest enam tähelepanu pöörata, et tagada 

piirkonna tasakaalustatud areng. 

Peipsi-Alutaguse Koostöökoja tegevuspiirkonnas tegutsevad ettevõtted on Leaderi toetuste 

abil kaasa aidanud konkurentsivõime tõstmisele, elukeskkonna kvaliteedi parandamisele 

ning majandustegevuse mitmekesistamisele.  

Käesolev töö tugineb ainult ühe kohaliku tegevusgrupi, Peipsi-Alutaguse Koostöökoja, 

ettevõtluse ja ettevõtete arengu uurimisele läbi strateegia ettevõtlusmeetme. Autori arvates 

on maapiirkondade arenguks avaliku sektori vahendite kasutamine läbi Leaderi toetuste end 

igati õigustanud. 

  



65 
 

 

 

VIIDATUD KIRJANDUS 

 

1. Aamer, A. (4. aprill 2016). Peipsi-Alutaguse Koostöökoja strateegia ettevõtlusmeetme 

rakendamise tulemuslikkus. Autori intervjuu. Üleskirjutis. Mäetaguse. 

2. Alajõe valla arengukava 2012-2020. – Riigi Teataja. [WWW] 

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4030/1201/4011/Alajoe%20valla%20AK%202012-

2020.pdf# (06.09.2015).  

3. Aunapuu-Lents, V. (2013). Rural Policy in Estonia: The Leader Approach and the 

Concentration of Power. Halduskultuur – Administrative Culture 14 (1), 125-144.  

4. Avinurme valla arengukava 2007-2013. – Avinurme vald. [WWW] 

http://www.avinurme.ee/sisu/66_1043Avinurme_valla_arengukava__2007-2013.pdf 

(06.09.2015).  

5. Babwah, A., Babwah-Ramkissoon, N. (2013). An Entrepreneuship Development Policy 

Approach for Trinidad and Tobago. – International Journal of Business and Social Science. 

Vol. 4, No. 7, July 2013.  

6. Drabenstott, M., Henderson, J. (2006). A New Rural Economy: a New Role for Public Policy. 

– Management Quarterly, Vol. 47, No. 4, pp. 4-18. 

7. Eesti ettevõtluspoliitika 2007-2013 lõpparuanne. – Majandus- ja 

kommunikatsiooniministeerium. [WWW]  

https://www.mkm.ee/sites/default/files/ettevotluspoliitika_lopparuanne.pdf (04.04.2016). 

8. Eesti maaelu arengukava. – Euroopa Liidu infokeskus. [WWW] http://elik.nlib.ee/k-v-

andmebaas/page/5/?kv_id=583&show_all=1 (20.08.2015). 

9. Eesti maaelu arengu strateegia 2007-2013, 2012. aasta strateegiaseire aruanne. (2012). Tallinn: 

Põllumajandusministeerium. [WWW] 

http://www.agri.ee/sites/default/files/content/arengukavad/mak-2007/mas-2007-2013-

seirearuanne-2012.pdf (20.08.2015).  

10. Eesti maaelu arengukava 2007-2013 Leader-meetme kohalike tegevusgruppide strateegiate 

vahehindamine. Lõpparuanne. (November 2013). Tallinn: Põllumajandusministeerium. 

[WWW] http://www.agri.ee/sites/default/files/public/Leader_uuringu_lopparuanne.pdf 

(20.08.2015). 

11. EMTAK tegevusalad. – Registrite ja Infosüsteemide Keskus. [WWW]    http://www.rik.ee/et/e-

ariregister/emtak-tegevusalad (09.03.2016). 

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4030/1201/4011/Alajoe%20valla%20AK%202012-2020.pdf
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4030/1201/4011/Alajoe%20valla%20AK%202012-2020.pdf
http://www.avinurme.ee/sisu/66_1043Avinurme_valla_arengukava__2007-2013.pdf
https://www.mkm.ee/sites/default/files/ettevotluspoliitika_lopparuanne.pdf
http://elik.nlib.ee/k-v-andmebaas/page/5/?kv_id=583&show_all=1
http://elik.nlib.ee/k-v-andmebaas/page/5/?kv_id=583&show_all=1
http://www.agri.ee/sites/default/files/content/arengukavad/mak-2007/mas-2007-2013-seirearuanne-2012.pdf
http://www.agri.ee/sites/default/files/content/arengukavad/mak-2007/mas-2007-2013-seirearuanne-2012.pdf
http://www.agri.ee/sites/default/files/public/Leader_uuringu_lopparuanne.pdf
http://www.rik.ee/et/e-ariregister/emtak-tegevusalad
http://www.rik.ee/et/e-ariregister/emtak-tegevusalad


66 
 

12. EMTAK tegevusalad. – E-äriregister. [WWW] 

http://www.rik.ee/sites/www.rik.ee/files/elfinder/article_files/EMTAK%202008_0.pdf  

(16.09.2015). 

13. ER07: Statistilisse profiili kuuluvad üksused õigusliku vormi ja haldusüksuse järgi. (andmed 

uuendatud 23.04.2015). – Eesti Statistika andmebaas. [WWW] http://www.stat.ee 

(09.03.2016). 

14. Ettevõtete majandusaasta aruanded 2009-2014. – Äripäeva Infopank. 213 aruannet. 

15. First European Quality of Life Survey: Urban rural differences. – European Foundation for the 

Improvement of Living and Working Conditions. Luxembourg: Office for Official Publications 

of the European Communities, 2006.  

16. Ferrazzi G., Corsi S., Tosini A.  (2013). Local Action Group as Driving Force for the 

Development of Local Agrifood Systems. – Proceedings of the International Scientific 

Conference: Rural Development. 2013, Vol. 6, p135-140. 6p. 

17. Gaskill, L. R., Van Auken, H., Manning, R. A. (1993). A factor analytic study of the 

perceived causes of small business failure. – Journal of Small Business Management, Vol. 31, 

No. 4, pp.18–31. 

18. Gupta, P. D., Guha, S., Krishnaswami, S. (2013). Firm growth and its determinants. – Journal 

of Innovation and Entrepreneurship 2013, 2:15.  

19. Hartman, T. (2015). Development of non-agricultural enterprises in rural areas in the EU. 

(Magistritöö). Turku University of applied sciences. Turku.  

20. Hodge, M., Midmore, P. (2008). Models of Rural Development and Approaches To Analysis 

Evaluation And Decision-Making. – Économie rurale. 307 (september-octobre 2008).  

21. Iisaku valla arengukava aastateks 2008-2011. – Riigi Teataja. [WWW] 

https://www.riigiteataja.ee/akt/13177529 (06.09.2015). 

22.  Illuka valla arengukava 2008-2013. – Illuka Vallavalitsus. (saadud e-postiga 13.07.2015). 

23. Kallas, S. (2009). ELi uue eelarve siht on majanduse elavdamine. Euroopa Liidu 

Struktuuritoetus. [WWW] http://www.struktuurifondid.ee/siim-kallas-eli-uue-eelarve-siht-on-

majanduse-elavdamine (20.08.2015). 

24. Kata, R., Kusz, D. (2015). Barriers to the implementation of instruments assisting sustainable 

development of agriculture. – Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in 

Agriculture and Rural Development. Vol 15, Issue 1, 2015. 

