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Maapiirkonna arendamine ja toetamine on aktuaalne nii Eestis, kui Euroopa Liidus 

tervikuna. Erinevate toetusprogrammidega soovitakse järjest enam kaasa aidata 

elutegevuse säilitamisele ja ettevõtluse arendamisele maapiirkonnas. Maaelu 

soodustamiseks pööratakse tähelepanu just kohalikule algatusele ja piirkonna inimeste 

aktiivsusele. Koostöö avaliku sektori, erasektori ja kolmanda sektori vahel ühise eesmärgi 

saavutamiseks on see, mis aitab olla piirkonnal jätkusuutlik. Ettevõtluse ja ettevõtlikkuse 

soodustamine loob võimaluse elu jätkumisele maal. Maaelu edendamiseks rakendab 

Euroopa Liit ja Eesti riik erinevaid strateegiad ning LEADER toetusprogramm läbi 

kohaliku algatuse on üheks võimaluseks piirkonnas ettevõtlusaktiivsuse ja 

ettevõtluskeskkonna arendamiseks. Magistritöö eesmärgiks oli LEADER PAIK Strateegia 

ettevõtlusmeetme olulisuse välja selgitamine piirkonna ettevõtete arengule. Eesmärgi 

saavutamiseks püstitati neli uurimisküsimust. Millele vastuste leidmiseks, kasutas töö autor 

juhtumiuuringut, mida analüüsiti kombineeritud meetodiga. Töö autor kasutas 

dokumentide analüüsimisel kvalitatiivset ja kvantitatiivset sisuanalüüsi, intervjuude 

kvalitatiivset sisuanalüüsi ning võrdlusmeetodit. Töös selgus, et LEADER-lähenemise kõik 

seitse põhielementi ei ole PAIK ettevõtlusmeetmes rakendunud. Samuti selgus, et PAIK 

ettevõtlusmeetme sisuga olid vastajad kursis ainult juhul, kui sooviti toetust saada. 

Piirkonna ettevõtjate huvi LEADER meetme osas on kasvanud, kuid siiski vähene. 

Ettevõtlusmeede on oluline ettevõtete arengus siis, kui saadakse projektitoetust. 

Magistritööl on praktiline väärtus PAIK kohalikul tegevusgrupil, kes läbiviidud uuringu 

tulemuste põhjal saab sisendit „Pandivere koostööpiirkonna arengustrateegia 2014-2020“ 

täiendamiseks. 

Märksõnad: LEADER-lähenemine, ettevõtluse areng, ettevõtlusaktiivsus, 

ettevõtluskeskkond, juhtumiuuring  



 

 

Estonian University of Life Sciences  

Kreutzwaldi 1, Tartu 51014  

Abstract of Master’s Thesis 

Author: Anneli Kütt Speciality: Economics and Entrepreneurship 

Title: The importance of LEADER the Pandivere  Development and Incubation Center  

strategy’s entrepreneurial measure for the development of businesses in the area. 

Pages: 86 Figures: 11 Tables: 5 Appendixes: 4 

Department: The Institute of Economics and Social Sciences 

Field of research: Development cooperation 195 

Supervisors: Maret Prits 

Place and date: Tartu 2018 

The development and support of the rural areas is a timely topic both in Estonia and in the 

European Union as well. Different support programs are used to help preserve life and to 

develop entrepreneurship in rural areas. The focus is on local initiative and the activity of 

the local people. Co-operation between the public, the private and the third sector is what 

helps to keep a region sustainable. Encouraging entrepreneurship is what creates the 

possibility of people continuing to live in rural areas. To promote rural life, the European 

Union and Estonia are implementing different strategies and the LEADER support 

programme is one of the ways to develop the regional entrepreneurial spirit and 

environment. The aim of this thesis was to research the importance of the LEADER 

LOCATION Strategy's entrepreneurial measure for the development of regional 

businesses. Four research questions were posed. To find answers to these questions, the 

author used a case study which was analysed through a combined method. Both qualitative 

and quantitative content analyses were used for the documents, qualitative content analysis 

was used for the interviews as well as comparative method. It was concluded that not all 

the seven key elements of the LEADER approach have been implemented in the 

LOCATION entrepreneurial measure. It was also found that the respondents were only 

familiar with the contents of the LOCATION entrepreneurial measure if they wanted to 

receive funding. The regional entrepreneurs' interest for the LEADER measure has 

increased but still remains low. The entrepreneurial measure is important for the 

development of the business if it receives supporting funding. This thesis has practical 

value in terms of providing input for the LOCATION local action group to improve the 

"2014-2020 development strategy for Pandivere co-operation region". 

Keywords: LEADER-approach, entrepreneurship development, entrepreneurial activity, 

entrepreneurial environment, case study 



 

 

KASUTATUD LÜHENDID JA MÕISTED 

 

EAFRD - European Agricultural Fund for Rural Development. Euroopa Maaelu Arengu 

Põllumajandusfond on Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika teise samba 

rahastamisvahend. EAFRDi eesmärk on rahastada liikmesriikide maaelu arengu 

programme. (Euroopa Maaelu…2015) 

EMTAK 2008 – Eesti Majanduse tegevusalade klassifikaator 2008. 

GEM - Global Entrepreneurship Monitor. Kombineeritud ettevõtlusalased uuringud. 

Ülemaailmne mittetulunduslik akadeemiline uurimiskonsortsium, mille eesmärgiks on 

kogu maailma ettevõtlusalase tegevuse jaoks kõrgekvaliteedilise teabe pakkumine. 

Kohalik tegevusgrupp - avaliku ja erasektori partnerlusel loodud piirkondlik tegevusgrupp, 

kuhu kuuluvad vähemalt kahe omavalituses esindajad, äriühingu esindaja ja kolmanda 

sektori esindaja.  

LEADER - tuleb prantsuse keelsest terminist Liaison Entre Actions de Developpement de 

l’Economie Rurale, mis tähendab seoseid erinevate maamajanduse arengu tegevuste vahel 

(LEADER-Maaeluministeerium). 

MAK – Eesti maaelu arengukava 

OECD - Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon Organisatsion for Economic Co-

operation and Development. 

PAIK – Pandivere Arendus- ja Inkubatsioonikeskus 

RAK – Eesti riiklik arengukava 

SAPARD – programm Special Accession Programme for Agriculture and Rural 

Development oli ajavahemikuks 2000-2006 loodud Kesk- ja Ida-Euroopa maade 

põllumajandusele ja maaelule antava erakorralise liitumiseelse abi programm, mille 

rakendamise aluseks oli kandidaatriikide poolt koostatav nn maaelu arengukava (Eesti 

Entsüklopeedia 2011). 
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SISSEJUHATUS 
 

Eestis on maaelu arengu poliitika oluliseks mõjutajaks olnud viimasel aastakümnel 

Euroopa Liit. Välja on töötatud erinevaid maapiirkonna arengustrateegiad nii Euroopa 

Liidu, kui Eesti tasandil. Enne Euroopa Liiduga liitumist oli Eestil võimalus saada maaelu 

ja põllumajanduse arenguks toetust programmist SAPARD (2001-2003). Aastal 2004, kui 

Eesti liitus Euroopa Liiduga, koostati ja kinnitati Eesti riiklik arengkava aastateks 2004-

2006 (RAK) ja Eesti Maaelu arengukava 2004-2006. Perioodil 2007-2013 koondati maaelu 

arengut puudutavad toetusmeetmed kõik ühte arengukavasse Eesti Maaelu arengukava 

2007-2013.  

1. jaanuarist 2014 algas Euroopa Liidus sh Eestis uus seitsme aastane programmiperiood. 

Maaelu arengukava 2014–2020 rakendatakse läbi meetmete, mille valik põhineb 

arengukava koostamise käigus kindlaks tehtud vajadustel ja eesmärkidel. Arengukava 

raames on plaanis rakendada üle 20 meetme, sh LEADER meetmed. LEADER meetme 

eesmärgiks on edendada kohalikku algatust ja soodustada erinevate sektorite koostööd. 

Läbi meetme püütakse tõsta maapiirkonna konkurentsivõimet, ettevõtlusaktiivsust, 

ärgitada piirkonna inimesi koostööle ning seeläbi suurendada maaelu kvaliteeti. Meetme 

eesmärkide elluviimiseks koostavad kohalikud LEADER tegevusgrupid piirkondlikud 

arengustrateegiad. Arengustrateegiate väljatöötamine eeldab strateegilist paneerimist nii 

makro- (kogu riigi) kui mikro- (piirkondade) tasandil. Hea ja läbi mõeldud strateegia loob 

võimaluse eesmärkide saavutamiseks.  

Ettevõtluse areng seostub ettevõtlusaktiivsusega, mis omakorda mõjutab 

ettevõtluskeskkonda ja konkurentsivõimet. Perioodil 2014-2020 on ettevõtluse arendamine 

üks olulisemad riigi prioriteete. Riik rakendab maaelu edendamiseks mitmeid erinevaid 

meetmeid läbi erinevate strateegiate, sealhulgas LEADER-lähenemist. Seetõttu on oluline 

välja selgitada, kuivõrd oluliseks peavad ettevõtjad LEADER ettevõtlusmeetme 

rakendamist piirkonna ja ettevõtete arengu seisukohalt. Käesolev uurimustöö on aktuaalne, 

kuna uuritakse kuivõrd oluline on LEADER PAIK ettevõtlusmeede piirkonna 

sotsiaalmajanduslikus arengus.  



7 

 

Uurimustöö eesmärgiks on LEADER PAIK Strateegia ettevõtlusmeetme olulisuse välja 

selgitamine piirkonna ettevõtete arengule. 

Eesmärgini jõudmiseks on püstitatud järgnevad uurimisküsimused: 

1. Kuidas LEADER- lähenemise seitse põhielementi on kajastatud ja rakendunud 

Pandivere koostööpiirkonna arengustrateegia 2014-2020 ettevõtlusmeetmes ? 

2. Kuivõrd oluline on LEADER PAIK ettevõtlusmeede piirkonna 

ettevõtlusaktiivsusele ja ettevõtluskeskkonnale ?  

3. Kuivõrd on LEADER PAIK ettevõtlusmeede mõjutanud ettevõtte 

konkurentsivõimet? 

4. Kuidas hindavad ettevõtjad LEADER PAIK ettevõtlusmeetme vajalikkust ja 

võimalusi ettevõtete ja piirkonna arendamisel? 

Käesolev magistritöö koosneb kahest peatükist. Esimeses peatükis antakse teoreetiline 

ülevaade ettevõtluskeskkonna arendamise strateegilisest raamistikust, LEADER- 

lähenemise põhimõtetest, tutvustatakse ettevõtja ja ettevõtluse olemust ning tuuakse välja 

erinevad teoreetilised lähenemised ettevõtlusaktiivsuse, ettevõtluskeskkonna ja 

konkurentsivõime olemuse ja uuringute kohta.  

Töö teine peatükk keskendub PAIK LEADER strateegia ettevõtlusmeetme olulisuse 

väljaselgitamisele PAIK piirkonna ettevõtete arengus. Teise osa esimeses peatükis antakse 

ülevaade uurimistöö läbiviimiseks kasutatud andmetest ja metoodikast. Eesmärgini 

jõudmiseks kasutatakse esmaseid ja teiseseid andmeid. Teiseste andmete allikatena kasutati 

PAIK arengustrateegiat 2014-2020 ja seda täiendavaid dokumente ning Eesti 

Statistikaametist saadud arvnäitajaid. Esmased andmed kogub töö autor poolstruktureeritud 

intervjuudega, et välja selgitada piirkonna ettevõtjate LEADER ettevõtlusmeetmele ning 

ettevõtete tegelikud vajadused ning võimalused ettevõtte ja piirkonna arendamiseks. 

Metodoloogiliseks aluseks on juhtumiuuring, mida uuritakse kombineeritud metoodikaga. 

Tuginedes dokumendianalüüsile ja intervjuude kvalitatiivsele sisuanalüüsile selgitatakse 

välja LEADER PAIK strateegia ettevõtlusmeetme vastavus LEADER seitsmele 

põhielemendile ning ettevõtlusmeetme olulisus ettevõtete arengule. Empiirilisele uuringule 

järgnevad autoripoolsed järeldused ja ettepanekud. Magistritööl on praktiline väljund 

Pandivere koostööpiirkonna 2014-2020 arengustrateegia ettevõtlusmeetme täiendamisele.  

Magistritöö autor tänab lõputöö juhendajat Maret Pritsi, kes oli abiks ning toeks 

magistritöö koostamise protsessis. Samuti soovib autor tänada PAIK kohaliku tegevusgrupi 

liikmeid meeldiva ja sõbraliku koostöö eest.   
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1. ETTEVÕTLUSKESKKONNA ARENDAMINE 
 

1.1 Ettevõtluse arendamise strateegiline raamistik 
 

Ettevõtluskeskkonna areng on üks olulisemaid piirkondade majandusliku ja sotsiaalse 

arengu mõjutajaid. Euroopa Liidu, riigi ja piirkondade arendamiseks koostatakse 

strateegilisi arengukavasid. Arengukavad sisaldavad sihte, eesmärke ja tegevusi, mida 

soovitakse kindla perioodi jooksul saavutada. Arengukavade koostamine eeldab 

strateegilist planeerimist, et luua raamistik, milles kavandada ja hinnata organisatsiooni 

tegevust. Strateegiline planeerimine on eesmärkide seadmine, tegevuste kindlaks 

määramine, ressursside jaotamine, tulemuste hindamine ja hinnangutest järelduste 

tegemine. (Strateegilise planeerimise… 2006: 5-6) 

Strateegia on pikaajaliste valikute tegemine. Strateegilist juhtimist on vaja selleks, et teha 

õigeid asju õigel ajal. Strateegiline juhtimine on käsitletav etapiviisiliselt läbitava 

protsessina, mis kunagi ei katke ja mida tuleb muuta vastavalt kujunenud olukorrale. 

Protsess koosneb neljast etapist: strateegia väljatöötamine, elluviimine, kontrollimine ja 

hindamine (Leimann et al, 2003: 11). Strateegilises juhtimises on olulisel kohal eesmärk, 

mida soovitakse saavutada, mitte protsess. Strateegiline sidusus on 2014 – 2020 aastal 

erinevate valdkondade arengukavades oluline element. 2010 aastal käivitasid Euroopa Liit 

ja liikmesriigid strateegia „Euroopa 2020“. Strateegia eesmärgiks on jätkusuutlik ja kaasav 

majanduskasv, mis aitab kõrvaldada Euroopa majanduse struktuuri puuduseid, parandada 

konkurentsivõimet ja tootlikkust. Välja on toodud kolm põhilist valdkonda: teadus ja 

innovatsioon, jätkusuutlik majandus, kõrge tööhõive tase ja sotsiaalne kaasatus. (Euroopa 

2020 „Euroopa majanduskasvu strateegia“) 

Tulenevalt Euroopa Liidu strateegiast „Euroopa 2020“ on Eestis koostatud 

konkurentsivõime kava „Eesti 2020“, mille eesmärgiks on Eestis tootlikkuse ja tööhõive 

tõstmine, et aidata kaasa Euroopa Liidu strateegia eesmärkide täitmisele 

(Konkurentsivõime kava „Eesti 2020“: 2). Konkurentsivõime kava kirjeldab olulisi 

poliitika suundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel. Majandus ja 

Kommunikatsiooniministeeriumi poolt on koostatud „Eesti ettevõtluse kasvustrateegia 

2014-2020“. Arengukava koostamise eesmärgiks on aidata kaasa konkurentsivõime kava 
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„Eesti 2020“ katuseesmärkide täitmisele. Strateegia keskendub kogu Eesti majandusele. 

Tähelepanu pööratakse kolmele väljakutsele: tootlikkuse tõstmine, ettevõtlikkuse 

ergutamisele ja innovatsioonile julgustamisele (Eesti ettevõtluse…2013: 5-6).  

Ettevõtluse arengusse panustavad kas otseselt või kaudselt paljud valdkondlikud 

arengukavad, iga arengukava oma valdkonna või piirkonna eesmärkidest ja spetsiifikast 

lähtuvalt. Valdkondlikud ja piirkondlikud arengukavad, mis mõjutavad ettevõtlus ja 

ettevõtluskeskkonda ning on seotud „Eesti ettevõtluse kasvustrateegia 2014-2020“ 

eesmärkidega on: „Regionaalarengu strateegia 2014-2020“, „Turismiarengukava 2014-

2020“, „Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2014-2020“ (TAI-

strateegia), „Infoühiskonna arengukava 2020, „Elukestva õppe arengukava 2020“, „Maaelu 

arengukava 2014-2020“ (Ibid.: 7). 

Eesti Maaelu arengukava eesmärgiks on toetada maaelu arengut ning see läbi aidata kaasa 

strateegiate „Euroopa 2020“ ja „Eesti 2020“ eesmärkide saavutamisele. Arengukava 

rakendamise kaudu soovitakse tõsta põllumajanduse konkurentsivõimet, tõhustada 

kliimameetmeid, tagada maapiirkonna tasakaalustatud ja territoriaalne areng ning 

loodusvarade jätkusuutlik majandamine (Maaelu arengukava ….2014-2020: 3). Maaelu 

arenguprogrammi eesmärkide saavutamiseks on arengukavas erinevad meetmed, mille 

rakendamine loob võimaluse arendada ja toetada vastavat sihtvaldkonda (Tabel 1). 

Tabel 1. Eesti Maaelu arengukava 2014-2020 meetmed (Allikas: Maaelu arengukava) 

Meetme tähis Meetme nimetus 

M01 Teadmussiire ja teavitus (artikkel 14) 

M02 Nõustamisteenused, põllumajandusettevõtte juhtimis- ja asendusteenused (artikkel 15) 

M03 Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavad (artikkel 16) 

M04 Investeeringud materiaalsesse varasse (artikkel 17) 

M05 Loodusõnnetustes ja katastroofides kahjustunud põllumajandusliku tootmise potentsiaali 

taastamine ning asjakohaste ennetusmeetmete kasutuselevõtmine (artikkel 18) 

M06 Põllumajandusettevõtete ja ettevõtluse areng (artikkel 19) 

M08 Investeeringud metsaala arengusse ja metsade elujõulisuse parandamisse (artiklid 21–26) 

M09 Tootjarühmade ja -organisatsioonide loomine (artikkel 27) 

M10 Põllumajanduse keskkonna- ja kliimameede (artikkel 28) 

M11 M11 – Mahepõllumajandus (artikkel 29) 

M12 Natura 2000 ja veepoliitika raamdirektiivi kohased toetused (artikkel 30) 

M14 Loomade heaolu (artikkel 33) 

M16 Koostöö (artikkel 35) 

M19 Toetus LEADERi kohalikule arengule (CLLD – kogukonna juhitud kohalik areng) 

M20 Liikmesriikide algatusel antav tehniline abi (artiklid 51–54) 
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Käesolevas töös keskendub töö autor maaelu arengukava meetmele M19. Toetus LEADER 

kohalikule arengule, mille tingimuste raames koostavad kohalikud tegevusgrupid 

piirkondlike arengustrateegiaid. LEADER programm on suunatud kohalikule arengule 

ning programmist on saanud maapiirkondade arengupoliitika tähtis osa. Kogukonna 

juhitud kohaliku arengu strateegiad on kooskõlas teiste kohaliku tasandi 

arengustrateegiatega ning aitavad ellu viia Euroopa 2020 aasta strateegia eesmärke. 

(Ühtekuuluvuspoliitika 2014-2020: 2) Piirkonna arenguks koostatakse arengustrateegia, 

mille koostamisel lähtutakse LEADER- lähenemise seitsmest põhielemendist. LEADER- 

lähenemise põhielemente käsitletakse alapeatükis 1.3 

 

 

1.2 LEADER-lähenemine maaelu arengule 
 

Põllumajandustootmine on maaelus olulisel kohal, kuid tehnoloogia kiire areng loob 

olukorra, kus põllumajandustootjad ei vaja enam nii palju tööjõudu. Seetõttu on väga 

oluline, et maapiirkonnas tekiks põllumajanduse kõrvale ka teisi majandusharusid, mis 

inimestele tööd pakuksid. Selleks, et maapiirkond oleks jätkusuutlik, tuleb tegelda lisaks 

põllumajandusele piirkonna kui terviku arendamisega. 