25. Kohalike tegevusgruppide strateegiate põhine visioon Eesti maaelu arengust. (2011). – Tellija: 

Põllumajandusministeerium. Täitja: Geomedia OÜ  [WWW] 

http://www.agri.ee/sites/default/files/public/Leader_analuusi_raport_Geomedia.pdf 

(20.08.2015).  

http://www.rik.ee/sites/www.rik.ee/files/elfinder/article_files/EMTAK%202008_0.pdf
http://www.stat.ee/
https://www.riigiteataja.ee/akt/13177529
http://www.struktuurifondid.ee/siim-kallas-eli-uue-eelarve-siht-on-majanduse-elavdamine
http://www.struktuurifondid.ee/siim-kallas-eli-uue-eelarve-siht-on-majanduse-elavdamine
http://www.agri.ee/sites/default/files/public/Leader_analuusi_raport_Geomedia.pdf


67 
 

26. Koolitustegevused Leader-meetme raames. Uuringu aruanne. (2013). Tartu: Eesti Maaülikooli 

majandus- ja sotsiaalinstituut (teostaja). – Põllumajandusministeerium (tellija). [WWW] 

http://www.agri.ee/sites/default/files/public/Leader_uuring_18012013.pdf (20.08.2015).  

27. Krievina, A., Leimane, I., Melece, L. (2015). Role of local action groups in addressing 

regionaal development and social problems in Latvia. – Latvian State Institute of Agrarian 

Economics. Research for Rural Development – International Scientific Conference,. 2015, Vol. 

1 Issue 1, p146-153. 8p.  

28.  Lacko-Bartošova, M., Buday, Š. (2013). Global challenges for sustainable agriculture and 

rural development in Slovakia. – Journal of Central European Agriculture 14 (3) Zagreb: 

Faculty of Agriculture, 2013, 263-278.  

29. Laherand, M.-L. (2008). Kvalitatiivne uurimisviis. Tallinn: OÜ Infotrükk. 384 lk. 

30. Leader. – Maaeluministeerium. [WWW] www.agri.ee/et/eesmargid-tegevused/maaettevotlus-

ja-maaelu/leader (04.04.2016).  

31. Leader projektitoetus tegevusgruppidele. – PRIA statistikabüroo. (E-mail 19.11.2015). 

32. LEADERi kohaliku arengu strateegia ettevalmistamise toetuse saamise nõuded, toetuse 

taotlemise ja taotluse menetlemise kord. (vastu võetud 14.10.2014 nt 85, muudetud, viimati 

jõustunud 03.05.2015). – Riigi Teataja. [WWW] 

https://www.riigiteataja.ee/akt/130042015003?leiaKehtiv (20.08.2015).  

33. Lee, S. H., Phan, P. (2008). Initial thoughts on a model of rural entrepreneurship in developing 

countries. – World entrepreneurship forum. 31 lk.  

34. Lohusuu valla arengukava 2007-2018. – Riigi Teataja. [WWW] 

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4241/0201/4056/Lohusuu%20valla%20arengukava%2020

07-2018.pdf (06.09.2015).  

35. Lorunka, C., Kessler, A., Frank, H., Lueger, M. (2011). Conditions for growth in one-person 

startups: a longitudinal study spinning eight years. – Psicothema 2011, Vol. 23, No. 3, pp. 446-

452.  

36. Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon. – Riigikogu Toimetised. [WWW] 

http://www.riigikogu.ee/rito/index.php?id=14425 (22.03.2016).  

37. Mateev, M., Anastasov, Y. (2010). Determinants of small and medium sized fast growing 

enterprises in central and eastern Europe: a panel data analysis. – Financial Theory and 

Practice, 34 (3), 269-295.   

38. Meccheri, N., Pelloni, G. (2006). Rural Entrepreneurs and Institutional Assistance: an 

Empirical Study from Mountainous Italy. – Entrepreneurship and Regional Development, Vol. 

18, No. 5, pp. 371-392.  

39. Mäetaguse valla arengukava 2008-2013. – Mäetaguse Vallavalitsus. (saadud e-postiga 

04.05.2015).  

http://www.agri.ee/sites/default/files/public/Leader_uuring_18012013.pdf
http://www.agri.ee/et/eesmargid-tegevused/maaettevotlus-ja-maaelu/leader
http://www.agri.ee/et/eesmargid-tegevused/maaettevotlus-ja-maaelu/leader
https://www.riigiteataja.ee/akt/130042015003?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4241/0201/4056/Lohusuu%20valla%20arengukava%202007-2018.pdf
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4241/0201/4056/Lohusuu%20valla%20arengukava%202007-2018.pdf
http://www.riigikogu.ee/rito/index.php?id=14425


68 
 

40. Naude, W. (2010). Promoting Entrepreneurship in Developing Countries: Policy Challenges. 

– Policy Brief, No. 4, 2010. United Nations University.  

41. Organisatsioon. – Peipsi-Alutaguse Koostöökoda. [WWW] 

http://pakmty.ee/Organisatsioon_2.htm (20.08.2015).  

42. Peipsi-Alutaguse Koostöökoja tegevuspiirkonna strateegia 2008-2013. – Peipsi-Alutaguse 

Koostöökoda. 2008. 48 lk.  

43. Peipsi-Alutaguse Koostöökoja tegevuspiirkonna strateegia 2008-2013 rakendamise 

vaheanalüüs ja –hindamine. Aruanne. (2010). Tartu: Gravitas Consult OÜ. [WWW] 

http://pakmty.ee/s2/5_24_65_Vaheanaluus.pdf (27.07.2015).  

44. Research on Women´s Entrepreneurship. (2008). VINNOVA Information VI 2008:23.  

45. Rizzo, F.  (2013). Leader policy practices and landscapes in the light of the agency-structure 

debate: evidence from Leader local action groups in Italy and in Finland. – Europ. Countrys. 3, 

2013, p 232-250. 

46. Roosa, L. (5. aprill 2016). Peipsi-Alutaguse Koostöökoja strateegia ettevõtlusmeetme 

rakendamise tulemuslikkus. Autori intervjuu. Üleskirjutis. Iisaku. 

47. Rural Development 2014-2020. Agriculture and Rural Development. – European Commission. 

[WWW] http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_en.htm 

(18.03.2016).  

48. RV0241: Rahvastik soo, vanuse ja haldusüksuse või asustusüksuse liigi järgi. (andmed 

uuendatud 05.06.2015). – Eesti Statistika andmebaas. [WWW] http://www.stat.ee 

(12.10.2015). 

49. Räisa, R. (2013). Kohaliku majanduse elavdamine. – Maamajanduse infokeskus. [WWW] 

http://www.maainfo.ee/index.php?article_id=3276&page=3265&action=article& 

(20.08.2015).  

50. Saarela, A. (4. aprill 2016). Peipsi-Alutaguse Koostöökoja strateegia ettevõtlusmeetme 

rakendamise tulemuslikkus. Autori intervjuu. Üleskirjutis. Avinurme. 

51. Sarreal, E. R. (2013). Community based entrepreneurship: an alternative social enterprise 

model for small communities in poor municipalities. – AKI research grants on poverty issues. 

Vol. V, No. 2 2013.  

52. Shield, J. F. (2005). Does Rural Location Matter? The Significance of a Rural Setting for Small 

Businesses. – Journal of Developmental Entrepreneurship, Vol. 10, No. 1, pp. 49-63. 

53. Smallbone, D. (2009). Fostering entrepreneurship in rural areas. – OECD Local 

Entrepreneurship Reviews. Final Report, lk 161-193. 

54. Stevenson, L., Lundstrom, A. (2005). Entrepreneurship Policy, Theory & Practice. – 

International Studies in Entrepreneurship. Series Vol. 9.  New York Springer. 

55. Toss, A. (5. aprill 2016). Peipsi-Alutaguse Koostöökoja strateegia ettevõtlusmeetme 

rakendamise tulemuslikkus. Autori intervjuu. E-kiri. Tudulinna. 

http://pakmty.ee/Organisatsioon_2.htm
http://pakmty.ee/s2/5_24_65_Vaheanaluus.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_en.htm
http://www.stat.ee/
http://www.maainfo.ee/index.php?article_id=3276&page=3265&action=article&


69 
 

56. Tudulinna valla arengukava 2004-2020. – Riigi Teataja. [WWW] 

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4221/0201/3062/Tudulinna%20valla%20arengukava%202

004-2020%20terviktekst.pdf# (06.09.2015).  

57. Uuring „Maapiirkonna ettevõtjate olukord, arengutrendid ning toetusvajadus“. (2012). Tartu: 

Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituut. [WWW]  

http://www.agri.ee/public/juurkataloog/MAAELU/UURINGUD/2012/uuring_maaettevotlus_

2012_aruanne.pdf (22.03.2016). 

58. Valentinov, V. (2003). Social Capital, Transition in Agriculture and Economic Organisation: a 

Theoretical Perspective. – Leibniz Institute of Agricultural Development in Transition 

Economies (IAMO). Discussion Paper. Halle.  

59. Volk, A., Bojnec, Š. (2014). Local action groups and the LEADER co-financing of rural 

development projects in Slovenia. – Agricultural Economics (Zemedelská 

Ekonomika) 60 (8) Prague: Czech Academy of Agricultural Sciences, 2014, 364-375. 

60. Wagner, J., Sternberg, R. (2004). Start-up activities, individual characteristics and the 

regional milieu: Lessons for entrepreneurship support policies from German micro data. – The 

Annals of Regional Science, Jun 2004, Vol. 38 Issue 2, 219-240.  

 

 

  

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4221/0201/3062/Tudulinna%20valla%20arengukava%202004-2020%20terviktekst.pdf
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4221/0201/3062/Tudulinna%20valla%20arengukava%202004-2020%20terviktekst.pdf
http://www.agri.ee/public/juurkataloog/MAAELU/UURINGUD/2012/uuring_maaettevotlus_2012_aruanne.pdf
http://www.agri.ee/public/juurkataloog/MAAELU/UURINGUD/2012/uuring_maaettevotlus_2012_aruanne.pdf


70 
 

 

 

DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP WITH THE 
ENTREPRENEURSHIP MEASURE IN THE REGION 
COVERED BY PEIPSI-ALUTAGUSE CHAMBER OF 
COOPERATION  
 

SUMMARY 

 

One possibility to develop rural entrepreneurship is support via the Leader programme. 

Leader is a measure of the Rural Development Plan designed to finance local development. 

Various target groups are interested in the European Union supports and allocation thereof, 

which is why measuring the performance of the Leader measure is necessary.  

The objective of this Master`s thesis is to measure the performance of Leader supports based 

on the companies that have been granted support through the entrepreneurship measure of 

Peipsi-Alutaguse Chamber of Cooperation region strategy 20072013. 

In order to achieve the objective of the thesis, the author has set the following research 

questions: 

 To which extent the action plans of the member rural municipalities for developing 

entrepreneurship have been taken into account in the entrepreneurship measure of 

Peipsi-Alutaguse Chamber of Cooperation strategy? 

 How successful the entrepreneurship measure of Peipsi-Alutaguse Chamber of 

Cooperation has been? 

 How do the entrepreneurs assess the implementation of the entrepreneurship measure 

of Peipsi-Alutaguse Chamber of Cooperation strategy? 

 How does the focus group assess the implementation of the entrepreneurship measure 

of Peipsi-Alutaguse Chamber of Cooperation strategy? 

When conducting research, triangulation was used because the gathered data are both 

quantitative and qualitative. Various aspects were taken into account when observing and 

analysing how the entrepreneurship measure implemented in 20092013 by Peipsi-

Alutaguse Chamber of Cooperation has influenced the economic activity of the region and 

overall assessments were made. 
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The author examined the coherence of the entrepreneurship measure with the action plans 

included in the development plans and concluded that when the entrepreneurship measure 

was developed the activities of the development plans to improve the business environment 

of the member rural municipalities were taken into account. 

Leader programme supports are in essence public funds used to promote entrepreneurship, 

which is why it is important that supports are used in a reasonable, justified, economically 

feasible and sustainable way. When analysing the annual reports of the companies supported, 

the author concluded that in the case of nine companies there is a doubt regarding the 

purposeful use of the support. There are companies that right after being granted the support 

ceased to operate in the respective field of activity the support was granted for or their 

activity was not identifiable from their annual reports. There are also companies that set one 

objective in their project to receive the support, but used the investment for some other 

purpose. 

Peipsi-Alutaguse Chamber of Cooperation set target levels in the strategy`s entrepreneurship 

measure that the author analysed to give an assessment:   

 10 projects involved in the development of support structures and systems – not 

achieved; 

 30 participants in business training – not achieved; 

 5 new products and services characteristic for the region – achieved; 

 5 projects targeting new markets – achieved; 

 15 companies whose production capacity has increased – achieved; 

 15 new jobs – achieved 

or one strategic regional business project – not achieved.  

In general, the Leader programme and the entrepreneurship measure of Peipsi-Alutaguse 

Chamber of Cooperation are considered necessary for the development of the region. The 

maximum amount of the support, € 30,000, seems to be quite easily achievable because it 

has so far been covered by own resources. However, the activities would not have been 

implemented without the support, which shows a limited investing capability of the 

companies and their great fear of possible risks. The entrepreneurs assessed the influence of 

the support to be positive: most of them had increased sales revenue, improved diversity of 

offered products and services, and production capacity as the result of the project. Five 
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entrepreneurs admitted that they failed to create even one new job, whereas the others said 

that one or more jobs were created. 

To get the opinion of the focus group, an interview was conducted with four persons that all 

agreed that the Leader measure is important for small business owners and for the 

development of the business environment. Added value is created in the region with the help 

of Leader. The support structures necessary for the development of business are considered 

deficient. The key to the development of the region is entrepreneurship and developing 

thereof. Leader has contributed to the development of new products and services. The vitality 

of the companies is considered poor and the supports have not helped to improved it. The 

same applies for the general investing capability. The interviewed have their own 

understanding of the regional strategic projects. 

The author makes the following suggestions to Peipsi-Alutaguse Chamber of Cooperation 

regarding developing entrepreneurship with the help of the entrepreneurship measure: 

 The basis of business development is entrepreneurial people, which is why this trait 

should be developed; 

 Early inclusion of young people into activities is a prerequisite for their return to the 

country; 

 The exchange of information between the companies and the action group should be 

improved; 

 The local action group should strengthen their supervision over how the granted 

supports are used; 

 A start-up company (and why not the others) should present a business plan; 

 Projects that create added value should be preferred; 

 The objective of Peipsi-Alutaguse Chamber of Cooperation is the development of 

the region as a whole and, therefore, the greater attention should be paid to the 

entrepreneurs of Alajõe and Illuka rural municipalities to ensure a balanced 

development of the region.  

The companies operating in the region covered by Peipsi-Alutaguse Chamber of 

Cooperation have contributed to the raising of competitiveness, improvement of quality of 

human environment, and diversification of economic activity with the assistance of Leader 

support. 
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Lisa 1. Vaatlusalused ettevõtted valdade kaupa  

 

Avinurme Iisaku Illuka Lohusuu Mäetaguse Tudulinna 

AS E.Strauss 

IMB Puidutoodete AS 

Isemeistrid OÜ 

JK Puidutooted OÜ 

Korvimeistrid OÜ 

Maamaitse OÜ 

OÜ Teenus 

OÜ Puunõu 

Päevapoeg OÜ 

Treimix Puit OÜ 

A-mets OÜ 

Dello RD OÜ 

Iisaku toiduklubi OÜ 

Joiner OÜ 

Kalda Käsitööde OÜ 

Madest OÜ 

Tõnu Tours OÜ 

OÜ Allrai 

OÜ Kauksi Rand  

OÜ Metsasellid 

OÜ Metsataga Veod 

OÜ Mäenurga Talu  

OÜ Sonerlink 

OÜ Tisler 

ProTeen Arendus OÜ 

Prowints OÜ 

RaunoA OÜ 

Rivalette OÜ 

Viru Maaküte OÜ 

OÜ Cops&Max 

R Capital OÜ 

Winkleri talu OÜ 

Fatamorgana Group OÜ 

Germani talu OÜ 

NeliK Tehnika OÜ 

OÜ Riveruud 

 

AS Balmung 

Metsajõmm OÜ 

OÜ Hobikamber 

OÜ Lepalind 

OÜ Lepus 

OÜ Paemetsa 

 

Kalva OÜ 

Lammas ja Puu OÜ 

OÜ Bomberos 

OÜ Mõisalill 

Riilo Veod OÜ 

 

(Leader projektitoetus tegevusgruppidele) 
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Lisa 2. Ettevõtjate ankeetküsitlus 

 

Lugupeetud piirkonna ettevõtja! 