LEADER on Euroopa Liidu ühenduse algatusprogramm, mille algatas Euroopa Komisjon 

1991 aastal maapiirkonna arengu toetamiseks. Lühend „LEADER tuleb prantsuse keelsest, 

mis tähendab seoseid erinevate maamajanduse arengu tegevuste vahel. Programmi aluseks 

on kohalik lähenemine, mis loob võimaluse piirkonnal paremini rakendada ning ära 

kasutada piirkonna enda sisemisi arenguvõimalusi. Kohalikul algatusel on oluline roll 

inimeste innustamisel ja sidumisel uute ideedega, ettevõtlikkuse julgustamisel ning 

kogukonnale teenuste arendamisel. Rakendatakse alt- üles lähenemist (LEADER 

lähenemine… 2006: 6). 

Varasemad maaelu arengut toetavad tegevused olid valdkonnapõhised ning keskenduti 

põhiliselt põllumajandustootjatele, eesmärgiks oli soodustada põllumajandustegevust ning 

soodustada muudatusi põllumajanduse struktuuris. Kasutati ülalt- alla lähenemist, kus 

toetuskavade rakendamise üle otsustati riigi ja piirkondlikul tasandil. Kogukonda ei 

kaasatud piirkonna tegevuste planeerimisse ja sellepärast oli elanike huvi vähene 

(LEADER lähenemine… 2006: 5). Toidu tootmine, töökohtade loomine, kauni 
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elukeskkonna olemasolu on üksteist vastastikku toetavad aspektid. Selleks, et seda 

maapiirkonnas tagada on vaja kaasaegset tehnoloogiat, erialase oskusega inimesi ja 

teenuseid. Seda kõike tuleb vaadelda ühtse tervikuna ning rakendada tuleb sihtotstarbelisi 

poliitilisi meetmeid. Kohalikke sotsiaal- majanduslikke organisatsioone ergutatakse tegema 

koostööd, et toota kaupu ja pakkuda teenuseid, mis aitavad luua lisand väärtust piirkonda. 

LEADER on üks osa Euroopa Liidu laiemast maaelu arengu poliitikast ja üldisest Euroopa 

Liidu strateegiast „Euroopa 2020“. Selleks, et strateegia eesmärgid saaksid täidetud, on 

vajalik ärgitada kohalikku algatust. Kohalikke elanikke tuleb suunata elu- ja 

ettevõtluskeskkonna arendamisel kasutama kohalikku potentsiaali ja ressurssi. LEADER 

lähenemise põhimõteteks on avaliku ja erasektori partnerlusest loodud kohalikud 

tegevusgrupid, kes töötavad välja piirkonna arengustrateegia. Strateegia väljatöötamisel 

kasutatakse alt üles lähenemist ning strateegia koosneb mitmest omavahel seotud 

valdkonnast ja valdkondi hõlmavatest toetusmeetmetest (Eest Maaelu arengukava… : 184). 

Kohalikud tegevusgrupid panustavad oma tegevuses erinevatele sektoritele. Tegevusse on 

kaasatud avalik-, era- ja kolmas sektor. Kohaliku elu edendamisel on oluline tegeleda 

erinevate valdkondade arendamisega, sh põllumajanduse, metsanduse, toiduainete ja 

mittepõllumajanduslike valdkondadega. Soodustada tuleb valdkondade omavahelist 

koostööd ning suunata neid mõtlema strateegiliselt piirkonna kui terviku arengu üle (Ibid.: 

185). 

Eestis alustati LEADER- lähenemise rakendamisega 2006 aastast sügisest, Eesti Riikliku 

arengukava 2004-2006 (RAK) meetme 3.6 Kohalikul initsiatiivil põhinevate 

arendusprojektide elluviimine – LEADER kaudu. Eelmisel programmi perioodil 2007–

2013 liideti LEADER Euroopa Liidu poolt toetatavatesse riiklikesse ja piirkondlikesse 

arengukavadesse, koos teiste maaelu arengut puudutavate meetmetega. Eelmisel perioodil 

on LEADER – meetmete eelarve 85,8 miljonit eurot. Uuel programmi perioodil 2014-2020 

aastal on eelarve 90 miljonit eurot. Programmi rahastatakse alates 2007. aastast üldise 

finantsraamistiku raames Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD), kust 

Euroopa Liit annab igale liikmesriigile vahendid maaelu arengu toetamiseks (Mihhejev 

2011: 120).  

LEADERi eesmärk on toetuste jagamine piirkonna arenguks läbi kohaliku kogukonna 

tasandi, st toetuste jagamise otsustab kohalik kogukond läbi tegevusrühma 

arengustrateegias seatud eesmärkide ja meetmete. Kohaliku tegevusgrupi eesmärgiks on 
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leida peamised lahendused piirkonna arengu toetamiseks, võttes aluseks piirkonna eripära. 

Alt-üles lähenemine on piirkonnale kindlasti kasulikum, kuna kohalik elanik tunneb ja teab 

oma piirkonna vajadusi kõige paremini. Tegevusrühmade ülesandeks on läbi piirkonna 

arengustrateegia saavutada piirkonna areng, innustada kogukonda eesmärkide saavutamise 

nimel tegutsema. (LEADER- maaeluministeerium 2018) 

Eestis tegutseb kokku 26 kohalikku tegevusgruppi, mis katavad peaaegu 99% 

maapiirkonnast. Joonisel 1 on välja toodud EESTI LEADER piirkonnad graafiliselt. 

Tegevusgrupid koostavad oma tegevuspiirkonna kohta kohaliku arengustrateegia. Kohalike 

tegevusgruppe ühendavaks organisatsiooniks on Eesti LEADER Liit, mis asutati 19. 

märtsil 2012 aastal. Liidu eesmärgiks on kaitsta piirkondlikke tegevusgruppide huve ning 

toetada nende arengut ning koostööd (LEADER. Maamajanduse Infokeskus 2018).  

 

Joonis 1. LEADER tegevusgrupid Eestis. (Allikas: Maaeluministeerium) 

Eesti Maaülikooli poolt läbi viidud uuringust „Maapiirkonna noorte-elu ja 

ettevõtluskeskkonnana“ selgub, et LEADER meedet peeti kõige olulisemaks meetmeks 

võrreldes teiste toetusmeetmete ja programmidega, 78% vastanutest pidas LEADER 

meedet kindlasti olulisemaks meetmeks (Maapiirkond noorte… 2016: 49). Uuringust 

selgub, et Maaelu arengukava 2014-2020 meetmete hulgast saab välja tuua kolm 
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olulisemat meedet, mis on seotud maapiirkonna ettevõtlustegevuse, kogukonna ja 

elukeskkonna arendamisega. Nendeks meetmeteks on LEADER- meede, mitmekülgse 

ettevõtluse edendamisele suunatud meede ja noorte põllumajandustootjate tegevust toetav 

meede. Kolmest meetmest on kõige laiahaardelisem LEADER-meede seda nii tegevuste 

kui toetussummade poolest (Ibid.: 52). Eesti maaelu arengukava 2007–2013 järelhindamise 

lõpparuandest (2016) järeldub, et LEADER meede oli eriti sobilik mikro-ja 

väikeettevõtjatele, kes said meetme toel viia ellu väikeseid, kuid uuenduslikke ideid (Eesti 

maaelu… 2016: 400-401). Aastal 2011 Geomedia poolt läbiviidud uuringust „Kohalike 

tegevusgruppide strateegiate põhine visioon Eesti maaelu arengust“ järeldus, et LEADER 

lähenemine on omanud regionaalpoliitiliselt positiivset mõju, seetõttu oleks oluline 

meetmega jätkata vähemalt senises mahus (Leader meetme rakendamine… 2011: 121). 

2015. aastal viisid Civitta Eesti AS konsultandid läbi 26. LEADER tegevuspiirkonna 2014-

2020 arengustrateegiate hindamise. Eksperthinnangust järeldus, et enamus 

arengustrateegiaid olid koostatud kõrgel tasemel, olid sidusad ning läbimõeldud ja lähtusid 

LEADER lähenemise seitsmest põhielemendist. Üldiste puudustena toodi välja, et peaaegu 

pooltel arengustrateegiatel oli eraldi välja toomata või oli kirjeldatud eesmärgina 

uuenduslikkus, koostöö oli üldsõnaline ja puudusid konkreetsed koostööprojektid. Kõige 

vähem oli strateegiates seost „kohaliku tasandi valitsemise parendamine läbi erinevate 

osapoolte kaasamise“ ja planeeritud meetmete vahel (Ojandu, Kasesalu 2015: 3). 

LEADER lähenemist on Euroopa Liidu riikides rakendatud erinevalt. Botane Horvath, 

Katonane, Szõke (2014) poolt läbi viidud uuring „Maapiirkondades ettevõtluskeskkonna 

loomine ning inim- ja sotsiaalse kapitali arendamise võimalus“ järeldus, et Ungari 

maapiirkonna talupidajad ei teadnud tegelikult LEADER strateegia eesmärke. Samuti ei 

soovinud nad osaleda strateegiate väljatöötamisel, kuid olid valmis osalema strateegia 

rakendamisel (Botane et al. 2015: 25). 

Tšehhis läbi viidud uuring kohalike LEADER tegevusgruppide kohta toob välja eelmise 

perioodi kitsaskohana, et LEADER projektide rakendamisel ei lähtutud LEADER 

põhimõtetest. Projektid olid suunatud infrastruktuuri ja ehituste rajamiseks. Ettevõtluse 

mitmekesistamine ja inimressursis areng jäid tahaplaanile. Uuel strateegia perioodil 

keskendutakse rohkem regiooni, kui terviku arengule. Tšehhis on LEADER põhimõtete 

rakendamine alles arengujärgus (Svobodova 2015: 1771-1772).  
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Aastal 2012 Läti Põllumajandusülikooli teadlaste poolt läbi viidud uuringust „Kohalike 

tegevusgruppide strateegiate hindamine Lätis“ selgus, et 2007-2013 perioodil oli suurem 

osa strateegia rakendajatest ühingud, omavalitused ja põllumajandusettevõtjad. Enamus 

piirkonna ettevõtjatest ei teadnud kohalike tegevusgruppide tegevusest midagi. Mõningad 

olid kuulnud ja märganud visuaalseid muutuseid piirkonnas. Projektide rahastus oli 

piirkonniti ebavõrdne. Kohalikud tegevusgrupid peaksid rohkem keskenduma projektidele, 

mis aitaksid luua uusi töökohtasid ja tõsta sissetulekuid (Silina, et al. 2012: 74-75). 

 

 

1.3 LEADER-lähenemise seitse põhielementi 
 

LEADER lähenemine on osa pikaajalisest protsessist, iga piirkond peab koostama enda 

ressurssidest tulenevalt arengustrateegia. Strateegias saavad kohalikud tegevusgrupid 

näidata, kuidas LEADER kaudu on võimalik piirkonnas saavutada midagi sellist, mida 

pole teistsuguse lähenemisega võimalk saavutada, kuna LEADER on laia ulatusega, 

sidudes läbi koostöö erinevaid valdkondi ja sektoreid. Strateegiline planeerimine annab 

vastused küsimustele kuhu me tahame jõuda, milliseid tegevusi tuleks teha, et soovitud 

tulemus saavutada, milline on tegevuste mõju (Strateegilise planeerimise… 2006: 6).  

Kohalike arengustrateegiate koostamisel lähtuvad kohalikud tegevusgrupid LEADER 

lähenemise põhielementidest. Antud lähenemist saab iseloomustada seitsme põhielemendi 

kaudu (joonis 2). 

 

Joonis 2. LEADER-lähenemise seitse põhielementi. (Allikas LEADER–lähenemine: 

üldjuhend 2006: 8) 

LEADER-
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Avaliku ja 
erasektori 
kohalik 

partnerlus: 
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LEADER lähenemine erineb teistest maaelu arenguks suunatud poliitilistest meetmetest 

selle poolest et näitab kuidas toimida, mitte seda, mida oleks vaja teha. LEADER 

lähenemist iseloomustatakse läbi seitsme põhielemendi. Kõik seitse põhielementi peaksid 

üksteist täiendama ja mõjutama positiivses suunas ning neil on püsiv mõju maapiirkonna 

arengule. (Kohaliku initsiatiivi arendamine... 2007: 9) 

Piirkonnapõhised kohaliku arengu strateegiad - piirkonnapõhine lähenemine tähendab 

üldiselt kohalikku tasandit. (LEADER lähenemine… 2006: 8). Piirkonnapõhine strateegia 

keskendub piirkonna territooriumile, piirkonna ressursside paremale kasutamisele, 

kohalikule identiteedile ja piirkonna arengu visioonile.  

Strateegiate väljatöötamine ja rakendamine alt-ülesse - kohalikud inimesed ja 

huvigrupid töötavad välja strateegia lähtudes piirkonna prioriteetidest ja aitavad kaasa 

strateegia rakendumisele ning elluviimisele. Kaasatud on laiem üldsus, erinevad 

majanduslikud ja sotsiaalsed huvigrupid, avalik ja erasektor. Seitsmest põhielemendist on 

see element üks tähtsamaid (Ibid.: 9). 

Avaliku ja erasektori kohalik partnerlus: kohalikud tegevusrühmad - kohalikud 

LEADER tegevusrühmad liidavad avaliku ja erasektori. Nad esindavad kohalikke 

huvirühmi, mis koosnevad piirkonna eri sotsiaal-majanduslikest valdkondadest pärit 

inimestest. Kohalikud tegevusrühmad otsustavad arengustrateegia suunad ja sisu ning 

teevad otsused, millised projekte võiks piirkonnas rahastada (Ibid.: 10-12). 

Uuendused (innovatsioon) – Uute toodete, teenuste, ettevõtete, organisatsioonide ja turu 

loomine. Vajadusel võivad kohalikud tegevusgrupid kaasata välisekspertide abi uuringute 

läbi viimiseks piirkonnas, koolitajate kaasamine uute ideede genereerimiseks. Koostöö nii 

Eest siseselt, kui välispartneritega loob võimalused uute ideede tekkeks (Kohaliku 

initsiatiivi arendamine... 2007: 14-15). 

Lõimitud ja mitut valdkonda hõlmavad meetmed – kohalik arengustrateegia peab 

toetama piirkonna arengut mitmes tegevusvaldkonnas. Meetmed ja projektid mida 

rakendatakse peavad olema seotud ning neid tuleb kombineerida (LEADER lähenemine… 

2006: 13). LEADER lähenemine ei ole kitsalt valdkonna põhine, kuna LEADER ei ole 

valdkondlik programm. Tuleb meeles pidada, et ühe valdkonna muutmine mõjutab sageli 

ka teist valdkonda. 
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Võrgustikutöö – saavutuste, kogemuste, oskuste ja teabe vahetus LEADER- 

tegevusrühmade, maapiirkondade ja maaeluarenguga seotud institutsioonide ja 

organisatsioonide vahel (sh Euroopa maaeluvõrgustik, riiklik maaeluvõrgustik, 

vabatahtlikud võrgustikud). Võrgustikutöö loob võimaluse edendada suhteid inimeste, 

projektide ja erinevate maapiirkondade vahel (Ibid.: 13). 

Koostöö – on laiema määratlusega, kui võrgustikutöö, ühisprojektid teiste piirkondade, 

liikmesriigis või kolmandates riikides olevate LEADER tegevusrühmadega. LEADER 

raames on võimalk kaks koostööliiki: piirkondadevaheline koostöö ja riikidevaheline 

koostöö. Siia kuuluvad kohaliku tegevusgrupi koostööprojektid ja ka arengustrateegia 

kaudu toetust saanud ettevõtjate koostööprojektid (Kohaliku initsiatiivi arendamine... 

2007: 19). 

Kohalikud arengustrateegiad peavad olema seotud lisaks Eesti Maaelu arengukavale ka 

teiste arengukavadega, nagu ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskavad, Euroopa 

Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava, valdkondlikud arengukavad 

(turismiarengukava, noortevaldkonna arengukava, regionaalarengu strateegia). Kui 

piirkonna arengustrateegia keskendub mõnele spetsiifilisele valdkonnale, siis tuleb 

arengustrateegias luua seos ka selle arengukavaga (mahepõllumajandus, bioenergia). 

Samuti peab LEADER kohalik tegevusgrupp arengustrateegiat koostades arvestama 

kohalike omavalitsuste arengukavadega. Strateegia koostamiseks on Maaeluministeeriumi 

poolt koostatud juhendmaterjalid, millest kohalikud tegevusgrupid arengukavasid 

koostades lähtuvad. Vastavalt Maaeluministeeriumi määrusele nr 11 „Kohaliku 

tegevusgrupi toetus ja LEADER- projektitoetus“ lisale „Strateegia hindamiskriteeriumid“, 

hindab hindamiskomisjon tegevuspiirkonna strateegia vastavust nõuetele ja annab 

strateegiale heakskiidu või jätab strateegia heaks kiiduta (Kohaliku tegevusgrupi toetus ja 

LEADER-projektitoetus 2015, § 13 lg 1). 

Kohaliku tegevusgrupi arengu ja kogukonnale suunatud arendustegevuse jätkusuutlikkuse 

tagamisel on tähtis toimuv hindamissüsteem. Oluline on mõõdikute ehk indikaatorite 

loomine ja kehtestamine, mille alusel on hiljem võimalik anda hinnang saavutatud 

tulemustele ja võrrelda neid strateegias seatud eesmärkidega. Indikaator võib mõõta fakte, 

arvamusi ja hoiakuid. Kvantitatiivsed indikaatorid võivad mõõta absoluutarvudes (loodud 

töökohtade arv, loodud ettevõtete arv), suhtarvudena või võrdlusena. Kvalitatiivsete 

indikaatoritega mõõdetakse mingite omaduse olemasolu või puudumist. Strateegiate 
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analüüsimisel kasutatakse indikaatoreid, mis arvestavad strateegia tulemuslikkust väljund- 

tulemus- ja mõjuindikaatorid. Väljundindikaatorid mõõdavad rakenduskava abil rahastatud 

tegevusi. Tulemusindikaatorid mõõdavad projekti realiseerimisel toimunud lühiajalisi 

muudatusi ning mõjuindikaatorid mõõdavad strateegia või meetme mõjusid kogu 

tegevuspiirkonnale. (Noorkõiv et al. 2010: 28-30)  

 

 

1.4 Ettevõtja ja ettevõtlus 
 

Ettevõtja mõiste võtab esmalt kasutusele 1755 aastal ärimees ja pankur Richard Cantilloni 

(Cassis, Monoglou 2005: 3). Ehki Cantillon ei keskendu väga ettevõtluse olemusele, avab 

ta siiski tee haritlaskonnale ettevõtluse ja ökonoomika uurimiseks. Tänane arusaam 

ettevõtluse mõistest tugineb suures osas majandusteadlase Joseph Schumpeteri ja Austria 

koolkonna töödel. Schumpeteri teooria järgi on majandustegevuse keskseks kujuks 

ettevõtja, kes oma uuendusmeelsuse, loovuse ja uute ideedega on majandusliku aktiivsuse 

ja majandusarengu loojateks (Miettinen, Teder 2006: 10-11). Üheksakümnendatel aastatel 

sai majandusalastest väljaannetest lugeda rohkem kui sadat erinevat seletust ettevõtjate ja 

ettevõtluse kohta ning samuti erinevaid definitsioone, mida on ettevõtjad ise välja on 

pakkunud, ning definitsioone poliitikutelt ja teadlastelt (Miettinen, Teder 2006: 32). 

Ettevõtjaks on inimene, kes: loob ettevõtte ja arendab seda läbi innovaatilise tegevuse, teeb 

muutusi, leiab vajalikud ressursid võimaluste kasutamiseks, lisab väärtus, on asjatundlik, 

juhib riske, loob kapitali, trotsib vastasseisu (Davies et al. 2002); asutab uue 

majandusüksuse, mille kaudu pakub uut või olemasolevat toodet, kas olemasoleval või 

uuel turul ettevõtluse kaudu. (Pramann Salu 2005) 

Ettevõtjaks võib olla isik, kes on loonud ettevõtte olles ise ettevõttes aktiivne, kuid 

ettevõtjaks võib olla ka isik, kes investeerib ettevõttesse, kuid ise aktiivselt ei tegutse. 

Ühiskonna ootus ettevõtjatele on majanduse elavdamine ja arendamine.  