Olen Eesti Maaülikooli majandusarvestuse ja finantsjuhtimise teise kursuse tudeng. Oma 

magistritöö raames soovin uurida Leaderi toetuste tulemuslikkust, tuginedes toetust saanud 

ettevõtetele.  

Palun Teil vastata küsimustikule. Kinnitan, et küsitlus on anonüümne ja tulemusi kasutatakse 

magistritöö koostamiseks. 

Küsimused on koostatud vastusevariantidega ja avatutena. Vastusevariantide korral valige 

Teile sobiv ja avatud küsimuses vastake vabas vormis. 

Tänades, 

Helen Allika 

Küsimuste korral palun ühendust võtta helen.allika@mail.ee, tel 518 1472 

 

Küsimustik 

I ÜLDHINNANG 

1. Kas Leaderi programm täidab Teie arvates oma eesmärki?  

* jah  

* ei oska öelda  

* ei 

2. Kas Leaderi programmi abil ettevõtluse toetamine on mõjutanud Peipsi-Alutaguse 

Koostöökoja piirkonna ettevõtluse arengut? (nt on suurenenud hõivatute arv, loodud 

töökohti, mitmekesistunud toodete ja teenuste valik)  

* jah  

* ei oska öelda  

* ei 

3. Kas PAKi strateegia ettevõtlusmeede on vajalik?  

* jah  

* ei  

4. Kas PAKi ettevõtlusmeede vastas Teie ettevõtte vajadustele?  

* jah   

* ei  

5. Kui ei, siis miks?  

……………………………………………………………………………….. 

mailto:helen.allika@mail.ee
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Lisa 2 järg 

II TOETUSE TAOTLEMINE   

6. Mitu korda olete PAKi strateegia ettevõtlusmeetmest toetust taotlenud?  

* ühe korra  

* kaks korda  

* kolm ja enam korda  

7. Mis aastal toetus Teie ettevõttele määrati? (PRIA otsus)  

* 2009  

* 2010  

* 2011  

* 2012  

* 2013  

* 2014 

8. Kas olete taotlenud ettevõtluse arendamiseks toetust ka muudest fondidest?  

* jah  

* ei  

9. Kui jah, siis millistest?   

……………………………………………………………………………………. 

10. Milline võiks Teie arvates olla PAKi ettevõtlusmeetme toetuse summa?  

* 300 – 10 000 €  

* 10 001 – 30 000 €  

* rohkem kui 30 000 €  

11. Kas jäite rahule taotluse menetlusprotsessiga PAKi büroos?  

* jah  

* ei  

12. Kui Te ei jäänud rahule, siis palun põhjendage miks.  

……………………………………………………………………………………. 

III TOETUSE KASUTAMINE 

Projekt – PAKi ettevõtlusmeetmesse esitatud toetuse taotlus  

13. Kas Te oleksite projekti tegevused ellu viinud ka toetuseta?  

* jah  

* ei  

14. Kas toetus oli suunatud Teie ettevõtluse põhitegevusalale?  

* jah  

* ei  

15. Kui toetus oli suunatud kõrvaltegevusalale, kas projekti tulemusena on vastav tulu 

osa suurenenud?  

*on kasvanud  

* ei ole kasvanud  
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Lisa 2 järg 

16. Millistest allikatest finantseerisite projekti omaosalust?  

* omavahendid  

* pangalaen, liising  

* muud kaasatud vahendid (sh omaniku laen) 

17. Kas projekti teostamisel tuli ette ootamatusi?  

* jah  

* ei 

18. Kui jah, siis millised need olid?  

…………………………………………………………………………………..... 

IV TOETUSE MÕJU  

19. Mitu töökohta loodi projekti tulemusel Teie ettevõttesse?  

* mitte ühtegi töökohta  

* üks töökoht  

* kaks või enam töökohta  

20. Milline on Teie hinnang projekti elluviimisel Teie ettevõtte efektiivsuse kohta? 

* suurenes  

* ei muutunud  

* vähenes 

21. Kas projekti tulemusel on Teie ettevõtte müügitulu muutunud?   

* on suurenenud  

* ei ole muutunud  

* on vähenenud 

22. Kas projekti tulemusena suurenes Teie ettevõtte pakutavate toodete mitmekesisus? 

* suurenes   

* jäi samaks  

* vähenes  

23. Kas projekti tulemusena suurenes Teie ettevõtte pakutavate teenuste mitmekesisus? 

* suurenes   

* jäi samaks  

* vähenes 

24. Kas projekti tulemusena on muutunud Teie tootmis/teenusemaht? 

* on suurenenud  

* ei ole muutunud  

* on vähenenud 

25. Kas peate oluliseks Leaderi programmi jätkumist perioodil 2014-2020?  

* jah  

* ei 

26. Kui ei, siis millisel põhjusel?   

…………………………………………………………………………………..... 

27. Kas plaanite uuel perioodil toetust taotleda?  

* jah    

* ei 
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Lisa 2 järg 

V ETTEVÕTTE  ÜLDANDMED 

28. Milline on Teie ettevõtte juriidiline vorm?  

* OÜ  

* AS  

29. Millises omavalitsuses on Teie ettevõte registreeritud?  

* Alajõe  

* Avinurme  

* Iisaku  

* Illuka  

* Lohusuu  

* Mäetaguse  

* Tudulinna  

* Muu   

30. Palun märkige ettevõtte töötajate arv 2015.a lõpu seisuga.  

* ei ole töötajaid  

* 1-3   

* 4-6  

* 7-9  

* üle 10   

VI VASTAJA ANDMED 

31. Milline on Teie seos ettevõttega?   

* omanik  

* tegevjuht  

* projektijuht  

* muu……  

32. Palun märkige oma sugu  

* M  

* N  

33. Kui vana Te olete?  

* kuni 30  

* 31 – 40  

* üle 40 

 

Aitäh! 
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Lisa 3. Peipsi-Alutaguse Koostöökoja strateegia 

ettevõtlusmeetme tulemuslikkus 

 

Intervjuu valdade esindajatega 

 

Olen Eesti Maaülikooli majandusarvestuse ja finantsjuhtimise teise kursuse tudeng. Oma 

magistritöö raames soovin uurida Leaderi toetuste tulemuslikkust Peipsi-Alutaguse 

Koostöökoja (PAK) tegevuspiirkonna ettevõtluse arengus. Intervjuude eesmärgiks on teada 

saada hinnang PAKi piirkonna ettevõtete ja ettevõtluse arengule läbi strateegia 

ettevõtlusmeetme rakendamise. Intervjuude jaoks on koostatud alltoodud küsimused. 

Intervjueeritavate hinnangud esitatakse anonüümsetena, isikud tähistatakse tähtedega A, B, 

C ja D. Kinnitan, et tulemusi kasutatakse magistritöö koostamiseks. 

1. Andke hinnang ettevõtlusprojektidega lisandväärtuse loomisele PAKi piirkonnas?  

2. Andke hinnang tugistruktuuridele, mis peaksid ettevõtluskeskkonda toetama? 

(tööjõud, teave, oskused, maksusüsteem, maksupoliitika, taristu) 

3. Kuidas on võimalik PAKi piirkonnas ettevõtlust arendada? Milline on ettevõtjate 

informeeritus? Kas toimus vajalikke koolitusi?  

4. Kas Teie hinnangul on PAKi ettevõtlusmeetme tulemusena arendatud piirkonnale 

omaseid tooteid ja teenuseid? Sisenetud uutele turgudele?  

5. Andke hinnang PAKi piirkonna ettevõtete elujõulisuse kohta.  

6. Andke hinnang PAKi piirkonna ettevõtete investeerimisvõimekusele. Milline on 

ettevõtluskeskkond piirkonna kohalikes omavalitsustes?  

7. Millised strateegilised valdkonnad on Teie hinnangul arenenud ja millised vajavad 

veel toetamist? 

 

 

Aitäh! 
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Lisa 4. Omavalitsuste ettevõtluse arendamise tegevuste sidusus Peipsi-Alutaguse Koostöökoja 

strateegia ettevõtlusmeetme tegevustega  

 

Vald/ 

ettevõtlusmeetmest toetatavad tegevused 
Alajõe Avinurme Iisaku Illuka Lohusuu Mäetaguse Tudulinna 

Uuringud, kaardistused, tasuvus-  

ja teostatavusanalüüsid 
+ - - + - - - 

Ettevõtluskoolitused, erialaväljaõpe + + + - - + - 

Ettevõtjate õppereisid, infovahetus - - + - + - + 

Stardiabi ja mentorlus + - - - - + - 

Ettevõtjate arendustegevuste toetamine, 

sh uued tooted ja teenused 
- + - - + + + 

Tootmisvahendite soetamine, 

kaasajastamine 
- + - - + + - 

Turismiobjektide korrastamine, sh 

viidad ja turismimarsruudid 
- + + + + + + 

Tugistruktuuride ja -süsteemide loomine + - + + - - - 

Uutele turgudele sisenemine - - - - - - - 

Tootmismahtude suurendamine, 

töökohtade loomine 
+ - + - + + + 

Elatusettevõtete toetus - - - - - - - 

 

„+“ tähistab tegevuste kattumist ja „-„ puudumist  
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Lisa 5. Tudulinna valla ettevõtete majandusnäitajad 

 

E
tt

ev
õ
te

 A
 

Aasta/ 

näitaja 
Müügitulu, € Kasum, € 

Töötajate 

arv 
Põhitegevusala 

Tulu  

põhitegevusest, % 
Saadud toetus, € Projekt 

2009 33 264 30 897 0 02201 73,42 35 279 külvik, ader 

2010 37 134 32 211 1 02201 78,27 - - 

2011 37 105   6 191 0 02201 87,27   7 068 halumasin 

2012 22 266       27 0 02201 98,92 - - 

2013 - - - - -   1 749 hooldusniiduk 

2014 - - - - - - - 

 

E
tt

ev
õ
te

 B
 

Aasta/ 

näitaja 
Müügitulu, € Kasum, € 

Töötajate 

arv 
Põhitegevusala 

Tulu  

põhitegevusest, % 
Saadud toetus, € Projekt 

2009 19 644    225 1 81301 100,00 - - 

2010 30 836    628 1 81301 100,00 - - 

2011 16 639   -277 0 81301 100,00 17 823 kasvuhoone 

2012 28 611 5 111 0 81301 100,00 - - 

2013 60 321 3 996 0 81301 100,00 - - 

2014 81 785 7 613 1 81301 100,00 - - 

 

E
tt

ev
õ

te
 C

 

Aasta/ 

näitaja 
Müügitulu, € Kasum, € 

Töötajate 

arv 
Põhitegevusala 

Tulu  

põhitegevusest, % 
Saadud toetus, € Projekt 

2009 - - - - - - - 

2010 - - - - - - - 

2011   88 089 41 647 1 02401   94,15 - - 

2012 127 540 18 237 1 02401 100,00 5 082 
rehvitöökoja 

seadmed 

2013 152 335 11 130 2 02401 100,00 - - 

2014 243 516 16 938 2 02401   97,97 - - 
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Lisa 5 järg 
E

tt
ev

õ
te

 D
 

Aasta/ 

näitaja 
Müügitulu, € Kasum, € 

Töötajate 

arv 
Põhitegevusala 

Tulu  

põhitegevusest, % 
Saadud toetus, € Projekt 

2009 - - - - - - - 

2010   6 860      35 0 02101 100,00 - - 

2011 24 238    458 0 02101 100,00 - - 

2012 31 736 1 928 0 02101 100,00 25 024 rataslaadur 

2013 28 133    958 0 02101 100,00 - - 

2014 17 741 2 852 1 02101 100,00 - - 

 

E
tt

ev
õ
te

 E
 

Aasta/ 

näitaja 
Müügitulu, € Kasum, € 

Töötajate 

arv 
Põhitegevusala 

Tulu  

põhitegevusest, % 
Saadud toetus, € Projekt 

2009 - - - - - - - 

2010 - - - - - - - 

2011 - - - - - - - 

2012 - - - - - - - 

2013 8 382 566 0 81291 92,90 - - 

2014 6 688 370 0 02401 57,55 3 435 hooldusniiduk 
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Lisa 6. Mäetaguse valla ettevõtete majandusnäitajad 

 

E
tt

ev
õ
te

 A
 

Aasta/ 

näitaja 
Müügitulu, € Kasum, € 

Töötajate 

arv 
Põhitegevusala 

Tulu  

põhitegevusest, % 
Saadud toetus, € Projekt 

2009 13 380         74 0 01199 76,96 - - 

2010 15 801       958 0 01199 64,03 - - 

2011 12 782   -3 583 0 01199 83,03 5 451 karjaaed 

2012   6 612   -2 487 0 01199 56,46 1 868 hooldusniiduk 

2013         0 -18 973 0 01199 0,00 - - 

2014   2 999 -13 426 0 01199 95,93 - - 

 

E
tt

ev
õ
te

 B
 

Aasta/ 

näitaja 
Müügitulu, € Kasum, € 

Töötajate 

arv 
Põhitegevusala 

Tulu  

põhitegevusest, % 
Saadud toetus, € Projekt 

2009 - - - - - - - 

2010 - - - - - - - 

2011 - - - - - - - 

2012 94 438      863 0 02301 98,59 - - 

2013 15 432    -489 0 81301 55,08 1 065 järelhaagis 

2014 19 551 -1 257 0 02101 42,07  -  - 

 

E
tt

ev
õ

te
 C

 

Aasta/ 

näitaja 
Müügitulu, € Kasum, € 

Töötajate 

arv 
Põhitegevusala 

Tulu  

põhitegevusest, % 
Saadud toetus, € Projekt 

2009   71 566      115 3 01111 93,53 - - 

2010   67 063   5 123 3 01111 81,43 - - 

2011   86 200   9 051 3 01111 93,42 31 956 
külalistemaja 

sisetööd 

2012 120 235 46 146 3 01111 75,75 - - 

2013 156 347  -4 480 3 01111 73,47 - - 

2014 168 167   3 368 3 01111 77,96 - - 
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Lisa 6 järg 
E

tt
ev

õ
te

 D
 

Aasta/ 

näitaja 
Müügitulu, € Kasum, € 

Töötajate 

arv 
Põhitegevusala 

Tulu  

põhitegevusest, % 
Saadud toetus, € Projekt 

2009 17 634   1 302 2 02202 99,13 - - 

2010 13 744 -9 886 1 02202 98,91 - - 

2011 17 401   1 985 1 02202 98,32 - - 

2012 14 705  -2 425 1 02202 79,22 - - 

2013 35 896      243 1 02202 35,43 10 000 abihoone 

2014 48 873      105 1 16239 70,86  - -  

 