Turumajanduses peetakse ettevõtjat peamiseks mootoriks äritegevuses. Ettevõtja loob 

väärtus ja osaleb vahetusprotsessis. Ettevõtjatele on omane näha ümbritsevas keskkonnas 

ärivõimalusi, mida teised inimesed ei mõista või ei märka. Ettevõtlik inimene riskib ja 

valib palgatöö asemel ettevõtja karjääri (Edukas väikeettevõtlus ääremaal… 2006). Samas 

ei tohiks unustada, et ettevõtjaks hakkamisel võib olla kaks mõjurit: sunnitud ettevõtlikkus 
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ehk vajadus alustada enda äriga, kuna midagi muud ei jää üle ja võimalustest tulenev ehk 

nn loov ettevõtlus (Siimon, Kaseorg 2008: 223).  

Ettevõtlusel ja ettevõtlikkusel on tänases ühiskonnas tähtis roll. Ettevõtlus arendab riigi 

majandust ja üldist heaolu. Selleks, et ettevõtlus toimiks ja areneks kogu Eestis, on oluline 

roll piirkondlikul ettevõtluse ja ettevõtlikkuse arengul ning selle toetamisel. Ettevõtluse 

toimimisele peavad kaasa aitama avalik sektor, valitsus, kogukondlikud algatused, 

eraettevõtted ja kogu avalikkus. Tähtis on mõista, et piirkondliku ettevõtluse arendamisega 

luuakse uusi töökohti, kiirendatakse majanduskasvu, arendatakse elukeskkonda ja 

soodustatakse kohaliku algatust. 

Ettevõtluse mõiste defineerimiseks on erinevad autorid välja pakkunud palju erinevaid 

definitsioone. Ettevõtlus on käitumisviiside kogum, mis algatab ja haldab ressursside 

ümberpaigutamist ning mille eesmärgiks on ressurssidega väärtuse loomine (Herron et al 

1993: 283). Ettevõtlus on protsess, mis hõlmab avastamist, hindamist ja võimaluste 

kasutamist uute teenuste, toodete, protsesside, organiseerimisviiside või turgude 

tutvustamiseks (Shane, Venkataraman 2000: 219). Ettevõtlus on ressurss, protsess ja 

olemise ning tegutsemise vorm, mille läbi kasutavad inimesed positiivseid võimalusi turul, 

luues ja kasvatades uusi äriettevõtteid (Gries, Naude 2011: 217).  

Ettevõtlus on ettevõtete valmidus reageerida ühiskonna vajadustele ning tuua turule kaupu 

ja teenuseid mida inimesed vajavad. Ettevõtluseks loetakse seadusega kooskõlas olevat 

majandustegevuse vormi, mille eesmärgiks on tulu teenimine. Tulu teenimine on 

ärimaailma käivitavaks jõuks (Tammert 2005: 23).  

Autor nõustub teoreetikutega, et ettevõtted luuakse kasumi saamise eesmärgil ja tulu 

teenimine on ettevõtjate üks peamised eesmärke ettevõtte rajamisel. Isikud, kes tegelevad 

ettevõtlusega, soovivad endale ja oma perele raha teenida, et majanduslikult edukat toime 

tulla.  

Rahvusvahelisel tasandil tegeleb ettevõtluse hindamise ja mõõtmisega organisatsioon 

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (Organisatsion for Economic Co-operation 

and Development, OECD. 1997 aasta OECD majandusülevaates on ettevõtlus kui 

majanduslike võimaluste leidmine läbi toote ja teenus arendamise, tootmise ja müügi 

(Ahmad, Seymour 2008: 5). Hilisemates käsitlustes defineeritakse ettevõtluse mõistet, kui 

uute ärivõimaluste leidmise võimekust läbi ressursside koondamise 2001 aasta „Fostering 
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Entrepreneurship“ artiklis tuuakse välja ettevõtluse mõiste lähtuvalt eraettevõtluse 

seisukohast, kus ettevõtja on keegi, kes töötab iseenda hüvanguks ja ei allu 

töökorralduslikult kellelegi teisele (Ibid.: 5). 

 

 

1.5 Maapiirkonna ettevõtluskeskkond, ettevõtlusaktiivsus ja 

konkurentsivõime 
 

Ettevõtluskeskkond on kombinatsioon erinevatest faktoritest: poliitilistest faktoritest, 

sotsiaalkultuurilistest ja majanduslikest faktoritest. Kõik eelnimetatud faktorid mõjutavad 

inimeste valmisolekut ja võimet ettevõtlusega tegeleda. Olulised on ka toetussüsteemid ja 

vajalike teenuste olemasolu, mis aitaks kaasa ettevõtte loomise protsessile (Gnayawali, 

Fogel 1994). Maapiirkondi iseloomustab spetsialiseerunud majandustegevus, kus 

toodetakse väike osa tooteid ja teenuseid mida soovivad tarbida piirkonna elanikud (Rizov 

2006). Maapiirkonna ettevõtlust piiravaks teguriks on piirkonna suurus ja kaugus 

suurematest linnadest. Need tegurid piiravad ettevõtjate võimalusi ressursside saamisel, 

mis oleksid vajalikud ettevõtte kiiremaks arenguks (Henderson 2002). 

Ettevõtluskeskkonna arendamiseks on oluline leida võimalikud lahendused, kuidas ära 

kasutada piirkonnas olemasolevaid ressursse.  

Ettevõtluskeskkonna arendamisel ei saa kõrvale jätta kohalikke omavalitsusi. Tulenevalt 

kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest koostab omavalitsus piirkonna arengukava. 

Valla arengukava eesmärgiks on valla eluvaldkondade arendamine. Samas ei kohusta 

antud seadus kohalikku omavalitsust ettevõtlusega tegelema, kuigi ettevõtlus on piirkonna 

arengu ja konkurentsivõime oluline alus. Kuna piirkondade arenguvajadused on erinevad, 

siis on ka Eesti regionaalarengu strateegia 2020 oluliseks pidanud piirkonna 

spetsialiseerumist, vastavalt piirkonnas olevatele ressurssidele ning sobilikele 

ettevõtlusharudele, sidudes seda kõike teadus, ja arendustegevusega ning tööjõukoolitusega 

(Eesti regionaalareng… 2013: 15). 

Udrase läbi viidud uuringust „Kohalik omavalitsus ettevõtluse edendajana“ küsitlusest 

selgus, et 75% vastanutest (vallavanemad/linnapead) pidasid oluliseks kohaliku 

omavalitsuse toetust piirkonna ettevõtluse ja ettevõtluskeskkonna arengule. Selgus, et 

ettevõtluse arendamisega kaasneb positiivne sotsiaal- majanduslik mõju. 90% vastanutest 
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leidis, et ettevõtjad aitavad edendada kohalikku elu ning uute ettevõtete tekkimine ja 

olemasolevate laiendamine rikastavad piirkonda. (Udrase 2013: 7-9) Eesti Maaülikooli 

uuring (2012); „Maapiirkonna ettevõtjate olukord, arengutrendid ja toetusvajadus“ toob 

välja, et ettevõtjad hindavad kõrgelt koostööd piirkonna teiste ettevõtjatega. Kohalike 

omavalitsusega tehakse koostööd infrastruktuuri arendamise, kohalike ürituste toetamise, 

ümarlaudadel osalemise, info vahetamise osas (Maapiirkonna ettevõtjate… 2012: 14).  

Geomedia 2013 aasta uuringust „Kohalike omavalitsuste vabatahtlikud initsiatiivid 

ettevõtluskeskkonna arendamise ja ettevõtluse toetamise suunad“ lähtuvalt on 

ettevõtluskeskkond vaatamata riigi väiksusele piirkonniti väga eripalgeline. 

Ettevõtluskeskkonna parendamiseks ja tööhõive suurendamiseks on vaja tõhustada 

poliitikahoobasid, milles osaleks ka riik ja kohalik omavalitsus. Oluline roll ettevõtluse ja 

ettevõtlikkuse aktiviseerimisel on kohalikel arenduskeskuste võrgustikel, LEADER- 

tegevusgruppidel. Nende eeliseks võrreldes riigiga on otsustustasandi lähedus kohalikule 

elanikule, mis annab võimaluse arvestada kohalike eripäradega otsustuses (Noorkõiv et al. 

2013: 12). Ettevõtluse arendamine on oluline piirkonna sotsiaalse ja majandusliku arengu 

mõjutaja. Läbi ettevõtluse arendamise toimub piirkonnas ettevõtete ja töökohtade loomine, 

majanduskasv ja innovatsioon (Foyolle 2007). Kohalik omavalitsus, kes peab oluliseks 

elukeskkonna parandamist, kvaliteetsete teenuste pakkumist piirkonna elanikele, peab 

esmaseks prioriteediks võtma ettevõtluse ja selle arendamise (Scultz 2003: 560). 

Omavalitsuse esindajad kuuluvad PAIK juhtkonda ning saavad otseselt kaasa aidata 

ettevõtluse arendamisele piirkonnas. Iga omavalitsus otsustab ise, millised on nende 

võimalused ja vajadused ettevõtluse arendamiseks ning milliseid meetmeid saaks 

rakendada ja kasutada, et piirkonna ettevõtluse arengule kaasa aidata.  

Ettevõtluse arenguks on oluline ettevõtluskeskkonna stabiilsus, ettevõtlusega alustamise 

lihtsus, heas olukorras infrastruktuur sh elektrivõrgu välja arendamine, teedevõrgustiku 

parendamine, vältida tuleks liigset bürokraatiat (Maapiirkonna ettevõtjate… 2012: 12).  

Ettevõtluskeskkonna kujundamisel maapiirkonnas tuleb arvestada globaalsete 

probleemidaga. Globaalse trendina liiguvad aktiivselt töötavad inimesed suurematesse 

keskustesse ja toimub eellinnastumine. Inimesed suunduvad maapiirkonnast kiiremini 

arenevatesse keskustesse, kus on suuremad sissetulekud. Ühiskonnas toimuvad protsessid, 

kus agraarühiskond asendub industriaalühiskonnaga ja see omakorda infoühiskonnaga. 
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Kõik see toob kaasa muutused maapiirkonna ettevõtluskeskkonnas, toimub ettevõtluse 

mitmekesistamine (Maaelufoorum 2011: 9).  

Maaettevõtlus on muutunud mitmekesisemaks, kuid siiski jääb maapiirkonnas oluliseks 

majandusharuks põllumajandus ja väikeettevõtlus, sh nišimajandus ja mahepõllumajandus. 

Maapiirkonnas on jätkuvalt vaja tegeleda ettevõtluse mitmekesistamisega sh töökohtade 

loomisega. Maapiirkondade majandusstruktuur muutub üha sarnasemaks linnade 

majandusstruktuuriga, see toob kaasa maapiirkonna ettevõtluse mitmekesistamise. Selleks, 

et maapiirkond oleks inimestele atraktiivne mitte ainult elukeskkonnana vaid ka 

töötamiseks, tuleb piirkonnas luua võimalused eripalgeliste ettevõtete ja 

tegevusvaldkondade loomiseks. Ettevõtluskeskkonna mitmekesistamine annab võimaluse 

pakkuda tööd nii oskustöölisele, kui kõrgharidusega inimesele. Inimesed jääksid piirkonda 

ega liiguks suurematesse linnadesse või teistesse riikidesse (Seeder 2011: 5). LEADER 

lähenemine on loonud võimaluse maaelu ettevõtluskeskkonna mitmekesistamiseks. 

Arendatud on maapiirkonna turismitegevust, loodud on käsitööettevõtteid, iluteenuseid 

pakkuvaid ettevõtteid, metalli töötlemise ettevõtteid, kohvikuid, rändkaupluseid. Maaelu 

mitmekesistamisega soovitakse pakkuda inimestele võimalust töötada maal, olla ise endale 

tööandjaks, kuna põllumajanduses ei vajata enam nii palju tööjõudu. Tegevuse 

mitmekesistamine on oluline tegevus, sest loob maapiirkonda ühiskondlikku ja 

sotsiaalmajanduslikku lisandväärtust. 

Toimunud on ka muutused maapiirkonna ettevõtete õiguslikus vormis. Ettevõtete 

õiguslikku vormi saad vaadelda, kui indikaatorit, mis iseloomustab piirkonna 

sotsiaalmajanduslikku keskkonda. Maapiirkonna ettevõtteid iseloomustab suur FIE-de arv, 

kuna FIE- na tegutsemise alustamiseks pole algkapitali nõuet. Viimastel aastatel on 

hakanud maapiirkonnas FIE-de arv vähenema ja äriühingute arv suurenema. (Lillemets, 

Mõtte 2016: 16-17)  

Soodsa ettevõtluskeskkonna tekkimisel on oluline roll piirkonna ettevõtlusaktiivsusel. 

Ettevõtlusaktiivsuse mõistet samastatakse teoreetilistes tekstides tihti ettevõtluse mõistega. 

Antud töö alapeatükist 1.4 on OECD käsitluse kohaselt ettevõtlusaktiivsus ettevõtlik 

inimtegevus, mille eesmärgiks on majandusliku tegevuse alustamine või laiendamine, uute 

toodete ja teenuste pakkumine, uute turgude leidmine (Ahmad, Seymour 2008: 14). Seosed 

ettevõtluse ja ettevõtlusaktiivsuse vahel on kahesuunalised. Kvantitatiivses mõttes 

suurendab ettevõtlus ettevõtlusaktiivsust. Ettevõtlusaktiivsuse kasv mõjutab inimeste 
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hoiakuid ettevõtlusesse. Maapiirkonna näitel on inimkapitali ja sotsiaalse kapitali 

arendamine ettevõtluse ja regionaalarengu seisukohalt olulise tähtsusega (Bótáné Horváth et 

al. 2015: 25). 

Ettevõtlusega kaasnevad riskid, kohustused ja vastutus. Ettevõtjate ülesanneteks on juhtida 

ja korraldada ettevõtte tegevust: luua töökohti, maksta makse, kanda ühiskonna ees 

sotsiaalset vastutust, lisaks võtta ettevõtlusriske, vastutata keskkonna eest (Suppi 2013: 36-

37). Majanduslikult aktiivseteks ettevõteteks loetakse ettevõtted, mis olid aruandeperioodil 

finantsmajanduslikult aktiivsed. Ettevõtlusaktiivsuse hindamisel on oluline aktiivsete 

ettevõtete arv, sest nemad loovad piirkonda väärtust ja näitavad piirkonna tegelikku 

ettevõtlusaktiivsust. Maapiirkonna ettevõtetel on kanda oluline roll riigi tööhõives ning 

sotsiaalsetele ja regionaalsetele väljakutsetele vastamises. 

Peaaegu pooled Eesti majanduslikult aktiivsetest ettevõtetest on koondunud Tallinna, kus 

tegutseb 42% kogu Eesti äriühingute arvust. aktiivne majandustegevus koondub üha enam 

pealinna piirkonda ning teistesse suurematesse keskustesse, mistõttu on piirkonniti suuri 

erinevusi ettevõtlusaktiivsuses ja tööhõives. Maapiirkonnas on äriühinguid vähe, 

elanikkond rändab piirkonnast välja linnadesse, elanikkond vananeb ja iive on negatiivne, 

seetõttu on ka ettevõtlusalane aktiivsus võrreldes linnadega väiksem. Kuid sellest 

hoolimata on viimastel aastatel hakanud majanduslikult aktiivsete ettevõtete arv kasvama 

ka maapiirkonnas ning samuti Lääne-Virumaal (Tabel 2). (Töökohad ja maapiirkonna 

areng). 

Tabel 2. Majanduslikult aktiivsete ettevõtete arv (Allikas: Statistikaamet) 

Piirkond/Aasta 2013 2014 2015 2016 

Eesti 112 760 113 765 117 388 120 450 

Tallinn 48 155 48 042 49 659 51 129 

Maapiirkond 34 723 35 440 36 772 37 851 

Lääne-Virumaa 4078 4129 4241 4319 

 

Varasemates ettevõtlustegevuse uuringutest on järeldatud, et ettevõtlusaktiivsus soodustab 

majanduskasvu ja majanduse arengut. Avaliku sektori poliitika peaks tegema samme, et 

edendada ettevõtlust, eriti kui majandus on languses (Lucio et al. 2015: 246). 

Ettevõtlusaktiivsust võib hinnata nii otseselt kui kaudselt. Ettevõtlusaktiivsust 

iseloomustavad arvnäitajad nagu ettevõtjate arv 1000 elaniku kohta, majanduslikult 

aktiivsete ettevõtete osakaal kõikidest ettevõtetest ning ettevõtjaks hakkamise osakaal 
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(Siimon, Kaseorg 2008: 224). 1999 aastast on läbi viidud ettevõtlusaktiivsuse indeksi 

määramiseks rahvusvahelist võrdlusuuringut Global Entrepreneurship Monitor (GEM). 

Antud lähenemine ettevõtlusaktiivsusele hõlmab nelja erinevat tasandit: demograafia, 

haridus, majanduslik infrastruktuur, kultuur. Eesti ei ole vastavas uuringus osalenud (Ibid.: 

225). Ettevõtluskarjääri eelistamine näitab ettevõtlusaktiivsust. Vastavaid uuringuid 

tehakse Euroopas Eurobaromeetri uuringute raames. Murelikuks teeb, et nii Euroopas, kui 

Eestis on märgata ohtliku trendi – noorte ettevõtlushuvi väheneb ja otsitakse stabiilsemat 

riigitööd (Unt 2005). Selline trend näitab, et ettevõtlusaktiivsuse arendamisega tuleb nii 

riigi kui kohalikul tasandil aktiivselt tegeleda. Lisaks eelpool toodud arvnäitajatele 

iseloomustavad ettevõtlusaktiivsust ettevõtjate arvu järjepidev kasv ja jätkusuutlikkus.  

Ettevõtete konkurentsivõime seisukohalt on oluline piirkonna jätkusuutlikkus. Edukad on 

need piirkonnad, kus on konkurentsivõime tähtsus on teadvustatud ja arengustrateegiates 

kirjeldatud. Kui konkurentsivõime tähtsust pole riigi, kohaliku omavalitsuse, ettevõtja 

tasandil teadvustatud väheneb piirkonna atraktiivsus, elanikkond väheneb, tootmine 

väheneb, uusi ettevõtteid ei looda, piirkonna loodusressursid ammendatakse (Szlavik, 

Csete 2005: 19). Erinevates konkurentsivõime mudelites on jätksuutlikkuse oluliste 

teguritena esile tõstetud majanduse, ühiskonna ja keskkonna koosmõju (Ibid.: 21). 

Piirkondade konkurentsivõime peaeesmärgiks on elukvaliteedi parandamine st heaolu 

suurendamine. Joonisel 3 on näha, et piirkondliku konkurentsivõime mudeli tipus on 

elukvaliteet. Püramiidi järgmisel astmel on konkurentsvõime põhilised kategooriad nagu 

ettevõtete tootlikkus ja sissetulekud. Püramiidi kolmas aste on otsese mõjuga ettevõtete ja 

piirkonna konkurentsivõimele, milliseid investeeringud tehakse piirkonda, milline on 

infrastruktuur ja inimkapitali koosseis. Püramiidi aluse moodustavad taustsüsteemid, mis 

panevad aluse konkurentsivõime kujunemisele piirkonnas.  
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Joonis 3. Piirkonna konkurentsivõimet iseloomustav püramiidmudel. (Allikas: Szlavik, 

Csete 2005: 22) 

Piirkondliku konkurentsi seisukohalt on väga palju tegureid, millede mõju on objektiivselt 

väga raske arvestada. Eelnevale teooriale tuginedes on töö autori arvates piirkondliku 

konkurentsi seisukohalt olulised konkurentsivõime näitajateks rahvastiku arv, rahvastiku 

struktuur, piirkonnas tegutsevate aktiivsete ettevõtete arv, ettevõtlusaktiivsus, ettevõtete 

õiguslik vorm, tööjõu kvaliteet. Edu saavutatakse läbi piirkondlikke arengustrateegiate, kus 

on konkurentsivõime teadvustatud ja kirjeldatud ning toimuvad konkreetsed tegevused, et 

olla jätkusuutlikud. Konkurentsivõime on ettevõtte võime müüa toodangut, mis vastab turu 

nõudlusele (kogus, kvaliteet, hind) ning ettevõte teenib teatud ajaperioodil kasumit, mis 

võimaldab tal areneda (Latruffe 2010: 5). Konkurentsivõime näitab kuidas riigid, 

regioonid, ettevõtted kasutavad enda ressursse ja kompetentse, et suurendada heaolu, luua 

töökohti ja saavutada pikaajaline edu (Bris 2014). Mikrotasandil on konkurentsivõime 

kõige konkreetsemalt mõistetav. Sellel tasandil näitab konkurentsivõime ettevõtete, toodete 

ja teenuste võimekust turul konkureerida, areneda ja kasumlikult tegutseda. Mida 

konkurentsivõimelisem on ettevõtte seda suurem on tema turuosa (Martin 2003: 2-1). 

Konkurentsivõime hindamisel ei ole ühtset meetodit, mida aktsepteeriksid kõik huvigrupid. 

Erinevad institutsioonid tõlgendavad infot vastavalt enda soovile ja vajadusele. LEADER 

lähenemise puhul on hindamise indikaatorid omamoodi, teise lähenemise puhul 
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kasutatakse jälle teisi indikaatoreid. Konkurentsivõime mõõtmisel saame mõõta mingi 

tegevuse tulemuslikkust. Konkurentsivõime mõõtmist saame määratleda kahte moodi. 

Kvalitatiivne määratlus, kus valitakse konkurentsivõimet iseloomustavad näitajad (näiteks 

tegevusi iseloomustavad näitajad, mis peegeldavad konkurentsivõimet). Kvantitatiivne 

määratlus, kus kasutatakse konkreetsete näitajate arvutamise metoodikat ning nende alusel 

leitud väärtuseid (Reiljan 2009: 38). 

Lisandvääruse loomine on üheks konkurentsivõime mõõdikuks. Läbi LEADER toetuse on 

ettevõttel võimalik soetada uusi seadmeid, masinaid, väetiseid, taimekaitsevahendeid, mille 

tulemusena suureneb saagikus. Suurem saak loob aga lisandväärtus. Kaasaegne 

tehnoloogia on suurema tootlikkusega ja efektiivsem, ühe ühiku toodangu tootmiseks 

kasutatakse nüüd vähem sisendit. Majanduslik lisandväärtus suureneb ja suureneb ka 

ettevõtte konkurentsivõime. Neid seoseid kinnitab ka Euroopa Liidu riikide 

põllumajandustootjate majandusnäitajate statistika (FADN). Töö empiirilises osas lähtub 

autor muu hulgas LEADER, GEM, OECD ja Siimoni, Kaseoru mõõdikutest ning 

LEADER seitsmest põhielemendist.  
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2. LEADER PAIK STRATEEGIA 

ETTEVÕTLUSMEETMETE OLULISUS PIIRKONNA 

ETTEVÕTETE KONKURENTSIVÕIME TOETAMISEL  
 

2.1 Uurimistöö läbiviimseks kasutatud andmed ja metoodika 
 

Uuritav teema kuulub kohaliku elu arengu uurimise valdkonda ning töö autor kasutab 

uuringu läbiviimiseks kombineeritud metoodikat. Uurimisküsimustele vastuse leidmiseks 

kasutatakse dokumendivaatlust, kvalitatiivset sisuanalüüsi ja võrdlusmeetodit. Empiirilise 

osa aluseks valis töö autor juhtumiuuringu (case study), juhtumiks MTÜ PAIK 

arengustrateegia 2014-2020, meetme 1. „Ettevõtluse arendamine“ kajastamine ja 

rakendumine 2014-2017 ning uuritavaks probleemiks on PAIK strateegia 

ettevõtlusmeetme olulisus Pandivere piirkonna ettevõtete arengule. Juhtumiuuringud 

keskenduvad konkreetsele juhtumi kontekstile ning selle käigus uuritakse kindlat 

sündmust, tegevust sügavuti, tuginedes mitmele erinevale infoallikale ja vaatenurgale. 

(Creswell 2003: 15) Kvalitatiivne sisuanalüüs võimaldab keskenduda teksti peamistele ja 

olulistele tähendustele. Tekstilise andmed võivad pärineda erinevatest allikatest, nagu 

intervjuudest, vaatlusprotokollidest, päevikutest, erinevatest dokumentidest ja 

meediaväljaannetest (Laherand 2008). Käesolevas töös kasutatakse nii esmaseid kui 

teiseseid allikaid. Esmased allikad on intervjuud ja teisesed on PAIK arengustrateegia 

2014-2020 ning sellega seotud ettevõtlusmeede ja selle täiendavad meetmelehed 1.1 

Tärkav Pandivere, 1.2 Kasvav Pandivere 1.3 Ettevõtlik Pandivere ja 1.4 Puhas Pandivere, 

2016-2017 projektitaotlused ja tööks vajalikud statistikaameti andmed. 

Kvantitatiivseks dokumendianalüüsiks valiti dokumendid ajavahemikust 2013-2017, et 

võrrelda eelmise, 2013 aastal lõppenud programmiperioodi tulemusi, uue perioodi nelja 

aasta näitajatega. Kuna statistikaametist oli võimalik täisaasta andmeid saada kuni 2016 

aasta kohta, siis see andmestik baseerub ajavahemikul 2013 -2016. Ettevõtlusaktiivsuse 

väljaselgitamisel lähtuti Siimoni ja Kaseoru (2008) teoreetilisest lähenemisest, kus 

ettevõtlusaktiivsust iseloomustavateks näitajateks on ettevõtjate arv 1000 elaniku kohta 

ning majanduslikult aktiivsete ettevõtete osakaal kõikidest ettevõtetest. GEM (Global 

Entrepreneurship Monitor) indeksi alusel on üheks ettevõtlusaktiivsuse näitajaks piirkonna 

rahvastik. Töö autor võrdleb rahvaarvu muutusi  perioodil 2013-2017, rahvastiku soolise ja 
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vanuselise struktuuri ning projektitoetuste osakaalu piirkonna ühe elaniku kohta. 

Ettevõtluskeskkonna analüüsimisel uuriti ettevõtete õigusliku vormi muutumist ning 

tegevusvaldkondade muutumise trende OECD mõõdikute alusel: ettevõtlusaktiivsuse 

näitajateks on uute ettevõtete loomine, tegevuse laiendamine, uute toodete või teenuste 

pakkumine ja uute turgude leidmine.  

LEADER ettevõtlusmeetme analüüsi alusena kasutatakse projektitaotlusi perioodil 2016-

2017, sest 2014-2015 oli uue strateegia ettevalmistusperiood ja taotlusvoore ei avatud. 

Töös analüüsitakse, kui palju oli taotlusi, kui palju neist rahastati, mis summas ja kuidas 

jagunesid rahastused valdade lõikes. Dokumentide analüüsimisel kasutab autor 

triangulatsiooni põhimõtteid. Dokumendianalüüsis keskendub töö autor ainult 

väljundindikaatorite analüüsile, kuna strateegiline periood alles käib. 

Dokumentide kvalitatiivse sisuanalüüsi käigus tutvus autor erinevate dokumentidega: 

PAIK arengustrateegia 2014-2020 ning sellega seotud täiendavate meetmelehtedega, 

valdade arengukavadega, projektitaotlustega. Dokumendianalüüsi aluseks määras autor 

märksõnad: kohaliku arengu strateegia, alt-üles lähenemine, avaliku ja erasektori 

partnerlus, uuendused, lõimitud valdkonnad, võrgustikutöö, koostöö, mille alusel hindas 

LEADER-lähenemise seitsme põhielemendi rakendumist PAIK strateegia 

ettevõtlusmeetmes. 

Esmaste andmete saamiseks viidi läbi poolstruktureeritud intervjuud. Poolstruktureeritud 

intervjuud nimetatakse ka teemaintervjuuks, kus ettevalmistatud kindlad küsimused 

põimuvad vabas vormis vestlusega, intervjueeritav saab osaleda vestluses aktiivselt, lisades 

omapoolseid märkuseid ja tähelepanekuid (Robson 2002: 270). Eelneva 

dokumendianalüüsi tulemusena ja uurimustöö eesmärgist lähtuvalt koostas töö autor 

intervjuu küsimused ettevõtjatele. Intervjuu küsimustik on toodud lisas 1.  

Intervjuud viidi läbi 9 ettevõtjaga, kellest neli olid naised ja viis mehed ning intervjuude 

keskmine pikkus oli ca 60 minutit. Intervjuude kogupikkus oli 10 tundi. Intervjueeriti 

üheksat ettevõtjat, Intervjueeritavad jagati võrdluseks kahte gruppi: naisettevõtjad rühm A 

ja meesettevõtjad rühm B. Anonüümsuse tagamiseks kodeeris töö autor intervjueeritavad: 

 A1 - 52 aastane, kõrgharidus, tegutsenud ettevõtjana 20 aastat, töötajaid ettevõttes 

kuus; 

 A2 – 41 aastane, kõrgharidus, tegutsenud ettevõtjana 11 aastata, töötajaid ettevõttes 

ei ole; 
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 A3 – 58 aastane, kutseharidus, tegutsenud ettevõtjana 15 aastat, töötajaid ei ole; 

 A4 – 45 aastane, kutseharidus, tegutsenud ettevõtjana 4 aastat, töötajaid ei ole; 

 B1 – 47 aastane, kõrgharidus, tegutsenud ettevõtjana 12 aastat, töötajaid ettevõttes 

kolm; 

 B2 – 38 aastane, kõrgharidus, tegutsenud ettevõtjana 3 aastat, töötajaid ettevõttes 

üks; 

 B3 – 66 aastane, kõrgharidus, tegutsenud ettevõtjana 13 aastat, töötajaid 

kakskümmend kolm 

 B4 – 72 aastane, kutseharidus, tegutsenud ettevõtjana 25 aastat, töötajad ettevõttes 

kolm; 

 B5 - 55 aastane, kutseharidus, tegutsenud ettevõtjana 19 aastat, töötajaid ettevõttes 

kolm. 

Valimi koostamisel lähtus töö autor soovist saada hinnanguid LEADER ettevõtlusmeetme 

olulisuse kohta, võimalikult erineva taustaga ettevõtjatelt. Intervjueeritavad valiti erinevast 

soost, vanusest, mikro- ja väikeettevõtetest ning erineva ettevõtluskogemuse ja 

haridustasemega. Oluliseks kriteeriumiteks olid vastajate projektitoetuse kogemus ja 

ettevõtjate vanuseline erinevus. Kõige noorem intervjueeritav oli 38 aastane ja kõige 

vanem 72 aastane. Intervjueeritavate keskmine vanus oli 47 aastat. Nooremaid ettevõtjaid 

ei õnnestunud töö autoril valimisse kaasata, sest alla 30 aastaseid ettevõtjaid on piirkonnas 

vähe ja nad ei soovinud intervjuus osaleda või nad ei olnud LEADER meetmest toetust 

taotlenud. Seitse intervjueeritavat on mikroettevõtjad, töötajate arvuga kuni kolm töötajat. 

Viis intervjueeritavat olid toetust taotlenud perioodil 2016-2017, neli ettevõtjat oli toetust 

taotlenud eelmisel perioodil.  

Intervjuud salvestati diktofoni abil ning seejärel transkribeeriti. Intervjuud säilitatakse 

helisalvestistena ning tekstifailidena. Intervjuusid kuulati ja loeti korduvalt, et välja tuua 

intervjuust olulised hinnangud LEADER seitsme põhielemendi rakendumisele, 

ettevõtlusaktiivsusele, ettevõtluskeskkonnale ning ettevõtlusmeetme olulisusele piirkonna 

ettevõtete arendamisel.  

Analüüsi tulemuste tõestamiseks kasutas autor väljavõtteid transkriptsioonist ning need on 

esitatud kaldkirjas. Väljavõtte lõppu märgiti sulgudesse, kelle intervjuust tekst pärineb (nt 

A2). Transkriptsioonimärgised, mida töös kasutati on järgnevad: ümarsulgudes olev tekst 

näitab intervjueeritava emotsiooni (küsiv pilk); märge () tähendab, et intervjueeritav tegi 

tekstis pausi; märge // tähendab, et töö autor on intervjueeritava teksti lühendanud, et sisu 

paremini mõista.  
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Intervjuuga soovib töö autor saada ettevõtjatepoolseid hinnanguid PAIK strateegia 

ettevõtlusmeetme olulisuse kohta ja võrrelda saadud vastuseid dokumendianalüüsist 

saadud tulemustega.  

 

 

2.2 PAIK koostööpiirkond  
 

MTÜ Pandivere Arendus ja Inkubatsioonikeskuse (PAIK) moodustati 07. aprillil 2006 

aastal eesmärgiga kaasa aidata kohaliku elu ja initsiatiiviarengule. 27. juunil 2005 aastal 

allkirjastasid kuue omavalitsuse juhid koostöökokkuleppe. Nendeks omavalitsusteks olid 

Avanduse, Rakke, Laekvere, Väike-Maarja ja Tamsalu vald ning Tamsalu linn. Hetkel on 

kohalikud omavalitused liitunud kolme erineva omavalitsuse vahel, kuid Strateegia lõpuni 

tegutsevad vallad PAIK piirkonnas koos.  

Koostöökogu moodustati, et arendada koostööd sarnaste oludega piirkondade vahel. 

Laekvere, Rakke, Tamsalu ja Väike-Maarja valdadel on sarnased kultuurilised, sotsiaalsed, 

geograafilised ja majanduslikud tingimused. Pandivere koostööpiirkond on piisavalt suur, 

et esineda edukalt ühistaotlustega riigi ja rahvusvahelistel investeeringukonkurssidel ning 

piisavalt väike, et koostöö valdade vahel toimiks ja oleks hallatav. Piirkonnas on üks linn, 

kuus alevikku ja 112 küla. Piirkonna kogupindala on kokku 1250 km² ja piirkonnas elab 

01. jaanuar 2017 seisuga 11 227 inimest. (Pandivere koostööpiirkonna… 2014: 4). 

MTÜ PAIK loojateks on kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud ja ettevõtjad. 

Seisuga 16.03.2017 on tegevusgrupil 46 liiget, kes osalevad aktiivselt tegevusgrupi 

tegevustes. Liikmetest neli on omavalitsusüksused (peale haldusreformi on omavalitsus 

üksuseid 3), 24 mittetulundusühingud ja 18 ettevõtted. PAIK liikmete nimekiri seisuga 

16.03.2017 on toodud lisas 2. Mittetulundusühing PAIK tegutseb vastavalt LEADER 

seitsmele põhielemendile ning täidab piirkonnas LEADER- meetme kohaliku tegevusgrupi 

ülesandeid: projektitaotluste vastuvõtt, hindamine, projekti dokumentide registreerimine ja 

säilitamine, projektide avalikustamine, vaiete lahendamine (Pandivere koostööpiirkonna… 

2014: 4).  

2014. aastal koostati uus arengustrateegia 2014-2020 aastateks. Kokku toimus 15 arutelu ja 

strateegia koostamisel osales ligi 200 inimest (piirkonna omavalitsustest, ettevõtetest ja 

kolmandast sektorist). 
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Tulenevalt PAIK visioonist on strateegial kolm olulist valdkonda, millele strateegia 

keskendub: 

1. Ettevõtluse arendamine 

2. Elukeskkonna arendamine 

3. Regionaalse ja rahvusvahelise koostöö arendamine. 

Kaks nendest 1., 2. on temaatilised valdkonnad ja 3. horisontaalne, mis hõlmab kahte 

eelnevat (Pandivere koostööpiirkonna… 2014-2020: 16). 2014-2020 strateegiliste 

eesmärkide elluviimiseks on kavandatust seitse LEADER meedet. Käesolevas magistritöös 

analüüsib töö autor ettevõtluse arendamise valdkonda ja teisi valdkondi ei käsitleta. 

Ettevõtluse arendamise meetme eesmärgiks strateegias on mitmekesine ja 

konkurentsivõimeline ettevõtlus. Selleks, et eesmärki täita, on ettevõtluse arendamise 

meetmele kavandatud neli alameedet: alameede 1.1 Tärkav Pandivere - Toetada noorte 

ettevõtete arendamist ja aidata kaasa uute ideede elluviimiseks. Meede on suunatud 

kohalikul ressursil põhineva ja kuni 24 kuud tegutsenud ettevõtete toetamiseks. Meede 1.2 

Kasvav Pandivere - Suurendada tegutsevate ettevõtete konkurentsivõimet ning soodustada 

ettevõtete omavahelise sünergia tekkimist uudsete toodet ja teenuste pakkumiseks. Meede 

on suunatud vähemalt 12 kuud tegutsenud ettevõttele tootlikkuse ja lisandväärtuse 

suurendamisele ning uudsete toodete väljaarendamisele. Meede 1.3 Ettevõtlik Pandivere – 

Suurendada noorte ettevõtlikust, ettevõtete konkurentsivõimet ning soodustada 

ühistegevust. Meede 1.4 Puhas Pandivere - Soodustada tegevuspiirkonna ettevõtjate 

integreerimist ja keskkonnasäästlikumat majandamist (Ibid.: 21). 

 

 

2.3 Ettevõtlusaktiivsus Pandivere piirkonnas. 
 

Käesolevas alapeatükis keskendub töö autor dokumentide ja statistiliste näitajate 

analüüsile. 

Global Entrepreneurship Monitor (GEM) lähenemise alusel on ettevõtlusaktiivsuse üheks 

näitajaks piirkonna demograafiline olukord (teooria lk 23). 

Pandivere koostööpiirkonna neljas vallas elas 01. jaanuari 2017 seisuga kokku 11 227 

inimest. Kõige rohkem on elanikke Väike-Maarja vallas (4426), järgneb Tamsalu vald 

(3726) ja peaaegu poole vähem on elanike Rakke (1606) ja Laekvere (1469) valdades. 

Joonisel 4 on toodud Pandivere piirkonna rahvaarvu muutused perioodil 2013–2017. 
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Rahavastiku arv on kahaneva trendiga ning statistikaameti prognooside kohaselt väheneb 

see Pandivere piirkonnas veel. 

 

Joonis 4. Rahvaarvu muutus 2013-2017 aastatel. (Allikas: Statistikaamet) 

2011. aastal statistikaameti poolt läbiviidud uuringu „Rahva ja eluruumide loendus“ 

andmetel elab Pandivere piirkonnas naisi rohkem kui mehi. Meeste osatähtsus on 

keskmiselt 48%. Piirkonna rahvastiku struktuuri vanuselisest analüüsist selgus, et kõige 

rohkem elab piirkonnas inimesi vanuses 55-64, kes moodustavad 27,5 % elanikest. Kõige 

vähem elab piirkonnas elanikke vanuses 30-39 moodustades 9,5%. Iive on piirkonnas 

negatiivne ja seetõttu on eriti oluline noorte jäämine piirkonda. Ettevõtlusaktiivsuse 

arendamiseks piirkonnas on oluline tegeleda noorte ettevõtlusõppega. Ettevõtlusõpe on 

rakendunud valdavalt kesk-eri või kõrgkooli tasandil. PAIK arengustrateegia 2014-2020 

ettevõtlusmeetme üheks eesmärgiks on just noorte ettevõtlikkuse arendamine läbi 

minifirmade ja õpilasfirmade loomise. 2016. aastal esitati meetmele „Ettevõtlik Pandivere“ 

üks projektitaotlus „Pandivere Ettevõtlikud Noored“ piirkonna noorte ettevõtlikkuse 

arendamiseks. Projekt sai rahastuse ja lõpeb 2018 aasta juulis. 

Üheks ettevõtlusaktiivsuse mõõdikuks OECD käsitluses on loodud ettevõtete arv. 

Pandivere piirkonna valdades tegutseb aktiivselt 31. detsembri 2016 aasta seisuga 749 

ettevõtet, nendest 283 on füüsilisest isikust ettevõtjad ja 466 muu ettevõtlusvorm (Lisa 3). 

PAIK piirkonna aktiivsed ettevõtted moodustavad 17% Lääne-Virumaa aktiivsetest 

ettevõtetest. Majanduslikult aktiivseks loetakse ettevõtteid, kes on olnud aruandeperioodil 
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finantsmajanduslikult aktiivsed. Ettevõttel on olnud käive, kulud jne. Joonisel 5 on välja 

toodud Pandivere piirkonna aktiivsete ettevõtete arv ajavahemikul 2013-2016 aastal. 

Aktiivsete ettevõtete arv oli 2013. aastal piirkonnas kokku 711, 2014. aastal oli väike 

ettevõtlusaktiivsuse langus, tegutses 707 ettevõtet, 2015. aastal tegutses 725 ja 2016 aastal 

749 ettevõtet. Kahel viimasel aastal on näha ettevõtluseaktiivsuse kasvu, seda Väike-

Maarja ja Tamsalu vallas. Väike-Maarja vallas tegutseb 2016. aastal 12 ettevõtet rohkem 

kui eelneval aastal ja Tamsalu vallas tegutseb 2016. aastal 13 ettevõtet rohkem kui eelmisel 

aastal. Laekvere vallas on aktiivsete ettevõtete arv kasvanud ühe ettevõtte võrra ning 

Rakke vallas on aktiivsete ettevõtete arv vähenenud kahe ettevõtte võrra.  