E
tt

ev
õ
te

 E
 

Aasta/ 

näitaja 
Müügitulu, € Kasum, € 

Töötajate 

arv 
Põhitegevusala 

Tulu  

põhitegevusest, % 
Saadud toetus, € Projekt 

2009 - - - - - - - 

2010 - - - - - - - 

2011 - - - - - - - 

2012 - 1 300 0 - - - - 

2013 - - - - - 2 467 niiduk, puurid 

2014 - - - - - -  -  

 

E
tt

ev
õ

te
 F

 

Aasta/ 

näitaja 
Müügitulu, € Kasum, € 

Töötajate 

arv 
Põhitegevusala 

Tulu  

põhitegevusest, % 
Saadud toetus, € Projekt 

2009 7 038 1 244 1 69202   81,63 - - 

2010 6 636 1 600 1 69202   88,74 - - 

2011 6 114 1 039 1 69202   96,29 - - 

2012 6 205 1 561 1 69202   94,47 - - 

2013 7 041 1 692 1 69202   96,53 - - 

2014 7 204 1 076 1 69202 100,00 2 492 õmblusmasin 
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Lisa 7. Lohusuu valla ettevõtete majandusnäitajad 

 

E
tt

ev
õ
te

 A
 

Aasta/ 

näitaja 
Müügitulu, € Kasum, € 

Töötajate 

arv 
Põhitegevusala 

Tulu  

põhitegevusest, % 
Saadud toetus, € Projekt 

2009 - - - - - - - 

2010 - - - - - - - 

2011 - - - - - - - 

2012   88 438 25 831 4 47211 100,00   8 338 külmkamber 

2013 368 225 17 049 6 10391 100,00 10 000 puurkaev 

2014 427 584 81 362 7 10391 100,00   4 950 vaakummasin 

 

E
tt

ev
õ
te

 B
 

Aasta/ 

näitaja 
Müügitulu, € Kasum, € 

Töötajate 

arv 
Põhitegevusala 

Tulu  

põhitegevusest, % 
Saadud toetus, € Projekt 

2009 - - - - - - - 

2010 - - - - - - - 

2011   45 687 11 014 1 02201 67,63 - - 

2012 167 188 23 181 3 02401 87,28 27 156 ratastraktor 

2013 255 868 48 469 4 02401 52,77 - - 

2014   86 622 39 774 2 02401 56,49 - - 

 

E
tt

ev
õ

te
 C

 

Aasta/ 

näitaja 
Müügitulu, € Kasum, € 

Töötajate 

arv 
Põhitegevusala 

Tulu  

põhitegevusest, % 
Saadud toetus, € Projekt 

2009   6 157   184 0 31091 100,00 - - 

2010 34 561 4 040 0 31091   95,50   6 381 puurpink, tööriistad 

2011 46 846     -2 752 0 31091   93,16 17 806 freespink 

2012 43 521 1 362 0 31091   94,29 - - 

2013 55 429 2 077 0 31091   86,84 - - 

2014 56 828     -2 089 0 31091   56,21 - - 
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Lisa 7 järg 
E

tt
ev

õ
te

 D
 

Aasta/ 

näitaja 
Müügitulu, € Kasum, € 

Töötajate 

arv 
Põhitegevusala 

Tulu  

põhitegevusest, % 
Saadud toetus, € Projekt 

2009 121 914 -12 022 3 47111 100,00 - - 

2010     6 526    8 634 0 47111 100,00 - - 

2011     8 822      -1 291 0 68201   41,29 - - 

2012    6 678 21 887 0 47991 100,00 15 326 mesila 

2013    2 808 -8 204 0 47991 100,00   2 968 seadmed 

2014    5 860      -4 832 0 47991 100,00 - - 
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Lisa 8. Illuka valla ettevõtete majandusnäitajad 

 

E
tt

ev
õ
te

 A
 

Aasta/ 

näitaja 
Müügitulu, € Kasum, € 

Töötajate 

arv 
Põhitegevusala 

Tulu  

põhitegevusest, % 
Saadud toetus, € Projekt 

2009 151 368 14 091 5 56101   87,38 - - 

2010 148 963 17 212 5 56101   92,04 11 495 kohviku remont 

2011 161 060     28 439 5 56101   84,71 - - 

2012   93 116 20 995 3 55201 100,00 - - 

2013   86 156 -5 166 2 55201   74,91 - - 

2014   80 330    -10 561 2 55201   72,41 - - 

 

E
tt

ev
õ
te

 B
 

Aasta/ 

näitaja 
Müügitulu, € Kasum, € 

Töötajate 

arv 
Põhitegevusala 

Tulu  

põhitegevusest, % 
Saadud toetus, € Projekt 

2009 - - - - - - - 

2010        655      529 0 01451 84,88 - - 

2011   16 978 72 006 2 01451 52,00 20 274 
põllumajandus- 

seadmed 

2012   32 888 51 675 4 01451 51,34 - - 

2013   39 583   9 933 6 01451 44,24 - - 

2014 142 632   3 761 10 01451 52,87 - - 

 

E
tt

ev
õ

te
 C

 

Aasta/ 

näitaja 
Müügitulu, € Kasum, € 

Töötajate 

arv 
Põhitegevusala 

Tulu  

põhitegevusest, % 
Saadud toetus, € Projekt 

2009 - - - - - - - 

2010 - - - - - - - 

2011   6 913       2 984 0 52241 100,00 - - 

2012 40 734 19 943 0 52241 100,00 25 320 ratastraktor 

2013 55 785   2 033 0 52241 100,00 - - 

2014 23 004       1 797 0 81291   54,03 - - 
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Lisa 9. Iisaku valla ettevõtete majandusnäitajad 

 

E
tt

ev
õ
te

 A
 

Aasta/ 

näitaja 
Müügitulu, € Kasum, € 

Töötajate 

arv 
Põhitegevusala 

Tulu  

põhitegevusest, % 
Saadud toetus, € Projekt 

2009   70 488  24 210 5 49399 88,67 5 193 niiduk, hooldushari 

2010   92 297  27 829 5 49399 96,03 - - 

2011 104 124      22 059 6 49399 95,55 - - 

2012 115 616  30 946 5 49399 95,57 - - 

2013 121 986 -16 460 5 49399 94,99 7 456 haagislaadur 

2014 114 098      14 357 4 49399 92,69 - - 

 

E
tt

ev
õ
te

 B
 

Aasta/ 

näitaja 
Müügitulu, € Kasum, € 

Töötajate 

arv 
Põhitegevusala 

Tulu  

põhitegevusest, % 
Saadud toetus, € Projekt 

2009 37 458   4 855 2 38111 31,47 15 841 peomaja 

2010 91 872 46 472 2 81291 24,14   1 418 angaari katus 

2011 44 455     16 466 2 02101 30,06   2 990 sauna renoveerimine 

2012 52 396  -3 983 2 49411 42,44 - - 

2013 50 017     559 2 68101 14,99 - - 

2014 48 142         -995 1 02101 47,29   3 642 puhkemaja inventar 

 

E
tt

ev
õ

te
 C

 

Aasta/ 

näitaja 
Müügitulu, € Kasum, € 

Töötajate 

arv 
Põhitegevusala 

Tulu  

põhitegevusest, % 
Saadud toetus, € Projekt 

2009 401 127 7 146 9 56291 14,48 - - 

2010 316 811 5 635 9 47111 65,28 31 956 vaheladu 

2011 313 867      6 649 7 47111 70,30 - - 

2012 286 385    13 049 5 47111 76,16 - - 

2013 172 923 9 303 3 16232 51,60 - - 

2014 183 790    10 004 3 16232 62,52 - - 
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Lisa 9 järg 
E

tt
ev

õ
te

 D
 

Aasta/ 

näitaja 
Müügitulu, € Kasum, € 

Töötajate 

arv 
Põhitegevusala 

Tulu  

põhitegevusest, % 
Saadud toetus, € Projekt 

2009 - - - - - - - 

2010 - - - - - - - 

2011        0           0 0 - - 31 956 põhugraanuliliin 

2012 1 102   -5 014 1 1629 100,00 - - 

2013 1 582   -6 198 0 1629 100,00 - - 

2014        0 -15 876 1 1629     0,00 - - 

 