 

Joonis 5. Pandivere piirkonna aktiivsete ettevõtete arv. (Allikas: Statistikaamet) 

Siimoni, Kaseoru (2008) käsitluses iseloomustavad ettevõtlusaktiivsust majanduslikult 

aktiivsete ettevõtete osakaal kõikidest ettevõtetest, ettevõtete arvu kasv ja jätkusuutlikkus 

ning ettevõtjate arv 1000 elaniku kohta. Piirkonna elanike ettevõtlusaktiivsust hinnatakse 

võrreldes valdades tegutsevate ettevõtete arvu 1000 elaniku kohta. Pandivere piirkonnas on 

2013- 2016 aastatel keskmised näitajad olnud 63; 63; 63; 66 ettevõtet 1000 elaniku kohta. 

Lillemetsa ja Mõtte 2016 aasta uuringu „Maaettevõtluse olukord ja areng erinevate 

tegevusalade ja sektorite lõikes“ on Eestis maapiirkonna ettevõtlusaktiivsus 2015. aastal 78 

ettevõtet 1000 elaniku kohta (Maaettevõtluse olukord… 2016: 10). Pandivere piirkonna 

valdade ettevõtlusaktiivsus 1000 elaniku kohta jääb alla Eesti keskmise. Analüüsitud viie 

aasta jooksul on piirkonna ettevõtlusaktiivsus 1000 elaniku kohta olnud stabiilne (joonis 

6). Valdade ettevõtlusaktiivsus on läbi viie aasta kõige madalam Tamsalu vallas ja kõige 
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kõrgem Rakke vallas. Rakke vallas on ettevõtlusaktiivsuse suhtarv kõrgem, kuna elanike 

arv on madal, suuremaid tööandjaid ei ole ning nii tuleb ise endale tööandjaks olla. 

Tamsalu valla elanikest sõidavad palju rongiga Tallinnasse tööle ja ettevõtete loomine ei 

ole prioriteetne. Kindlam ja riskivabam on töötada suuremas ettevõttes või riigiasutuses. 

Ettevõtjaks olemine nõuab liialt palju, võrreldes sellega, mis ta rahaliselt tagasi pakub 

(Miettinen, Teder 2006: 156).  

 

Joonis 6. Pandivere piirkonna aktiivsete ettevõtete arv 1000 elaniku kohta. (Allikas: 

Statistikaamet) 

 

 

2.4 Ettevõtluskeskkond Pandivere piirkonnas. 
 

Ettevõtluskeskkonna arendamisel on oluline teha koostööd. MTÜ PAIK kohalik 

tegevusgrupp teeb koostööd ettevõtluskeskkonna arendamiseks kohaliku omavalitsuse 

tasandil ning kaasatud on ka kolmas sektor. Koostöö omavalitsusega on oluline, kuna 

üheskoos suudetakse täita eesmärgid ja lahendada probleemid. Koos ollakse tunduvamalt 

jõulisemad kui iseseisvalt tegutsedes (Hawkins 2010: 269). Omavalitsustel napib ressurssi, 

et arendada infrastruktuuri, elektri- ja veemajandust ning see tingib vajaduse toetuste järele 

Euroopa Liidu struktuurfondidest. LEADER meede on üks võimalus, mille abil 

ettevõtluskeskkonda arendada. Pandivere koostööpiirkond on rikka kultuurilise-ajaloolise 

pärandiga, mis soodustab turismisektori arengut, viljakad mullad ja pikad traditsioonid 
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primaarsektoris, Tallinn- Tartu raudtee läbib piirkonna kolme omavalitsust, 

rekonstrueeritud veevõrk, omavalitsuste toetus alustavale ettevõtjale.  

(Lillemets, Mõtte 2016) uuringus tuuakse ettevõtluskeskkonna indikaatorina välja ettevõtte 

õigusliku vormi muutus, mis iseloomustab piirkonna sotsiaalmajanduslikku keskkonda. 

Ettevõtlusvormidest on Pandivere piirkonnas kõige enam esindatud füüsilisest isikust 

ettevõtjaid (edaspidi FIE) ja osaühingud. FIE- de suur arv iseloomustab just maapiirkonda, 

kus nende arv moodustab 23-37% kõikidest ettevõtetest (Maaettevõtluse olukord… 2016: 

15). Ettevõtlusvormi valikul lähtuvad ettevõtjad paljudest näitajates nagu juriidilised 

nõuded ettevõttele, ettevõtja teadlikkusest ja võimalusest. Paljud maapiirkonna ettevõtjad 

registreerisid ettevõtlusvormina FIE, kuna registreerimine oli lihtne ja puudus algkapitali 

nõue. Alates 2011 aastast muutus osaühinguks registreerimisel nõue, algkapitali 

sissemakse võis ajatada, ettevõtjal ei pidanud kohe ettevõtte arvele algkapitali kandma ja 

osaühing ettevõtlusvormina muutus populaarseks ka maapiirkonnas. Analüüsides 

statistikaameti andmeid 2012-2016 aastal Pandivere piirkonna ettevõtlusvormide järgi 

näeme osaühingute järg järgulist kasvu ja FIE-de arvu vähenemist (joonis 7).  

 

Joonis 7. Ettevõtete arv ettevõtlusvormide järgi. (Allikas: Statistikaamet) 

Statistikaameti andmetel oli 2016. aastal Pandivere piirkonnas ettevõtete tegevusaladest 

(EMTAK 2008) tähtsamaks tegevusalaks põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük. 749 

ettevõttest 303 olid põllumajandus ettevõtted so 40%, 83 hulgi- ja jaekaubanduse, 

mootorsõidukite ja mootorrataste remondi ettevõtted so 11%, 80 ettevõtet 
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ehitusvaldkonnast so 11%. Vähem on esindatud haldus- ja abitegevused, veondus, majutus 

ja toitlustus, tervishoid ning muud teenindavad tegevused. Võrreldes piirkonna valdade 

ettevõtete tegevusalasid, siis Laekvere vallas moodustas 2016. aastal primaarsektor 60%, 

Rakke vallas 57%, Tamsalu vallas 26% ja Väike-Maarja vallas 38% aktiivselt tegutsevatest 

ettevõtetest. Tamsalu ja Väike-Maarja vallas on olulised tegevusalad ka töötlev tööstus, 

ehitus ja hulgi- ja jaekaubandus, mis Rakke ja Laekvere valdades on esindatud 

tagasihoidlikumalt. Pandivere piirkonda iseloomustab põllumajandus ettevõtete suur 

osakaal ja olulisis muutuseid pole viimase nelja aasta jooksul toimunud. Väikene kasv on 

olnud ehituse, jae- ja hulgikaubanduse, majutuse- ja toitlustuse ning haldus- ja abitegevuse 

valdkonnas. (ER031) 

Enamik piirkonna ettevõtteid (700 aktiivset ettevõtet) on 2016. aastal alla 10 töötajaga 

mikroettevõtted, 10-40 töötajaga ettevõtteid on piirkonnas 44 ja 50-200 töötajaga 

ettevõtteid on piirkonnas 5. LEADER PAIK arengustrateegia oluline eesmärk on 

ettevõtluskeskkonna arendamine. Ettevõtluskeskkonna kitsaskohtadena on välja toodud 

madalat ettevõtlusaktiivsust, noorte väljarännet linnadesse, uudsete äriideede vähesust, 

vähest ettevõtete omavahelist koostööd, majutus- ja toitlustuskohtade vähesust, 

olemasolevate ettevõtete vähene turundamine ja tootearendus. Väljakutsetena on 

arengustrateegias märgitud uudsete ja uute, kohalikul toorainel põhinevate teenuste/toodete 

väljaarendamine, mitmesuguste turismiliikide arengu soodustamine, kõrge 

lisandväärtusega töökohtade loomine, ettevõtlikkuse suurendamine läbi erinevate 

töötubade ja ürituste, kokku kolmteist väljakutset. LEADER projektitoetused loovad 

piirkonna ettevõtetele võimaluse ettevõtluskeskkonda mitmekesistada. Maaelu arengukava 

2014-2020, Seeder (2011) toovad samuti välja maapiirkonna ettevõtluskeskkonna 

mitmekesistamise olulisuse. Geomedia (2013) uuring tõi välja LEADER- tegevusgruppide 

olulisuse piirkonna ettevõtluskeskkonna kujundamisel. Ettevõtluse mitmekesistamiseks on 

ettevõtlusmeetme raames esitatud 2016-2017 aastatel kokku 10 projektitaotlust. Toetust 

saanud projektideks olid “ Kogukonna köök Kotli Majas“, „Kasvuhoone vürtsi- ja 

maitsetaimed kasvatamiseks, „Digiteenused kogukonnale kättesaadavaks“, Iluteenuste 

arendamine“, „Jahiturismikeskuse ja lasketiiru teenuste arendamine“, „ Muuseumi-

seminariruumi rajamine – näkiuurimiskeskus“, Viburaja rajamine“, „Muusikavõimaluste 

arendamine“, Jalgrattalaenutuspunkti loomine“, „Traktorile tõsteseadmete ostmine“. 

Enamik 2016-2017 rahastatud projektidest, olid suunatud ettevõtte konkurentsivõime 

tõstmisele ja jätkusuutlikkuse tagamisele. 
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2.5 PAIK piirkonna projektitaotlused aastatel 2016-2017 
 

PAIK koostööpiirkonna ettevõtetele, mittetulundusühingutele ja omavalitsustele eraldati 

2016-2017 aastatel Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (edaspidi PRIA) 

poolt ettevõtlusmeetme projektitoetuseid kokku 691 058,44 eurot. 2016. aastal oli toetuste 

summa 280 899,79 eurot ja 2017. aastal 410 158,65 eurot. Tabelis 3 on välja toodud 

toetussummade jaotus alameetmete lõikes. Meetme „Kasvav Pandivere“ osakaal kogu 

toetusesummast on kahe aasta keskmisena 63%, „Tärkaval Pandiverel“ 20%, „Puhtal 

Pandiverel“ 15% ja „Ettevõtlik Pandivere“ 2%.  

Tabel 3. Pandivere piirkonna projektitoetuse summad alameetmete lõikes 2016-2017 

(Autori koostatud) 

 2016 2017 

eelarve tegelik eelarve tegelik 

Meede 1.1  

Tärkav Pandivere 

94 000 59 501,79 134 000 70 497,55 

Meede 1.2  

Kasvav Pandivere 

175 000 174 999,20 300 000 265 787,10 

Meede 1.3  

Ettevõtlik Pandivere 

62 000 12 150 60 000 0 

Meede 1.4  

Puhas Pandivere 

44 000 34 248,80 86 000 73 874 

KOKKU 375 000 280 899,79 580 000 410 158,65 

 

2016–2017 aastatel esitasid Pandivere koostööpiirkonnas ettevõtjad, mittetulundusühingud 

ja omavalitsused LEADER ettevõtlusmeetme raames 100 projektitaotlust, PRIA rahastuse 

sai 60 taotlust (Lisa 4). Äriühingutest taotles toetust 58 ettevõtet. 12 ettevõtet taotles 

toetust kahel korral, 7 ettevõtete kolmel korral. Mittetulundusühingutest taotles 

ettevõtlusmeetmest toetust 9 organisatsiooni ja 4 omavalitsust, kokku esitas taotluse 71 

organisatsiooni.  

2016. aastal esitati ettevõtluse arendamise meetmest rahastuse saamiseks kokku 37 

projektitaotlust. Meetmest „Tärkav Pandivere“ taotles projektitoetust 10 ettevõtete ja üks 

mittetulundusühing. Meetmest „Kasvav Pandivere“ taotles toetust 16 ettevõtet ja 2 

mittetulundusühingut, meetmest „Ettevõtlik Pandivere“ soovis toetust kolm 
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organisatsiooni, 2 mittetulundusühingut ja Tamsalu vallavalitsus. Meetmest „Puhas 

Pandivere“ soovis toetust 2 äriühingut, 2 mittetulundusühingut ja üks vallavalitsus (joonis 

8). 

2017. aastal esitati ettevõtluse arendamiseks kokku 63 projektitaotlust, „Tärkava Pandivere 

meetmele 12 taotlust, „Kasvava Pandivere“ meetmele 43 projektitaotlust ja „Puhta 

Pandivere“ meetmele 8 taotlust. Tärkava Pandivere meetmest soovis toetust 12 äriühingut 

ning kõik taotlused said rahastuse. Kasvava Pandivere meetmest soovisid toetust 36 

äriühingut ( neist neliteist olid esitanud mitu projektitaotlust), viis mittetulundusühingut 

ning kaks omavalitsust (joonis 8). 

 

Joonis 8. Projektitaotluste arv alameetmete lõikes 2016-2017. (Autori koostatud) 

2017. aastal on projektitaotluste arv võrreldes 2016 aastaga kasvanud 37 taotluselt 63 

taotlusele so 70%. „Tärkava Pandivere“ meetmes olulist kasvu ei ole, „Kasvava 

Pandivere“ meetmes on toimunud kasv 18 taotluselt 43 taotlusele so 42% kasvu ja „Puhta 

Pandivere“ meetmes 5 taotluselt 8 taotlusele so 60% kasv. „Ettevõtliku Pandivere“ 

meetmes on toimunud langus, 3 taotuselt 0 taotlusele.  Ettevõtjad ja mittetulundusühingud 

on märganud LEADER ettevõtlusmeetmes võimalust ettevõtte arendamiseks ja lisa 

ressursside saamiseks. Noorte ettevõtlusaktiivsuse ja ettevõtlikkuse arendamiseks ei 

esitatud 2017. aastal kahjuks ühtegi taotlust.  

100 esitatud projektitaotlustest said rahastuse 41 ettevõtet, so 58% kõikidest taotlustest. 4 

ettevõtet said rahastuse kahele projektile, 2 kolmele projektile. Äriühingud esitasid 84 
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projektitaotlust, millest rahastati 47 projekti so 53%. Mittetulundusühingud esitasid 12 

projektitaotlust ja rahastuse sai 8 projekti so 67%. Omavalitsused esitasid 4 projektitaotlust 

ja rahastati Väike-Maarja vallavalitsuse taotlus so 25% esitatud taotlustest. 

2016. aastal esitati 37 projektitaotlust, millest rahastati 26 projekti so. 70% kõikidest 

taotlustest ja 2017. aastal rahastati 63-st projektitaotlusest 34 projekti so 54% kõikidest 

taotlustest. „Tärkava Pandivere“ meetme projektitaotlustest rahastati mõlema aastal kõik 

taotlused 100%. „Kasvav Pandivere“ meetmest rahastati 2016. aastal 11 taotlust so 61% 

esitatud taotlustest ja 2017. aastal 16 taotlust so 37% esitatud taotlustest. „Ettevõtliku 

Pandivere“ meetmest rahastati 1 taotlus so 33% taotlustest ja meetmest „Puhas Pandivere“ 

rahastati 2016. aastal 3 taotlust so 60%, 2017. aastal 6 taotlust so 75% esitatud taotlustest 

(joonis 9).  

 

Joonis 9. Toetust saanud projektide arv alameetmete lõikes 2016-2017. (Autori koostatud) 

Projektitaotluste analüüsist järeldab töö autor, et piirkonna ettevõtjad, 

mittetulundusühingud ja omavalitsused on huvitatud ettevõtlusmeetmest toetuste 

taotlemisest, kahe aasta võrdluses oli kasv 70%. PRIA poolt rahastatud projektide kasv oli 

kahe aasta võrdluses 30%. Ettevõtjad näevad LEADER ettevõtlusmeetmes võimalust 

lisaressursi saamiseks, et arendada ettevõtet ja tõsta konkurentsivõimet. Analüüsist selgus, 

et on väljakujunenud kindlad ettevõtted ja mittetulundusühingud, kes projektitaotlusi 

esitavad. Kuus ettevõtet said analüüsitud perioodil toetust rohkem kui ühel korral. 

Mittetulundusühingute projektitaotlustest rahastati 67% ja ettevõtete projektidest 53%. 
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Ettevõtete projektide rahastamine on väike, ettevõtjad peavad bürokraatiat raskeks ja 

noorte projektidele on vähe tähelepanu pööratud. 

Esitatud ja toetuse saanud projektides jäävad toetatud tegevustest esiplaanile hoonete ja 

teede rekonstrueerimiseks ja ehitamiseks eraldatud toetused, energeetika ja 

küttesüsteemide kaasajastamise toetused, seadmete, masinate soetamiseks vajalikud 

toetused ning üksikud projektid turismisektori arendamiseks, toiduainete töötlemiseks, 

erinevate teenuste pakkumiseks piirkonnas.  

Järgnevalt analüüsib autor ainult äriühingute poolt esitatud projektitaotlusi ning 

mittetulundusühingute ja omavalitsuse esitatud taotlused jäetakse analüüsist välja, kuna 

aktiivsete ettevõtete hulka ei arvestada mittetulundusühinguid ja omavalitsusi ning autor 

soovib järgnevas analüüsis keskenduda ainult äriühingutele sh FIE-d. 

Töö autor analüüsib projektitaotluste esitamist Pandivere piirkonna valdade lõikes, et välja 

selgitada, millise valla ettevõtjad on LEADER ettevõtlusmeetmest kõige aktiivsemalt 

toetuseid taotlenud. (Sculte 2003) toob välja, et omavalitsus, kes peab oluliseks paremat 

elukeskkonda ja kvaliteetse teenuse pakkumist toetab ettevõtluse arengut piirkonnas. 

Udrase (2013) uuring kinnitab, et omavalitsuste tähtsus piirkonna ettevõtluse arengule on 

oluline. Eesti Maaülikooli uuringust „Maapiirkonna ettevõtluse… 2012“ saab järeldada, et 

omavalitsused peavad ettevõtlusearengut oluliseks, kuid milles see väljendub, on raske 

hinnata.  

Analüüsides Pandivere koostööpiirkonna äriühingute projektitaotluste esitamist valdade 

lõikes, on 2016. aastal ettevõtlusmeetmest kõige rohkem toetust taotlenud Väike-Maarja 

valla ettevõtted, kokku üksteist ettevõtet, Tamsalu vallast kümme ettevõtet ja Rakke ning 

Laekvere vallast kummastki kolm ettevõtet. 2017. aastal on ettevõtlusmeetmest rahastust 

taotlenud kõige rohkem Väike-Maarja vallast, kakskümmend üks ettevõtet, Tamsalu 

vallast kaksteist ettevõtet, Laekverest kuus ettevõtet ja Rakkest kaks ettevõtet (joonis 10). 

Ettevõtete arv, kes projekti toetust soovivad, on 2017. aastal kasvanud 26 ettevõttelt 41 

ettevõtteni so 58%. Projektitaotluste esitamisel on olnud kõige aktiivsemad Väike-Maarja 

valla ettevõtjad, järgnevad Tamsalu ja Laekvere valla ettevõtjad, Rakke valla ettevõtjate 

aktiivsus projektitaotluste esitamisel on väike ja see on kahe aasta võrdluses vähenenud. 

Rakke vald on haldusreformi käigus liitunud Väike-Maarja vallaga, kas see on vallas 

suurema ettevõtlusaktiivsuse, toonud tööst ei selgu, kuna periood on lühike.  
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Joonis 10. 2016-2017 projektitoetust taotlenud ettevõtete arv valdade lõikes. (Autori 

koostatud) 

2017. aastal tegutses Pandivere piirkonnas 749 aktiivset ettevõtet, millest 41 ettevõtet 

taotlesid LEADER ettevõtlusmeetmest toetust so 5,5 % kõikidest aktiivsetest ettevõtetest. 

2016. aastal oli vastav näitaja 3,6%. Võrreldes esitatud projektitoetuste arvu valdades 

tegutsevate ettevõtete arvuga, taotles 2016. aastal Laekvere valla ettevõtetest toetust 3,1%, 

Rakke vallast 2,5%, Tamsalu vallast 4,6% ja Väike-Maarja vallast 3,5% aktiivsetest 

ettevõtetest. Vastavad näitajad 2017. aastal olid Laekvere vallas 6,1%, Rakke vallas 2,5%, 

Tamsalu vallas 5,7% ja Väike-Maarja vallas 6,5% (joonis 11). Olulisel määral on kasvanud 

Väike-Maarja ja Laekvere valla ettevõtete arv, kes toetust on taotlenud. Kasvanud on ka 

Tamsalu valla ettevõtete aktiivsus, Rakke valla ettevõtete aktiivsus on langenud. 
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Joonis 11. 2016-2017 projektitoetust taotlenud ettevõtete osakaal % valdade aktiivsetest 

ettevõtete arvust. (Autori koostatud) 

LEADER ettevõtlusmeetmest toetust taotlenud aktiivsete ettevõtete osakaal piirkonna 

ettevõtetest on töö autori hinnangul madal. Väga väike osa piirkonna ettevõtetest näeb 

ettevõtlusmeetmes võimalust ettevõtte arendamiseks. 2016-2017 perioodil on 

ettevõtlusmeetmest korduvalt toetust taotlenud 19 äriühingut, so 33% taotluse esitanud 

äriühingutest. Ühel korral on meetmest toetust taotlenud 39 äriühingut. Ettevõtted, kes on 

avastanud LEADER ettevõtlusmeetmes võimalused ettevõtte arendamiseks ja 

konkurentsivõime tõstmiseks, taotlevad toetust korduvalt. Positiivne on, et 2017. aastal on 

projektitoetust taotlenud ettevõtete arv kasvanud.  

2016-2017 aastatel esitasid PAIK piirkonna äriühingud kokku 84 projektitaotlust. Väike-

Maarja vallast 41 projekti, Tamsalu vallast 28 projekti, Laekvere vallast 9 projekti ja 

Rakke vallast 6 projekti. Valdade ettevõtetest on kõige rohkem taotluseid esitanud Väike-

Maarja valla ettevõtted 49%, järgnevad Tamsalu valla ettevõtted 33% , Laekvere vald 11% 

ja Rakke valla ettevõtted 7% .  

Äriühingute projektitaotlustest rahastati 2016. aastal 21 projekti ja 2017. aastal 30 projekti. 

LEADER ettevõtlusmeetmest saadi 2016-2017 aastatel piirkonna äriühingute toetamiseks 

kokku 569 984 eurot so 82% kogu eraldatud projektitaotluste summast. Toetuste 

üldsummad vähenesid Tamsalu ja Rakke vallas. Täpsema ülevaate saamiseks analüüsis töö 

autor projektitaotluste rahastusi projektide kohta, kuna rahastatud projektitaotluste arv oli 
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valdade lõikes erinev. 2016. aastal rahastati Väike-Maarja vallast 9 projekti, Tamsalu 

vallast 7 projekti, Laekvere vallast 2 projekti ja Rakke vallast 3 projekti. 2017. aastal 

rahastati Väike-Maarja vallas 19 projekti, Tamsalu vallas 5, Laekvere vallas 5 ja Rakke 

vallas 1 projekt kokku 60 projekti. 2016 aastal oli Väike-Maarja vallas ühe projekti 

keskmine rahastus 10 461 eurot, Rakke vallas 10 312 eurot, Tamsalu vallas 10 045 eurot ja 

Laekvere vallas 9919 eurot. 2017. aastal oli ühe projekti keskmine rahastus kõige suurem 

Rakke vallas, järgnesid Laekvere, Tamsalu ja Väike-Maarja vald (Tabel 4).  

Tabel 4. Projektitoetuste rahastus valdade lõikes 2016-2017 (Autori koostatud) 

 2016 2017 

 üldsumma 

(eurot) 

osakaal % keskmine 

projekti 

rahastus 

(eurot) 

üldsumma 

(eurot) 

osakaal % keskmine 

projekti 

rahastus 

(eurot) 

Väike-Maarja 

vald 

94 148 44 10461 221 451 62 11655 

Tamsalu vald 70 317 33 10045 58 870 17 11774 

Laekvere vald 19 838 9 9919 61 193 17 12239 

Rakke vald 30 937 14 10312 13 230 4 13230 

KOKKU 215 240 100  354 744 100  

 

PAIK piirkonna omavalitsuste äriühingutest on kõige aktiivsemad LEADER 

ettevõtlusmeetmest toetusi taotlema Väike-Maarja valla ettevõtted, järgnevad Tamsalu ja 

Laekvere ettevõtted. Rakke piirkond on kõige väiksema aktiivsusega. Väike-Maarja ja 

Tamsalu vallad on piirkonna mõistes suuremad nii elanike arvu kui ettevõtete arvu poolest 

ning sellest tulenevalt on ka ettevõtlusaktiivsus suurem.  

Piirkonna rahvaarv on viimse viia aasta jooksul vähenenud. Piirkonna edukus ja 

jätkusuutlikkus oleneb rahvastiku struktuurist, arvust ja iibest. (Siimon, Kaseorg 2008) 

Mida ettevõtlikumad on piirkonna inimesed, seda konkurentsivõimelisem on piirkond. 

LEADER ettevõtlusmeetmete „Tärkav Pandivere“ ja „Ettevõtlik Pandivere“ eesmärgiks on 

noorte ettevõtlikkuse suurendamine ja noorte ettevõtete arendamine. 2016-2017 aastatel 

toetati ühte projekti „Ettevõtlik Pandivere“ meetmest ja „Tärkava Pandivere“ meetmest 

toetati 23 projekti. 

Võrreldes esitatud projektitaotluste arvu valdade rahvaarvuga, selgub, et toetuste 

taotlemise suhtarv ühe elaniku kohta on 2017. aastal kasvanud. 2016. aastal oli Laekvere 

vallas ühe elaniku kohta 0,20% projektitaotlust ,siis 2017. aastal oli vastav näitaja 0,41%. 
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Väike-Maarja vallas oli 2016. aastal ühe elaniku kohta 0,25% projektitaotlust, siis 2017. 

aastal juba 0,68%. Tamsalu vallas 2016. aastal 0,29% ja 2017. aastal 0,46%. Rakke vallas 

oli kasv kõige väiksem 2016. aastal 0,18% ja 2017. aastal 0,19%. Analüüs näitab, et 

rahvastiku huvi LEADER ettevõtlusmeetmest toetuste taotlemisel on kasvanud elaniku 

kohta ning piirkonna kolmes omavalituses on toimunud märgatav projektitoetuste 

esitamise kasv. Rakke vallas on olnud samuti kasv, kui teste omavalitsustega võrreldes 

minimaalne. Analüüsides projektide rahastust elaniku kohta piirkonnas, siis kõige rohkem 

ühe elaniku kohta sai toetust Väike-Maarja vald 2016. aastal 21 eurot elaniku kohta ja 

2017. aastal 50 eurot elaniku kohta. Tamsalu vald ai 2016. aastal 18 eurot, kuid 2017. 

aastal toimus langus 16 eurot elaniku kohta. Laekvere vald 2016. aastal 13 eurot elaniku 

kohta ja 2017. aastal 41 eurot. Rakke vallas olid vastavad näitajad 19 eurot ja 8 eurot. 

Dokumendianalüüs näitas, et rahvaarv PAIK piirkonnas on kahaneva trendiga ja vananev 

ning statistikaameti prognooside kohaselt väheneb see veelgi. Elanike arvu vähenemine ja 

vananemine kahandab piirkonna ettevõtete arenguvõimelisust. 2013-2017 rahvaarv 

vähenenud 196 inimese võrra. 

Aktiivsete ettevõtete arv on PAIK piirkonnas kasvanud. Aastatel 2013-2016 kolmekümne 

kaheksa ettevõtte võrra. Ettevõtlusaktiivsus 1000 elanikukohta on kasvanud 5%. Võrreldes 

Eesti keskmisega on näitaja väiksem, kuid piirkonna mõistes on aktiivsus kasvanud. 

Ettevõtete õiguslikus vormis on toimunud muutus. FIE-de arv kahaneb ja osaühingute arv 

kasvab. Analüüsitud perioodil osaühingute arv kasvas 129 võrra ja FIE-de arv kahanes 82 

võrra. Ettevõtete tegevusvaldkonnad on mitmekesistunud. Projektitaotluste esitamine on 

2017. aastal kasvanud 70%, kuid võrreldes piirkonna aktiivsete ettevõtete ja taotluste 

suhet, siis ainult 5,5% piirkonna ettevõtjatest kasutavad LEADER ettevõtlusmeetme 

võimalust.  

Väike arv piirkonna ettevõtteid kasutab LEADER ettevõtlusmeetme võimalusi. Kõige 

aktiivsemalt on projekttaotluseid esitanud Väike-Maarja ja Tamsalu valla ettevõtjad. Kõige 

rohkem on toetuseid saanud Väike-Maarja valla ettevõtteid. Seda nii toetatud projektide 

arvu, kui rahaliste näitajate poolest. Järgnevad Tammsalu valla ja Laekvere valla 

ettevõtjad. Rakke valla ettevõtjate aktiivsus projektitaotluste esitamisel on väike. 
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2.6 LEADER-lähenemise seitsme põhielemendi rakendumine PAIK 

strateegia ettevõtlusmeetmes 
 

Käesolevas alapeatükis toob autor välja LEADER- lähenemise seitsme põhielemendi 

rakendumise, autori poolsed märksõnad, mõõdikud, mille kaudu mõõdeti põhielementide 

rakendumist ning dokumendid kust informatsiooni saadi (Tabelis 5).  

Tabel 5. LEADER- lähenemise seitsme põhielemendi rakendumine (Autori koostatud) 

Märksõnad Mõõdikud Põhielemendi rakendumine 

ettevõtlusmeetmes 

Dokument 

Kohaliku arengu 

strateegiad  

Piirkondade 

(valdade) põhisus 

Projektitaotluste arv 

Valla 

arengukavadega 

arvestamine 

Kohalikul ressursil 

põhinevad 

projektitaotlused 

Rakendunud, seda kinnitavad 

esitatud projekti taotlused 

(100 taotlust), mis aiatavad 

kaasa piirkonna ettevõtete ja 

ettevõtluskeskkonna arengule. 

 Kõik neli piirkonda on 

esitanud projektitaotluseid 

Väike-Maarja vallast 41 

projekti, Tamsalu vallast 28 

projekti Laekvere vallast 9 ja 

Rakke vallast 6 projekti.  

Projektid on seostatud 

kohalike arengukavadega 

Kohalikust ressursist kasutati 

looduskeskkonda, matkarajad, 

jahiturism, 

põllumajanduseettevõtted 

mesindus, marjakasvatus 

Üks noortele suunatud projekt 

Projektitaotlused 

PAIK 

arengustrateegia 

2014-2020 

Valdade 

arengukavad 

Projektitaotluste 

analüüs valdade 

järgi  

 

Alt-ülesse 

lähenemine 

Projektitaotlused 

Esitanud ettevõtjate 

jaotus 

sh kordumine ja 

uued 

 

 

Rakendunud, strateegia 

väljatöötamisel osales 200 

inimest. Esindatud olid 

ettevõtjad, kolmas sektor ja 

omavalitsused.  

Projekti taotlusi saavad 

esitada kõik piirkonna 

ettevõtjad, MTÜ-d ja 

omavalitsused. 

Projektitaotluse olid esitanud 

58 ettevõtjat, 9 MTÜ-d ja 3 

vallavalitsust.  

Korduvalt esitasid 

projektitaotluseid 19 

äriühingut ja 3 

mittetulundusühingut. 

39 äriühingut esitasid taotluse 

ühel korral. 

 

Arengukava 

koostamise 

dokumendid 

PAIK 

arengustrateegia 

2014-2020 

Hindamiskomisjoni 

protokollid 

Infopäevadekavad 

Koolituspäevad 

Koduleht 
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Tabel 5 järg 

Märksõnad Mõõdikud Põhielemendi rakendumine 

ettevõtlusmeetmes 

Dokument 

Avaliku ja 

erasektori kohalik 

partnerlus 

Partnerlusprojektid 

Partnerlus 

ettevõtmised 

Tegevusgrupi 

liikmed 

Ei ole hästi rakendunud. 

Osalemine kohaliku 

tegevusgrupi juhtimises. 

kohalikku tegevusgruppi 

kuuluvad kolme omavalitsuse 

esindajat (täpsustus Rakke 

piirkonda esindab volikogu 

liige), 24 mittetulundusühistut 

ja 18 äriühingut. 

Toimunud on 2 piirkondlikku 

ettevõtlusmessi.  

Projektides partnerlust ei ole 

senini olnud.  

PAIK 

arengustrateegia 

2014-2020 

MTÜ PAIK 

liikmete nimekiri 

Projektitaotlused 

Kodulehekülg 

 

Uuendused Projektitaotlused 

Alameetmete 

mõõdikud 

Ei ole hästi rakendunud, 

Rahastatud projektide sisuga 

tutvudes ei leidnud töö autor 

uuenduslikkust. Projektid olid 

suunatud ettevõtete tegevuse 

mitmekesistamisele, 

jätkusuutlikkuse tagamisele, 

energiatõhususele.  

Puhta Pandivere meetmest 2 

projekti olid seotud 

päikeseenergia kasutusele 

võtmisega.  

Tärkav Pandivere vähemalt 10 

uut toodet või teenust aastas 

pole täidetud. 

Kasvav Pandivere 14 uut 

toodet või teenust ühes 

taotlusvoorus pole täidetud 

 

PAIK 

arengustrateegia 

2014-2020 

meetmetelehed 

Projektitaotlused 

 

Lõimitud 

valdkonnad  

Projektitaotlused 

Alameetmete 

mõõdikud 

Rakendunud, 

ettevõtlusmeetmed on 

teineteist täiendavad ning 

hõlmavad erinevaid 

valdkondi. 2016-2017 aastatel 

on Pandivere piirkonnas 4 

ettevõtet esitanud 

projektitaotlused mitmesse 

ettevõtlusmeetmesse. 

Kõige enam esitasid 

projektitaotluseid 

põllumajandusettevõtjad 17 

ettevõtet, teiste valdkondadest 

oli ettevõtjaid tunduvalt 

vähem 2-3 ettevõtet. 

PAIK 

arengustrateegia 

2014-2020 

meetmetelehed 

Hindamiskomisjoni 

protokollid 
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Tabel 5 järg 

Märksõnad Mõõdikud Põhielemendi rakendumine 

ettevõtlusmeetmes 

Dokument 

Võrgustikutöö Meetmeeesmärgid Ei rakendu, ettevõtete 

projektitoetustest 

võrgustikutöö põhielemendid 

ei kajastunud. Võrgustikutöö 

põhimõtete rakendamine on 

jäänud PAIK kohaliku 

tegevusgrupi kanda. 

Rahastamine toimub meetmes 

„Regionaalse ja 

rahvusvahelise koostöö 

arendamine“, 

PAIK 

arengustrateegia 

2014-2020 

meetmelehed 

Koostöö Koostööprojektid 

Alameetmete 

mõõdikud 

Ei ole hästi rakendunud, 

rahastatud üks koostööprojekt 

„Ettevõtlikud Pandivere 

Noored“. Strateegias oodatav 

tulemus oli vähemalt kaks 

koostööprojekti taotlusvoorus. 

 Ettevõtted ei olnud esitanud 

ühtegi koostööprojekti 

taotlust. 

Koostööprojekte piirkonna 

omavalituse ettevõtete vahel 

ei olnud ühtegi.  

PAIK 

arengustrateegia 

2014-2020 

meetmelehed 

Projektitaotlused 

 

Töö autori hinnangul ei ole PAIK strateegia ettevõtlusmeetmes kõik LEADER seitse 

põhielementi rakendunud. Dokumendianalüüsist selgus, et rakendunud on kolm 

põhielementi: piirkonnapõhised kohaliku arengu strateegiad, strateegiate väljatöötamine ja 

rakendamine alt-ülesse ja lõimitud ja mitut valdkonda hõlmavad meetmed, kolm on 

rakendunud osaliselt: avaliku ja erasektori partnerlus, uuendused ja koostöö ja 

võrgustikutöö põhielement ei ole ettevõtlusmeetmes rakendunud. Strateegia fookuses on 

noored, aga noortele suunatud tegevusi ja projekte oli ainult üks. Koostööd nii piirkonna 

ettevõtjate vahel, kui omavalitsuste ja ettevõtete vahel on vähene, esitatud ei olnud ühtegi 

koostööprojekti ettevõtete vahel ega omavalitsuste ja ettevõtete vahel. Uuenduslikkus ja 

innovatsioon ei ole töö autori hinnangul ettevõtlusmeetmes veel hästi rakendunud. 

Toetatud on kahte päikeseenergia projekti. Toetatud on projekte, mis tagavad ettevõtte 

arengu ja jätkusuutlikkuse, kuid uusi ja innovaatilisi tooteid ja teenuseid juurde ei ole 

loodud. Alt-üles lähenemine on rakendunud piirkonna ettevõtjatel on võimalus astuda 

PAIK liikmeks ja osaleda strateegia väljatöötamisel ning teha ettepanekuid piirkonna 
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arendamiseks. Lõimingud erinevate valdkondade vahel on rakendunud, alameetmed 

toetavad erinevaid valdkondi ja toetust saavad taotleda erinevate valdkondade ettevõtjad.  

 

 

2.7 Ettevõtjate hinnang PAIK ettevõtlusmeetme olulisusele piirkonna 

ettevõtete arendamisel. 
 

Käesolevas alapeatükis analüüsitakse intervjuudest saadud tulemusi, kus Pandivere 

piirkonna ettevõtjad annavad hinnangu PAIK strateegia ettevõtlusmeetme olulisusele 

piirkonna ettevõtete arendamisel.  

Küsimus nr.1 Kuidas on Teie arvates PAIK arengustrateegia ettevõtlusmeetmes 

rakendunud LEADER lähenemise seitse põhielementi? 

LEADER seitsme põhielemendi kohta ei osanud ettevõtjad A3, B1, B2, B3, B4, B5 midagi 

arvata. Pigem vaadati küsivalt otsa, uuriti mida need tähendavad. Ettevõtjad ei olnud 

kursis, LEADER seitsme põhielemendiga. Pigem jäi nendest intervjuudest kõlama, et eks 

dokumentides peab ju kirjas igasuguseid põhimõtteid olema ja mida kenamalt kirjutatud 

seda parem, kas see tegelikult rakendub on sageli küsitav. Abistavate märkuste abil 

vastasid ettevõtjad, et põhielemendid on head ja nad loodavad, et need on strateegias 

kajastatud ja rakenduvad ka.  

(küsiv pilk) Ei sellistest põhielementidest ei tea ma midagi. /abistavad märkuse/ Hmm. Eks 

need lähenemised on ikka tuttavad või kuskilt kuuldud, aga et need LEADER lähenemised 

on seda ma ei teadnud (B1). 

(segadus) Mis need on? () Pole ennast nende asjadega väga kurssi viinud. Ma pole seda 

PAIK strateegiat lugenud (B2). 

Natukene olen kuulnud. () Ega ma täpselt ei tea (A3). 

Oh sa küsid nii keerulisi küsimusi. () Tegelikult ma ikka ei tea (B4). 

(imestunud pilk) Ei neid põhielemente ma ei tea (küsivalt) Kas peaksin teadma? () Minu 

ettevõtte tegevuse jaoks pole see teadmine väga oluline, olen ilma hakkama saanud (B3). 
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Ei ma neid ei tea, ega ma väga neid strateegiad loe. (muigab) saab ehk ilma nendeta ka 

hakkama (B5).  

Ettevõtjad A1, A2, ja A4 olid LEADER seitsmest põhielemendist teadlikud ja leidsid, et 

põhielemendid on olulised ja ettevõtlusmeetmes rakendunud. Projektid, mis on esitatud 

toetavad piikonna arengut, kohalik tegevusgrupp on väga aktiivne ja korraldab erinevaid 

koolitusi, infopäevi, väljasõite ja koostööüritusi. Toetatakse erinevate valdkondade 

ettevõtteid, et tagada lõiming valdkondade vahel. 

//ma arvan, et kõik põhielemendid on ettevõtlusmeetmes suuremal või väiksemal määral 

rakendunud. Töötasime ettevõtlusmeetmesse välja neli alameedet Tärkav, Kasvav, 

Ettevõtlik ja Puhas Pandivere. Nende meetme abil on kõik seitse põhielementi võimalik 

rakendada// (A1). 

Eriti hästi on rakendunud alt-ülesse lähenemine. Saame ikka sõna sekka öelda, kui seda 

soovime ja meid kuulatakse ka. () Kohalik tegevusgrupp on väga aktiivne (A2). 

(naeratab) LEADER põhielemendid ettevõtlusmeetmes. () Kas nad kõik ettevõtlusmeetmes 

olemas on ei oska ma küll kohe öelda, aga arvan, et enamus on (A4). 