E
tt

ev
õ
te

 E
 

Aasta/ 

näitaja 
Müügitulu, € Kasum, € 

Töötajate 

arv 
Põhitegevusala 

Tulu  

põhitegevusest, % 
Saadud toetus, € Projekt 

2009 - - - - - - - 

2010 - - - - - - - 

2011 - - - - - - - 

2012 12 069      2 588 0 55301 100,00 17 757 puhkemaja 

2013 20 279 6 555 0 55301 100,00 19 872 
kämping, 

tehnovõrgud 

2014 32 107    75 060 0 55301 100,00 - - 

 

E
tt

ev
õ

te
 F

 

Aasta/ 

näitaja 
Müügitulu, € Kasum, € 

Töötajate 

arv 
Põhitegevusala 

Tulu  

põhitegevusest, % 
Saadud toetus, € Projekt 

2009 - - - - - - - 

2010 - - - - - - - 

2011 - - - - - - - 

2012 - - - - - - - 

2013        0      -15 0 56101     0,00 5 994 ehitusprojekt 

2014 5 404 -8 499 4 56101 100,00 9 768 kanalisatsioonitrass 
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Lisa 9 järg 
E

tt
ev

õ
te

 G
 

Aasta/ 

näitaja 
Müügitulu, € Kasum, € 

Töötajate 

arv 
Põhitegevusala 

Tulu  

põhitegevusest, % 
Saadud toetus, € Projekt 

2009 - - - - - - - 

2010 - - - - - - - 

2011 - - - - - - - 

2012 - - - - - - - 

2013 51 377 22 044 0 81301 90,24 5 458 
korstnapühkija 

koolitus 

2014 33 344 30 251 0 81301 77,38 - - 

 

E
tt

ev
õ
te

 H
 

Aasta/ 

näitaja 
Müügitulu, € Kasum, € 

Töötajate 

arv 
Põhitegevusala 

Tulu  

põhitegevusest, % 
Saadud toetus, € Projekt 

2009   66 330 -16 372 6 55203 31,88 - - 

2010   79 846         87 5 56101 33,66 - - 

2011   75 775        26 5 56101 29,52 - - 

2012   77 264       6 624 5 56101 34,09 - - 

2013 111 348 14 258 5 56101 37,13 5 126 köögiseadmed 

2014 121 245 14 654 5 56101 39,84 1 314 veetöötlusseade 

 

E
tt

ev
õ

te
 I

 

Aasta/ 

näitaja 
Müügitulu, € Kasum, € 

Töötajate 

arv 
Põhitegevusala 

Tulu  

põhitegevusest, % 
Saadud toetus, € Projekt 

2009 - - - - - - - 

2010 - - - - - - - 

2011 - - - - - - - 

2012 - - - - - - - 

2013 - - - - - - - 

2014 31 771 16 1 43221 100,00 1 986 tööriistad 
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Lisa 9 järg 
E

tt
ev

õ
te

 J
 

Aasta/ 

näitaja 
Müügitulu, € Kasum, € 

Töötajate 

arv 
Põhitegevusala 

Tulu  

põhitegevusest, % 
Saadud toetus, € Projekt 

2009 - - - - - - - 

2010 - - - - - - - 

2011 - - - - - - - 

2012 - - - - - - - 

2013 11 009 8 693 0 02101 100,00 - - 

2014 21 633 4 977 0 02101 100,00 882 tööriistad 

 

E
tt

ev
õ
te

 K
 

Aasta/ 

näitaja 
Müügitulu, € Kasum, € 

Töötajate 

arv 
Põhitegevusala 

Tulu  

põhitegevusest, % 
Saadud toetus, € Projekt 

2009 180 285    924 6 47111 85,74 - - 

2010 213 554 1 166 6 47111 82,24 2 757 külmkamber 

2011 239 816      1 422 6 10711 35,00 2 377 ahi, kubu 

2012 228 435         946 5 10711 55,00 2 412 vahustaja 

2013 211 541 1 296 5 10711 51,97 4 850 seadmed 

2014 186 189    354 5 10711 49,41 - - 

 

E
tt

ev
õ

te
 L

 

Aasta/ 

näitaja 
Müügitulu, € Kasum, € 

Töötajate 

arv 
Põhitegevusala 

Tulu  

põhitegevusest, % 
Saadud toetus, € Projekt 

2009   5 608  3 619 0 93299 80,40 - - 

2010   5 853  3 769 0 93299 86,94 - - 

2011 15 175       4 274 0 93299 74,91 4 252 arvuti, tarkvara 

2012 12 631          378 0 93299 53,66 - - 

2013   5 285 -5 468 0 49399 40,02 4 872 puutöömasin 

2014 13 929     761 0 41201 75,34 - - 
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Lisa 9 järg 
E

tt
ev

õ
te

 M
 

Aasta/ 

näitaja 
Müügitulu, € Kasum, € 

Töötajate 

arv 
Põhitegevusala 

Tulu  

põhitegevusest, % 
Saadud toetus, € Projekt 

2009 110 632  2 213 4 93192 54,05 - - 

2010 100 721     171 4 93121 62,88 - - 

2011 131 568          630 6 93121 65,00   8 160 halumasin, niiduk 

2012 157 525    -16 456 6 93121 67,21 16 680 laadur 

2013 172 299 -1 939 7 93121 74,48 - - 

2014 235 777 -4 027 7 93121 49,92 - - 

 

E
tt

ev
õ
te

 N
 

Aasta/ 

näitaja 
Müügitulu, € Kasum, € 

Töötajate 

arv 
Põhitegevusala 

Tulu  

põhitegevusest, % 
Saadud toetus, € Projekt 

2009 - - - - - - - 

2010 - - - - - - - 

2011 5 894 3 205 1 47891 85,53 - - 

2012 6 813 4 549 1 47891 95,48 830 telk, laud, toolid 

2013 9 609 6 123 1 47891 92,40 814 kangasteljed 

2014 8 937 1 864 1 47891 97,16 - - 

 

E
tt

ev
õ

te
 O

 

Aasta/ 

näitaja 
Müügitulu, € Kasum, € 

Töötajate 

arv 
Põhitegevusala 

Tulu  

põhitegevusest, % 
Saadud toetus, € Projekt 

2009 - - - - - - - 

2010 - - - - - - - 

2011 - - - - - - - 

2012      36          130 0 59201 100,00 - - 

2013 4 787   2 261 0 62011   73,11 1 499 helipult 

2014   919 -1 862 0 59201   89,66 - - 
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Lisa 9 järg 
E

tt
ev

õ
te

 P
 

Aasta/ 

näitaja 
Müügitulu, € Kasum, € 

Töötajate 

arv 
Põhitegevusala 

Tulu  

põhitegevusest, % 
Saadud toetus, € Projekt 

2009   50 196   4 627 1 02101 100,00 - - 

2010 149 185 11 052 1 02101 100,00 - - 

2011   27 378 36 193 1 02101 100,00 - - 

2012 266 892 31 280 2 02101 100,00 - - 

2013 468 443 20 719 2 02101 100,00 5 130 halumasin 

2014 519 644 70 523 2 02101 100,00     

 