Üheksast intervjueeritud ettevõtjast ei teadnud A3, B1, B2, B3, B4, B5 LEADER seitsmest 

põhielementidest eriti midagi ja nad ei pidanud seda ka eriti oluliseks. Kolm naisettevõtjat 

olid kursis LEADER lähenemise seitsme põhielemendiga, kuna nad osalevad aktiivselt 

tegevusgrupi üritustel, koosolekutel. Meesettevõtjad leidsid, et ettevõttega tegelemine 

võtab olulise aja ja igasuguste dokumentidega ei jõua kursis olla. Kohaliku strateegia 

väljatöötamisse ettevõtjad panustada ei soovi, üheksast ettevõtjast oli ainult üks ettevõtja 

2014-2020 arengustrateegia väljatöötamise töögrupis.  

Küsimus 2. Mil määral olete kursis PAIK LEADER ettevõtlusmeetmega? 

Intervjueeritud ettevõtjatest A1, A4, B2, B3 ja B5 vastasid, et on ettevõtlusmeetme sisu ja 

tingimustega hästi kursis. B2 lisas, et tema naine on rohkem kursis, kuna projektitoetusega 

tegeles naine. Ettevõtjad A2, A3, B1 ja B4 arvasid, et midagi nad ikka teavad, aga täpselt 

kursis ei ole, kuna pole sellel taotluseperioodil plaanis projektiteotust taotleda.  
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2014-2020 arengustrateegia ettevõtlusmeetmetega olen ma eriti kursis, kuna olin ise 

kaasatud strateegia väljatöötamise meeskonda ettevõtjate poolt. () Sellel korral on 

strateegia üks olulisemaid meetmeid ettevõtluse arendamise meede (A1). 

Ikka olen kursis. () Lugesin meetmed läbi, et aru saada, millisest meetmest, mina toetust 

võiksin saada (A4). 

 (reipalt) sellega olen kursis. Täpsemalt mu naine on rohkem kursis, aga ma tean seda 

meedet. Olen sellega tutvunud. Kuna taotlesime ise ka eelmisel aastal sellest Tärkavast 

Pandiverest toetust, siis tuli kõik need dokumendid läbi närida (B2). 

Olen ettevõtlusmeetmega väga kursis, eriti selle „Kasvava Pandivere“ meetmega. 

Taotlesin sealt ise ka raha (pettunult) ilma jäin ei saanud (B3). 

(uhkelt) Hästi olen kursis, selle Kasvava Pandiverega. Taotlesin eelmisel aastal sealt raha, 

andsid ka (muheledes) asi valmis ja see dokumentide jama ka korras (B5). 

Jah ma tean, et selline meede on olemas, aga ma ei ole ennast nende tingimustega kurssi 

viinud (A2). 

() Noo kuidas nüüd öelda, läbi ma nad ju lugesin, just selle Ettevõtlik ja Kasvava 

Pandivere, eks minu ettevõtte vajadused läheksid ju sinna alla, aga ega ma sellel rahastus 

perioodil veel pole mõelnud, kas viitsin selle paberimajandusega jamada (B1). 

Pole olnud eriti aega ega tahtmist sellega tegeleda. Kuna toetust ei taha, siis pole ka väga 

kursis (A3). 

Tean jah, et saab raha küsida, aga ma nende tingimustega väga kursis ei ole. () Olen 

kuulnud, et mitu meedet on ja et noori toetatakse sellest ettevõtlusmeetmest (B4). 

Intervjueeritud üheksast ettevõtjast olid kõik kuulnud ja teadsid kohalikust tegevusgrupist 

PAIK. Samuti olid intervjueeritavad kursis, et on olemas LEADER meetmed ning nad 

teadsid võimalusest esitada projektitaotuseid ettevõtte tegevuse arendamiseks. 

Intervjuudest selgus, et piirkonna ettevõtjad on teadlikud PAIK LEADER 

ettevõtlusmeetmest, kuid süvenevad meetme sisusse ja tingimustesse juhul kui nad on 

huvitatud projektitaotluse esitamisest. A1, A4, B2, B3, B5 ettevõtjad olid 

ettevõtlusmeetmega kursis, kuna olid meetmest projektitoetust taotlenud, A2, A3, B1, B4 
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ei olnud toetust taotlenud ja ei plaaninud seda ka lähiajal teha. Nende ettevõtjate teadmised 

jäid lünklikuks, midagi nad teadsid, kui mitte oluliselt. Järeldus ettevõtjad uurivad 

meetmete kohta infot täpsemalt juhul, kui see neid tõsiselt huvitab ja neil on soov toetust 

taotlema hakata, kui otsene soov või vajadus puudub, siis meetmetega kursis ei olda. Nii 

mehed, kui naised käitusid sarnaselt, kui toetust ei soovinud, siis meetmega kursis ei oldud. 

Küsimus 3. Kuivõrd oluline on Teie hinnangul LEADER ettevõtlusmeede piirkonna 

ettevõtete arengule? 

Ettevõtlusmeetme olulisuse väljaselgitamiseks uuris töö autor ettevõtjate hinnangut, 

kuivõrd oluline on nende arvates ettevõtlusmeede piirkonna ettevõtete arengule, 

ettevõtlusaktiivsusele ja ettevõtluskeskkonnale. LEADER ettevõtlusmeetme olulisuse 

hindamisel vastasid intervjueeritavad A1, A2, A4, B1 ja B2 , et meede on nende hinnangul 

ettevõtete arengule oluline. A3, B3, B4, B5 meetme olulisuses nii kindlad ei olnud. 

LEADER ettevõtlusmeede on minu hinnangul piirkonna ettevõtete arengule oluline. () 

Igasugune toetus, mis arendab piirkonna ettevõtlust ja loob soodsa keskkonna ettevõtluse 

arenemiseks on oodatud ja teretulnud. (energiliselt) Sageli ei piisa ettevõtetel 

omakapitalist, et investeerida ettevõtte tegevusse. LEADER ettevõtlusmeede annab ikkagi 

võimaluse ettevõtte tegevust parendada (A1). 

Igasugune lisaressurss, mis piirkonda tuleb on kasulik. LEADER meede on maaelu 

arenguks mõeldud () aitab ettevõtjaid, kes seda soovivad (A2). 

Maapiirkonda tuleb arendada, ega siis Eesti ei ole ainult Tallinn ja Tartu. Ma arvan, et kui 

maal on loodud hea võimalused, ettevõtlusega tegelemiseks, siis tulevad ka inimesed, kes 

soovivad selles piirkonna ettevõtlusega tegeleda. Nii, et LEADER ettevõtlusmeede on 

piirkonna arengule oluline (A4). 

Ettevõtete toetamine on kindlasti oluline ja aitab ettevõtete arengule kaasa (B1). 

A3, B3, B4 ja B5 vastasid, et ettevõtlusmeede on piirkonna ettevõtetele võimalus, kui 

oluline meede on jääb iga ettevõtja enda hinnata. 

LEADER meetme abil saavad toetust nii vähesed ettevõtted, et selle olulisust piirkonna 

ettevõtete arengul on keeruline hinnata () Pigem on see nii marginaalne. Siis veel palju 

dokumentide täitmist ja bürokraatiat. Alguses peab see raha ettevõtjal endal olema, aga 
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kui pole siis toetus ka ei saa. Mina ei pea seda meedet piirkonna arengus väga oluliseks 

(B3). 

(erutatult) Nii väike arv ettevõtjaid saab toetuse, et olulisusest rääkida on liialdus. 

Koolitustest on kasu ja siis need naaber piirkondade külastused, kuid sinna lähevad ka 

jälle kindel ettevõtete seltskond (B4). 

LEADER meetme olulisus () Ma ei tea ühtegi ettevõtet, kes oleks tegevuse lõpetanud, kui 

meetmest toetust pole saanud () järelikult ei ole nii oluline (A3). 

Mina näen ettevõtlusmeetmes võimalust piirkonna ettevõtjatele, kuid olulisus () eks see 

sõltub. Igasugune ettevõtluse toetamine on hea, aga minu hinnangul saavad toetust ikka 

väga vähesed ettevõtted (B5). 

Intervjueeritavatest vastasid A1, A2, A4, B1 ja B2 ettevõtjat, et nende hinnangul on 

LEADER ettevõtlusmeede piirkonna ettevõtete arengule oluline. Igasugune lisaressurss, 

mida ettevõtjal on võimalik saada aitab kaasa ettevõtte arengule. Ettevõtjatel napib 

investeeringuteks omavahendeid ning LEADER ettevõtlusmeede annab ettevõtjale 

võimaluse investeering siiski teostada. A3, B3, B4, B5 hinnangul, ei ole LEADER 

ettevõtlusmeede ettevõtet arengus oluline, kuna projektitoetuseid eraldatakse vähestele 

ettevõtjatele ja palju ettevõtjad loobuvad toetuste taotlemisest liigse bürokraatia ja 

omaosaluse tõttu. Meesettevõtjad olid meetme olulisuse hindamisel kriitilisemad ning eriti 

B3, B4 ja B5. 

Küsimus 4. Kuivõrd oluline on Teie hinnangul LEADER ettevõtlusmeede piirkonna 

ettevõtlusaktiivsusele? 

Intervjueeritavad A1, A2, A4, B1, B2, B5 peavad LEADER ettevõtlusmeedet piirkonna 

ettevõtlusaktiivsuse arendamisel oluliseks. B1 lisas, et oluline on piirkonnas rohkem infot 

levitada, et selline meede on olemas ja piirkonna elanikud sellest teaksid. A3, B3, B4 

vastasid, et ettevõtlusmeede ei muuda kedagi ettevõtjaks ja nemad ei näe meetme olulisust 

ettevõtlusaktiivsusele. 

() kuna põllumajandus ei vaja enam palju tööjõudu ja kui piirkonnas pole ka suuri 

ettevõtjaid, kes tööjõud vajaksid, siis sageli ei jää inimesel muud üle, kui ettevõtjaks 

hakata, siis on ju hea, et on võimalus LEADERist stardiraha saada, et ettevõttele hoog 

sisse lükata (B1). 



52 

 

Tuleks rohkem piirkonna inimesi informeerida, mis võimalusi see LEADER annab. Eriti 

noori tuleks informeerida. Mulle hetkel tundub, et sellest teab ainult mingi väike seltskond 

ettevõtteid suurem osa tegelikult ikka ei tea sellest LEADERist midagi (B1). 

Eriti oluline on see minu arvates alustavale ettevõtjale. See rahaline toetus on muidugi ka 

oluline, aga pigem ma peaksin olulisemaks seda koostööd ja julgustamist. Tegelikult 

paljud ikka ei julge ettevõtjateks hakata, kardetakse just seda kuidas toime tullakse (A2). 

Noh kui ma nüüd endast lähtun siis on ikka oluline küll, kuigi ma ei loonud ettevõtete selle 

meetme pärast. Ikka sellepärast, et tahtsin ise endale tööandaja olla. () Kui alustasin siis 

polnud toetust võimalik taotleda, tuli ise hakkama saada (B2). 

Pean seda meedet ikka oluliseks. () Maapiirkonna ettevõtet arendamiseks vist palju 

meetmeid ei olegi (naerab) mina võib olla ei tea. Igal juhul on meede oluline, julgustab ka 

nooremaid ettevõtlusega tegelema ja piirkonda jääma (A1). 

On ikka oluline. Vähemalt võimalus. Maal on niigi keeruline ettevõtlusega tegeleda. Mitte 

selles mõttes, et maal ei saaks ettevõtja olla, lihtsalt keeruline on oma tooteid müüa (A4). 

Intervjueeritavad A3 ja B3, B4 arvasid, et loomulikult on hea, kui maapiirkonna ettevõtlust 

toetatakse, aga kui oluline see ettevõtluseaktiivsusele on jääb nende arvates ebaselgeks. A3 

ja B3 pidasid ettevõtlusmeedet oluliseks noorte ettevõtlusaktiivsuse suurendamisel ja 

innustamisel. 

Ei tea enda tutvusringkonnast kedagi, kes ettevõtlusmeetme toetusega oleks ettevõtlusega 

alustanud. Pigem on olnud soov ettevõtjaks hakata ja ise endale tööandja olla. () Minu 

tutvusringkonna ettevõtjad on toetust taotlenud küll, aga juba siis kui ettevõte on mõne 

aasta tegutsenud. () Pean oluliseks noorte ettevõtlikkuse arendamisi, et nemad tulevikus 

ettevõtjaks hakkaksid (A3). 

(mõtleb) Eks ta abiks ole, aga kas nüüd selle meetme pärast kohe ettevõtjaks hakatakse () 

ma eriti ei usu. Inimesed loovad ikka ettevõtte, siis kui selleks soov või vajadus on. 

(mõtlikult) Algkapital peab ettevõttel ikka endal olema ja bürokraatia, mis toetusega 

kaasneb pole just meeldiv. Noortega tuleks rohkem tegeleda () erinevaid projekte ja üritus, 

et noortest ikka rohkem ettevõtjaid saaks, mitte ei tahaks suurde linna palgatöölisteks 

minna (B3). 
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Kus sa siin maal pääsed tuleb ettevõtjaks hakata. () Omal ajal sai ju ise ka hakatud. () Ma 

arvan ikkagi, et elu sunnib pajusid maal ettevõtjateks, et leib laual tuua. Pole siin mingi 

meetme mõjuga tegemist. () Kui meede olemas on eks abiks ikka (B4). 

Vastajate hinnangul on ettevõtlusmeede ettevõtlusaktiivsuse mõjutajana oluline, aga seda 

juhul, kui infot levitatakse rohkem ja piirkonna ettevõtjad, eriti noored, on kursis meetme 

võimalustega. Oluliseks peeti alustavate ettevõtjate toetamist ja seda mitte ainult rahaliselt, 

vaid oluliseks peeti ka juhendamist ja koostööd. B1 vastas, et piirkonnas on 

väljakujunenud ettevõtjate grupp, kes toetuseid taotlevad ning tegelikult suurem osa 

piirkonna ettevõtjatest LEADER meetmest toetusi ei taotle. Üheksast intervjueeritavast ei 

pidanud A3, B3, B4 LEADER ettevõtlusmeedet ettevõtlusaktiivsuse oluliseks mõjutajaks. 

Nad vastasid, et ettevõtjaks hakkavad inimesed sisemisest soovist või sunnist tulenevalt 

ning see ei sõltu meetmest.  

Küsimus 5. Kuivõrd oluline on Teie hinnangul LEADER ettevõtlusmeede piirkonna 

ettevõtluskeskkonnale? 

Piirkonna ettevõtluskeskkonda tuleb kindlasti arendada. LEADER ettevõtlusmeede on 

selleks üks võimalus. Intervjueeritavad A2, A1, B1 ja A4 pidasid oluliseks omavalitsuste 

võimalust läbi meetme saada lisaressurssi ettevõtluskeskkonna arendamiseks.  

() Läbi meetme on omavalitsustel võimalik saada lisaressurssi, et luua ettevõtlust toetav 

keskkond. Korrastada infrastruktuuri, elektrivarustust (A2). 

 Omavalitsustel on võimalus läbi meetme ettevõtluskeskkonda arendada (naeratab) Oluline 

on, et inimesed piirkonnast ära ei läheks. Tööjõudu on piirkonnas vaja (A1).  

Olulisus väljendub selles, et läbi meetme on võimalik PAIK-il ja omavalitsustel koostöös 

ettevõtjatega luua soodne ettevõtluskeskkond, et inimesed piirkonnast ei lahkuks. Tähtis 

on, et piirkonnas oleks piisavalt kvaliteetset tööjõudu (A4). 

B1, B2, B3 ja B4 tõid esile just projektitaotluste eesmärgi, et taotluste hindajad ikka 

hoolega kaaluksid, millist projekti toetada ja milline projekt tõesti aitab kaasa piirkonna 

ettevõtluskeskkonna arendamisele. B4 pidas oluliseks, et projektide puhul vaadataks, kas 

on tegemist jätkuprojektiga, et ettevõtja saaks ikka oma idee ellu viia ja edukalt edasi 

tegutseda. 
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LEADER PAIK ettevõtlusmeede on piirkonna ettevõtluskeskkonnale oluline, iseküsimus on, 

kuivõrd see meede rakendub. Kas need tegevused, mida tehakse, on ka tõsiselt 

ettevõtluskeskkonda arendavad või lihtsalt tilu-lilu (B2). 

Oluline on, et toetatud saaksid need projektid, mis tõesti ettevõtluskeskkonda arendavad ja 

konkurentsivõimet tõstavad. Eelistada tuleks projekte, mis loovad juurde töökohti, 

mitmekesistavad ettevõtlust. () Valdade lõikes tuleks ka jaotust vaadata, kogu piirkond 

peaks ikka toetuseid saama (B3). 

Projektid, mida ettevõtlusmeetmest toetatakse, peavad sellele kaasa aitama. () Vaadata 

tuleks tervikpilti, mida ja kui palju toetada ning kui ettevõtja on projektiga alustanud ja 

teeb nüüd jätkuprojekti tegevuse edasiarendamiseks ja teda enam ei rahastada, siis tekib 

küsimus, kas eelmine rahastamine oli mõttekas, kui projekt edasi ei arene (B4). 

Kõik üheksa intervjueeritavat pidasid LEADER ettevõtlusmeedet piirkonna 

ettevõtluskeskkonna arendamisel oluliseks. Naisettevõtjaid A1, A2, A4 tõid välja 

lisaressursside saamise võimaluse omavalitsustele, et arendada piirkonna infrastruktuuri, 

vee- ja elektriga varustatust. Meesettevõtjad B1, B2, B3, B4 vastasid, et kohaliku 

tegevusgrupi hindajad peaksid toetama projekte, mis aitavad kaasa piirkonna, kui terviku 

arengule ja loovad suuremat lisandväärtust, kui ainult ühe ettevõtte heaolu. Soodustada 

projekte, mis loovad juurde töökohti, kaasavad noori ja mitmekesistavad ettevõtlust.  

Küsimus 6. Kuidas on ettevõtlusmeede aidanud kaasa Teie ettevõtte arengule ja 

konkurentsivõimele? 

Ettevõtlusmeetme eesmärgis on aidata kaasa piirkonna ettevõtete arengule ka 

konkurentsivõime tõstmisele. Intervjueeritud ettevõtjatest olid A1, A4, B2, B3 ja B5 

taotlenud projektitoetust 2016-2017 aastal. A4 ja B2 „Tärkava Pandivere“ meetmest ja A1, 

B3 ja B5 „Kasvava Pandivere“ meetmest. A4, B2 ja B5 said projektile rahastuse, A1 ja B3 

ei saanud rahastust. 

(Rõõmsalt) Oi meie ettevõtte arengule on LEADER ettevõtlusmeede ikka kõvasti kaasa 

aidanud. Tegevus on mitmekesistunud ja konkurentsivõime paranenud. Oleme juurde 

võtnud kaks töötajat, ehitanud juurde tootmisruume, ostnud seadmeid, et tootmist 

efektiivsemaks muuta ning ettevõtte müügitulu on samuti suurenenud (A1). 
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Minu ettevõte tegi tänu LEADER toetusele suure arenguhüppe. Saan täna pakkuda teenust, 

mida piirkonnas teised ei paku. Palkasin tööle ka ühe töötaja. Ma oleks selle teo kindlasti 

enda finantseeringuga ka üritanud ära teha, aga see oleks siis lihtsalt kauem aega võtnud 

(B2). 

Saime LEADER toetusega ehitada valmis toodete käitlemise ruumid. Nüüd ei pea enam 

toodangut toorainena maha müüma, saame ise ka töödelda ja erinevaid tooteid 

valmistada. Plaanime isegi töötaja võtta. (rõõmsalt) Meile oli sellest ikka suur abi, aga no 

seda tegemist, et toetust saada oli palju ja hiljem see tõestamine (muigab) Mõne asjaga 

lähevad seal PRIA-s ikka liiale küll (A4). 

Eks ta ikka positiivselt mõjus, muidu poleks ju projekti kirjutama hakanud. Nüüd saab 

klientidele ikka paremat teenust pakkuda. Müügitulu kasvas () Alguses oli muidugi 

keeruline, kus sa selle omaosaluse võtad, aga sai lahendus leitud ja olen väga rahul, et 

sellise otsuse tegin (B5). 