E
tt

ev
õ
te

 R
 

Aasta/ 

näitaja 
Müügitulu, € Kasum, € 

Töötajate 

arv 
Põhitegevusala 

Tulu  

põhitegevusest, % 
Saadud toetus, € Projekt 

2009 - - - - - - - 

2010 - - - - - - - 

2011 - - - - - - - 

2012          0        -16 0 - - - - 

2013 94 334 934 3 47291 100,00 9 160 tualettruumid 

2014 120 561 955 3 47291 100,00 - - 

 

E
tt

ev
õ

te
 S

 

Aasta/ 

näitaja 
Müügitulu, € Kasum, € 

Töötajate 

arv 
Põhitegevusala 

Tulu  

põhitegevusest, % 
Saadud toetus, € Projekt 

2009 - - - - - - - 

2010 - - - - - - - 

2011   1 702          210 0 02401 100,00 - - 

2012   3 377         -291 0 41201 100,00 - - 

2013 40 948  9 834 1 41201 100,00 - - 

2014 72 340 -5 885 3 41201 100,00 940 haagis 
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Lisa 9 järg 
E

tt
ev

õ
te

 T
 

Aasta/ 

näitaja 
Müügitulu, € Kasum, € 

Töötajate 

arv 
Põhitegevusala 

Tulu  

põhitegevusest, % 
Saadud toetus, € Projekt 

2009 13 099    -25 496 1 96099 80,39 - - 

2010 59 314 15 913 1 49411 72,25 - - 

2011 64 353    -20 353 1 49411 74,06 - - 

2012 92 508       2 794 1 49411 94,05 - - 

2013 92 538 13 835 1 49411 70,78 - - 

2014 68 236 11 571 1 49411 54,29 8 274 puulõhkumismasin 
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Lisa 10. Avinurme valla ettevõtete majandusnäitajad 

 

E
tt

ev
õ
te

 A
 

Aasta/ 

näitaja 
Müügitulu, € Kasum, € 

Töötajate 

arv 
Põhitegevusala 

Tulu  

põhitegevusest, % 
Saadud toetus, € Projekt 

2009 2 510 478 20 259 24 16101 47,54 31 956 puiduhoidla 

2010 1 722 115   3 528 24 16101 62,59 - - 

2011 - - - - - - - 

2012 - - - - - - - 

2013 - - - - - - - 

2014 - - - - - - - 

 

E
tt

ev
õ
te

 B
 

Aasta/ 

näitaja 
Müügitulu, € Kasum, € 

Töötajate 

arv 
Põhitegevusala 

Tulu  

põhitegevusest, % 
Saadud toetus, € Projekt 

2009 136 144 202 785 2 96099   77,51 - majutusmaja 

2010   49 846   43 322 2 55901   40,07 - teabetuba 

2011   24 302 -34 727 2 16109   61,76 - 
puulõhkumismasin, 

tuletõrjesüsteem 

2012   52 475   -3 781 2 55201 100,00 - - 

2013   34 916   -6 693 2 55201 100,00 - - 

2014   51 138 -54 371 6 55201 100,00 - - 

 

E
tt

ev
õ

te
 C

 

Aasta/ 

näitaja 
Müügitulu, € Kasum, € 

Töötajate 

arv 
Põhitegevusala 

Tulu  

põhitegevusest, % 
Saadud toetus, € Projekt 

2009 - - - - - - - 

2010 - - - - - - - 

2011   7 943 1 099 1 31092 80,61 2 553 puidutöömasinad 

2012   6 965    489 1 31092 86,20 - - 

2013 13 815 2 546 1 3109 53,09 - - 

2014   9 406 -2 621 1 31021 67,40 - - 
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Lisa 10 järg 
E

tt
ev

õ
te

 D
 

Aasta/ 

näitaja 
Müügitulu, € Kasum, € 

Töötajate 

arv 
Põhitegevusala 

Tulu  

põhitegevusest, % 
Saadud toetus, € Projekt 

2009 161 947 -12 143 9 16241 70,24 - - 

2010 171 910    7 553 9 16241 63,24 - - 

2011 206 034    2 984 10 16241 62,08 - - 

2012 178 857 -16 124 9 16241 45,61 - - 

2013 185 893 -20 492 10 16241 60,08 3 780 teenindusplats 

2014 167 290   -2 260 10 16241 68,79 - - 

 

E
tt

ev
õ
te

 E
 

Aasta/ 

näitaja 
Müügitulu, € Kasum, € 

Töötajate 

arv 
Põhitegevusala 

Tulu  

põhitegevusest, % 
Saadud toetus, € Projekt 

2009 - - - - - - - 

2010   1 135     76 1 3109   98,03 - - 

2011 16 450    -81 1 3109 100,00 - - 

2012 20 855 2 630 1 3109 100,00 - - 

2013 24 393 3 212 1 3109   83,69 - - 

2014 24 457 1 088 1 3109   80,19 3 516 puidutöötlemisseade 

 

E
tt

ev
õ

te
 F

 

Aasta/ 

näitaja 
Müügitulu, € Kasum, € 

Töötajate 

arv 
Põhitegevusala 

Tulu  

põhitegevusest, % 
Saadud toetus, € Projekt 

2009 - - - - - - - 

2010   22 018   7 091 0 01111 85,68 - - 

2011   55 771 62 951 1 01111 76,27 - - 

2012 125 118 89 047 2 01111 45,99 28 140 kuivati 

2013 208 894 85 762 3 01111 40,65 - - 

2014 147 061 39 709 3 01111 43,08 20 000 ruloonpress 
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Lisa 10 järg 
E

tt
ev

õ
te

 G
 

Aasta/ 

näitaja 
Müügitulu, € Kasum, € 

Töötajate 

arv 
Põhitegevusala 

Tulu  

põhitegevusest, % 
Saadud toetus, € Projekt 

2009 - - - - - - - 

2010 - - - - - - - 

2011 - - - - - - - 

2012 17 305 7 902 1 68201 24,13 6 982 apteegimaja 

2013 24 551 3 488 2 14191 21,79 6 247 
apteegimaja, 

tikkimismasin 

2014 27 535 1 717 2 10711 34,99 4 281 apteegimaja 

 

E
tt

ev
õ
te

 H
 

Aasta/ 

näitaja 
Müügitulu, € Kasum, € 

Töötajate 

arv 
Põhitegevusala 

Tulu  

põhitegevusest, % 
Saadud toetus, € Projekt 

2009 38 958       1 539 2 1629 100,00 - - 

2010 35 041   4 303 2 1629 100,00 - - 

2011 47 337 11 180 2 1629 100,00 - - 

2012 46 602   3 676 2 16291   99,52 - - 

2013 57 485   3 969 3 16291   99,23   6 369 seadmed 

2014 84 440 19 499 4 16291   98,45 12 208 
õmblusmasin, 

mutripaigaldaja 

 

E
tt

ev
õ

te
 I

 

Aasta/ 

näitaja 
Müügitulu, € Kasum, € 

Töötajate 

arv 
Põhitegevusala 

Tulu  

põhitegevusest, % 
Saadud toetus, € Projekt 

2009 - - - - - - - 

2010 - - - - - - - 

2011 - - - - - - - 

2012 19 766   6 642 1 16292 100,00 - - 

2013 31 868 14 672 2 16292 100,00 1 610 seadmed 

2014 37 372 12 692 2 16292 100,00  2 154 kuivati 
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Lisa 10 järg 
E

tt
ev

õ
te

 J
 

Aasta/ 

näitaja 
Müügitulu, € Kasum, € 

Töötajate 

arv 
Põhitegevusala 

Tulu  

põhitegevusest, % 
Saadud toetus, € Projekt 

2009 268 421       1 940 18 16291 59,00 - - 

2010 376 850   6 907 17 16291 50,00 - - 

2011 385 030 31 453 20 16291 60,00 - - 

2012 408 060   5 989 22 16291 61,00 - - 

2013 490 980   3 681 23 16291 62,00 - - 

2014 518 316 -2 804 25 16291 69,85 2 873 e-pood 
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