Ei ole midagi see meede aidanud. (ärritunult) Paberid said korda, aga toetust ikka ei 

saanud. Ei tea mille järgi nad seal otsustavad, koguaeg ühed ja samad firmad saavad. () 

Esimest korda küsisin, rohkem ei küsi ka. Eks tuleb oma jõududega toimetada. () nagu 

alati (B3) 

A2, A3, B1, B4 ei olnud selle strateegia perioodil rahastust taotlenud. A2 võttis 

mikrokrediiti kohalikust „Ettevõtlikud Naised Eestimaal“ organisatsioonist. A3 ja B4 ei 

näinud vajadust toetuse taotlemiseks ja B1 oli eelmisel perioodil toetust soovinud, kuid ei 

saanud. B1 pidas oluliseks meetme kaudset kasu.  

Eelmisel perioodil tegin ühe investeeringu LEADER toetusega, põllutööd kohe lihtsamad, 

kuid seda dokumentide jama oli ka ikka parasjagu. Seekord otsustasin siiski mikrokrediidi 

kasuks. Tundus kuidagi lihtsam. Pärast ei pea kellelegi midagi tõestama (A2). 

Eelmisel perioodil sain vajalikud seadmed ja töövahendid ostetud. Sain kohe kliente 

juurde, müügitulu suurenes (A3). 

Eks see toetus aitas ikka edasi küll, aga uuesti ma sellega tegeleda ei taha, liiga palju 

jama. Midagi muud pole see ettevõtlusmeede minu ettevõttele küll andnud (B4). 
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Ega ta otseselt ei olegi. Kuna ma pole LEADER programmist rahastust saanud, siis 

otseselt nagu poleks kasu saanud, samas aga olen teinud töid nendele ettevõtetele, kes on 

läbi LEADER ettevõtlusmeetme rahastuse saanud (B1). 

Intervjueeritavate hinnangul aitab ettevõtlusmeede ettevõtte arengule ja 

konkurentsivõimele kaasa, kui projektitaotlus rahastatakse. A1, B2, lõid piirkonda juurde 

kolm töökohta, A4 plaanib töötaja palgata. Välja toodi ka müügitulu suurenemine. B3 

ettevõtlusmeetmest abi ei näe, kuna toetust ei saanud ja ei soovi seda ka enam taotlema 

hakata, liigse bürokraatia ja dokumentide keerukuse tõttu. A2, B3, B4 olid toetust saanud 

eelmisel projektiperioodil ja olid rahul, ning vastasid, et konkurentsivõime paranes. 

Toetuse tulemusena paranes teenuse kvaliteet, loodi juurde töökohti, tootmine muutus 

efektiivsemaks ja ettevõtlustegevus mitmekesistus. B1 ei olnud toetust saanud, kuid nägi 

meetmes kaudset kasu.  

Küsimus 7. Milles näete ettevõtlusmeetme vajalikkust ja võimalusi ettevõtte ja 

piirkonna arendamisel? 

Ettevõtluse arendamisel piirkonnas on oluline teada ettevõtjate hinnanguid meetme 

vajalikkuse ja võimaluste kohta. Vastati, et LEADER ettevõtlusmeede on pigem piirkonna 

ettevõtjatele võimalus ettevõtluse arenguks, mida kasutab keegi või ei kasuta.  

Hea, et piirkonnas on meede, mis annab ettevõtjale võimaluse lisaressurssi taotleda ning 

piirkonda lisaraha tuua (B3).  

Meede annab võimaluse kiiremini ettevõttel areneda. () Muidu peaksin kõik ise rahastama 

(B2). 

Tegelikult on küsimus selles, et ma näen küll LEADER ettevõtlusmeetmes võimalust, aga 

nagu juba enne ütlesin seda bürokraatiat ja paberimajandust on palju ega ma eriti ei viitsi 

sellega tegeleda. Loomulikult saab ettevõtet selle meetme toel arendada, kui selleks 

tahtmist ja aega on (B1). 

Võimalusena näengi just lisaressursi saamist, et uusi ideid ellu viia või siis tootmishooneid 

remontida (A1). 

Näen LEADER meetmes just rahalist tuge tehnoloogia soetamiseks, aga kahjuks tööjõudu, 

keda ma kõige enam vajan sealt meetmest ei saa (A2). 
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Näen LEADER ettevõtlusmeetmes võimalust ettevõttesse investeerida, kuna omakapitali 

napib. () Probleemiks on omaosalus, alguses tuleb ju see raha ise leida. () Võimalus nagu 

oleks, aga kasutada alati ei saa (A3). 

Mina näen ettevõtlusmeetmes võimalust koostööks piirkonna ettevõtjatega. PAIK peaks 

rohkem piirkonna ettevõtjaid kaasama ja korraldama erinevaid seminare või üritusi, mis 

aitaksid kaasa piirkonna ettevõtete koostööle (A4). 

Intervjueeritavad A1, A2, B1, B2 B3, B5 tõid intervjuus vajadusena esile probleemi 

sobiliku tööjõu puudumisest piirkonnas. Ettevõtjate hinnangul napib piirkonnas tööjõudu, 

ettevõtlusmeetme abil oleks vastajate hinnangul võimalus arendada ettevõtluskeskkonda ja 

seeläbi piirkonna rahvaarvu kasvatada. 

Inimesi nagu oleks, aga seda keda tööle tahaks võtta nagu ei ole. () Pakud inimesele tööd, 

tuleb, teeb nädala, siis on kadunud, jääb haigeks või tahab kohe palka, ise pole tööd veel 

õieti teinudki (B1).  

Kui leiad endale töötaja, siis sageli soovivad nad kõrget töötasu, aga töö kvaliteet ja 

suhtumine töösse jätab soovida (B2). 

Ega tegelikult pole ikka kedagi võtta ka. Need kes tulla tahavad neid ei taha ise ja neid 

keda mul vaja pole piirkonnas või on juba hõivatud (A1) 

Asjalikke töötajaid oleks vaja. () Mida siin väga tahta. Noored lähevad ju piirkonnast ära, 

õpivad mujal ameti selgeks, aga maale tagasi ei tule (B3). 

Ettevõtlusmeetmes näen võimalust tegevuse mitmekesistamisele ja laiendamisele. 

Probleemiks on see dokumentide täitmine ega ikka ei oska ise neid väga teha (B5).  

Kõik üheksa ettevõtjat pidasid ettevõtlusmeedet vajalikuks piirkonna ettevõtjate koolituste 

osas. Kohalik tegevusgrupp võiks korraldada piirkonna ettevõtetele meetme raames 

erinevaid koolitusi.  

Need seadused ja määrused muutuvad nii kiiresti, et ei jõua ennast kursis hoida. Hea oleks 

kui PAIK piirkonna ettevõtjatele koolituse korraldaks, kui midagi olulist muutub (B4). 

Maaelu puudutavatest toetustest võiks üks infopäev olla. () Tegelikult ei tea ju millised 

võimalused, maapiirkonna ettevõtjal on (A4). 
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//Hetkel tunnen vajadust selliste koolituste järele, mis õpetaksid kuidas turustada tooteid, 

kuidas leida uusi kliente ja uusi turge. Ühistegevusega seotud koolitused// (A1). 

Projektitaotluste koostamise alaseid koolitusi ja teabepäevi oleks rohkem vaja. Päris 

keeruline on neid tabeleid täita (B3). 

() Kohalik tegevusgrupp võiks piirkonna ettevõtetele koolitusi või õppepäevi korraldada. 

Näiteks: valdkonna põhiseid ehitusettevõtted, põllumehed, turismiettevõtted (B1). 

Innovatsioon ja uuenduslikkus. Uued tehnoloogiad ja robotite maailm. Sellest oleks vaja 

koolitustel või seminaridel rääkida ja tutvustada (B5). 

A1, A2, A4 hinnangul on vaja innustada piirkonna ettevõtteid koostööle. Ühiselt 

turundama piirkonda ja oma ettevõtte tooteid. Ettevõtlusmeede on selleks hea võimalus. 

Piirkondlikud ettevõtete koostööüritused, väljasõidud, naaberpiirkonna ettevõtte külastused 

ja ühisprojektid. Selline ühine tegutsemine arendaks piirkonda, looks suurema ühtsustunde 

ja annaks piirkonnale konkurentsieelise.  

PAIK piirkonna koosolekutelt, saab olulist infot nii PAIKI tegevusekohta, kui piirkonna 

teiste ettevõtete kohta. Mis mulle selle koostöö juures veel meeldib on need ühised 

väljasõidud piirkonna ettevõtjatega (A2). 

Kindlasti on vaja, et PAIK korraldaks piirkonna ettevõtjatele ühised õppeväljasõite või 

koostöö seminare (A4). 

Intervjueeritavate hinnangul on LEADER ettevõtlusmeede piirkonna ettevõtjatel võimalus 

lisaressursside saamiseks. Ettevõtlusmeetme abil on võimalik soetada uut tehnoloogiat, 

seadmeid, ehitada uusi hooneid ja renoveerida olemasolevaid. Samuti on omavalitsusel 

võimalik arendada ettevõtluskeskkonda koostöös piirkonna ettevõtjatega. B1 ja B5 

vastasid, et toetuse taotlemine nõuab palju teadmisi ja oskusi, et projekti kirjutada. A3 

hinnangul on omaosaluse nõue ettevõtjatele 40 %, mis võib paljudel mikro- ja 

väikeettevõtjatel võtta võimaluse projektitaotlust esitada. Ettevõtlusmeetme vajalikkuse 

osas tõid intervjueeritavad välja ettevõtluskeskkonna arendamise, sest piirkonnas napib 

kvaliteetset tööjõudu, seda mainisid kõik üheksa intervjuus osalenud ettevõtjat. Kõik 

üheksa vastanut pidasid koolituste korraldamist piirkonna ettevõtjatele oluliseks 

vajaduseks. Kolm naisettevõtjat pidasid oluliseks vajaduseks koostööd piirkonna 

ettevõtjate vahel. PAIK tegevusgrupilt oodatakse selles osas suuremat panustamist.  
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LEADER ettevõtlusmeede loob võimalused kõikidele piirkonna ettevõtjatele läbi 

projektitaotluste arendada ettevõtet ning tõsta seeläbi piirkonna konkurentsivõimet. 

Intervjuudest selgus, et ettevõtjad peavad küll LEADER ettevõtlusmeedet võimaluseks 

ettevõtet arendada, kui paljud siiski seda võimalust ei kasuta. Põhjusena toodi välja info 

nappust, liigset bürokraatiat, dokumentatsiooni keerukust, omavahendite nappust, 

teadmatust ja oskamatust dokumente vormistada. 

 

 

2.8 Järeldused ja ettepanekud 

 

Maapiirkondade arendamiseks on väljatöötatud erinevad toetusprogrammid, et aidata kaasa 

piirkondade arengule. LEADER toetusprogrammidega soovitakse kaasa aidata 

maapiirkonnas elutegevuse säilitamisele ja ettevõtluse arendamisele. Kohalikul algatusel 

põhinevad tegevusgrupid loovad piirkonna ettevõtjatele võimalused LEADER 

ettevõtlusmeetme toel arendada ettevõtluskeskkonda ja ettevõtteid ning soodustada 

ettevõtlusaktiivsust. Piirkonna inimestele on olulised töökohad, teenuste kättesaadavus, hea 

infrastruktuur, ning kõik see on oluline ka ettevõtjatele. LEADER projektitoetuste abil on 

võimalk saada lisaressurssi ning seeläbi arendada piirkonda.  

Dokumendianalüüsist ja intervjuudest selgunud informatsiooni põhjal arutleb töö autor 

PAIK strateegia ettevõtlusmeetme olulisuse üle ning toob välja omapoolsed ettepanekud 

LEADER PAIK strateegia ettevõtlusmeetme kohta piirkonna ettevõtete arendamisel. 

Järelduste vormistamisel on tuginetud uurimisküsimustele. 

1. Kuidas LEADER- lähenemise seitse põhielementi on kajastatud ja rakendunud 

Pandivere koostööpiirkonna arengustrateegia 2014-2020 ettevõtlusmeetmes? 

LEADER-lähenemise seitse põhielemendist on arengustrateegia ettevõtlusmeetmes 

kajastatud kuus, ettevõtlusmeetmes ei kajastu võrgustikutöö. Piirkonna ettevõtjad ei tunne 

huvi strateegia kui terviku vastu. Huvi tekib juhul, kui soovitakse ettevõtlusmeetmest 

projektile toetust taotleda. Strateegia tervikdokumendiga ei tutvuta, tutvutakse projekti 

tingimustega. Seetõttu ei osanud intervjueeritavad anda ka hinnanguid LEADER 

lähenemise põhielementide rakendumise kohta. Nii mehed, kui naised käitusid sarnaselt- 

kui toetust ei soovitud, siis strateegia, kui terviku tutvumisele aega ei pühendata. Strateegia 

seitsme põhielemendiga olid kursis ettevõtjad, kes olid kaasatud PAIK tegevusgrupi 
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tegevustesse. Dokumendianalüüsist selgus, et PAIK strateegia ettevõtlusmeetmes on 

seitsmest põhielemendist kolm rakendunud ja kolm on rakendunud osaliselt. 

Intervjueeritavad tajusid LEADER-lähenemise seitset põhielementi hästi, kuid ei oska seda 

siduda LEADER PAIK strateegiaga. 

Ettepanekud: suuremat tähelepanu pöörata koostööprojektidele, avaliku ja erasektori 

partnerlusele ning uuenduslikkusele. PAIK kohalik tegevusgrupil kaasata piirkonna 

ettevõtjaid oma tegevustesse, tutvustada piirkonnas rohkem PAIK võimalusi ettevõtjatele, 

ärgitada piirkonna ettevõtjaid tegema koostööprojekte, looma uusi ja innovaatilisi tooteid 

ja teenuseid, kaasata piirkonna noored oma tegevustesse. 

2. Kuivõrd oluline on ettevõtlusmeede piirkonna ettevõtlusaktiivsusele ja 

ettevõtluskeskkonnale?  

Piirkonna jätkusuutlikkuse tagamiseks tuleb kindlasti tegeleda ettevõtlusaktiivsuse ja 

ettevõtluskeskkonna arendamisega. Dokumendianalüüsi tulemustest selgus, et Pandivere 

piirkonnas on ettevõtlusaktiivusus viimaste aasta jooksul kasvanud. Aktiivsete ettevõtete 

arv on aasta aastalt kasvanud kõikides piirkonna valdades, perioodil 2013-2016 loodi 38 

uut aktiivselt tegutsevat ettevõtet. Siimoni ja Kaseoru (2008) teooriast lähtuvalt on 

ettevõtlusaktiivsus 1000 elaniku kohta Pandivere piirkonnas kasvanud, kolmel viimasel 

aastal oli vastavad näitaja 63, 63 ja 66 ettevõtet 1000 elaniku kohta. Lillemets, Mõtte 2016 

on Eestis keskmine näitaja maapiirkonnas 78 ettevõtet 1000 inimese kohta, seega jääb 

piirkonna ettevõtlusaktiivsus alla Eesti keskmise. Projektitaotluste esitamise aktiivsus on 

samuti kasvanud 2016 aastal taotles toetust 3.5% aktiivsetest ettevõtetest ja 2017 aastal 

juba 5,5% ettevõtetest. Autori hinnangul taotleb projektitoetust väike arv piirkonna 

ettevõtjaid 2016-2017 aastal 58 aktiivset ettevõtet 749-st ning nendest 19 esitasid taotlusi 

korduvalt. Mõningad ettevõtted on enda jaoks avastanud LEADER ettevõtlusmeetmes 

võimaluse lisarahastuse näol ning taotlevad rahastust üha uuesti. Ettevõtlusmeetmest 

projektitoetuste taotlemine on huvipakkuv ka mittetulundusühingutele. 

Mittetulundusühingute esitatud projektidest said rahastuse 67% , aktiivsetest ettevõtetest 

56%. Eesti Maaülikooli (2015) poolt läbi viidud uuring „LEADER kohalikelt 

tegevusgruppidelt…) järeldati, et LEADER- meede on atraktiivne kolmandale sektorile, 

mitte aga erasektorile, kelle osalemine on vähene. (Aro 2015: 9). Tegeleda meetme just 

ettevõtetele atraktiivsemaks muutmisega, kuna mikro- ja väikeettevõtetel on 40% 

omaosalus ja bürokraatia tihti takistuseks toetuste taotlemisel. Ettevõtlusmeetmest on hästi 
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rakendunud alameede „Kasvav Pandivere“, mis on mõeldud juba tegutsevatele 

ettevõtetele. Noorte ettevõtlikkuse arendamiseks mõeldud alameede „Ettevõtlik Pandivere“ 

rakendunud ei ole. Ettevõtlusaktiivsuse suurendamiseks, tegeleda noortega. Uurida 

põhjusi, miks alameede ei too tulemust ja tegeleda noorte kinnistamisega ettevõtlusesse. 

Intervjueeritavad tõid samuti esile noortega tegemise vajaduse. Ettevõtjaks hakatakse ikka 

sisemisest soovist või vajadusest tulenevalt, mitte meetme mõjul. Seda kinnitab ka Siimoni 

ja Kaseoru uuring (2008). 

Ettevõtluskeskkonna arendamine piirkonnas on PAIK strateegias olulise tähtsusega. 

Uuring näitas, et intervjueeritavad pidasid ettevõtlusmeedet ettevõtluskeskkonna 

arendamisel oluliseks, kuid tõid välja, et tähtis on jälgida, milliseid projekte toetatakse ja 

kuidas on projektitaotlused jagunenud piirkonna omavalitsuste kohta. PAIK piirkonnas on 

projektitaotluseid esitanud kõige rohkem Väike-Maarja valla ettevõtjad ning projektitoetus 

elaniku kohta 2017 aastal oli 50 eurot. Tamsalu vald sai elaniku kohta rahastust 2017 aastal 

16 eurot Laekvere vald 41 eurot Rakke vald 8 eurot. Seega võib järeldada, et piirkonnas ei 

ole ettevõtlusmeede tasakaalustatult rakendunud Väike-Maarja vallas 50 eurot elaniku 

kohta ja Rakkes 8 eurot elaniku kohta. Oluliseks peeti omavalitsuste panust 

ettevõtluskeskkonna arendamisel ja ettevõtluse toetamisel.  

Ettepanekud: Ettevõtlusaktiivsuse tõstmisega ja ettevõtluskeskkonna arendamisega tuleb 

kindlasti edasi tegeleda. Põhjalikumalt analüüsida esitatud projektitaotluseid ning eelistada 

projekte, mis arendavad ettevõtluskeskkonda, aitavad luua lisandväärtust, mitmekesistada 

ettevõtlust ning loovad töökohti. Hoogustada ettevõtete ja omavalitsuste omavahelist 

koostööd ja võrgustumist. Kindlasti kaasata rohkem ettevõtjaid ja noori oma tegevusse.. 

Pöörata suuremat tähelepanu alameetme „Ettevõtlik Pandivere“ eesmärkide täitmisele. 

Tähelepanu pöörata teavitustegevusele, et piirkonna ettevõtjad teaksid ettevõtlusmeetme 

võimalustest ning lisanduks juurde uusi taotlejaid. 

3. Kuivõrd on ettevõtlusmeede mõjutanud ettevõtte konkurentsivõimet? 

Konkurentsivõime seisukohalt on oluline piirkonna, kui terviku jätkusuutlikkus. Oluline on 

piirkonna tasakaalustatud arendamine, et piirkonnas oleks elanikke ning tagatud oleks hea 

elukvaliteet. Piirkonna konkurentsivõimet iseloomustab Szlavik, Csete (2005) 

püramiidmudel, mille tipus on elukvaliteet. LEADER ettevõtlusmeede toetab igati 

püramiidi kolme alumist tala, et tagada piirkonna elanikele kõrgem elukvaliteet. 
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Ettevõtlusmeetme abil on võimalik saada piirkonda lisaressursi, paremini kasutada 

olemasolevaid ressursse, omavalitsustel on võimalus välja arendada infrastruktuuri, elektri- 

ja veevõrku. Intervjueeritavate hinnangul aitab ettevõtlusmeede piirkonna ettevõtetel 

konkurentsivõimet tõsta, aga seda juhul kui on saadud projektitoetust, kui toetust ei saada, 

siis ettevõtlusmeetmes konkurentsivõimele mõju ei tunta. Üks ettevõtja tõi esile ka 

projektitoetuste kaudset mõju, kui piirkonna ettevõtjad toetust saavad, siis toob see 

piirkonnale tervikuna kasu. Toetuste mõju piirkonna konkurentsivõimele on positiivne. 

Intervjueeritavatest kaks ettevõtjat lõid projektitoetuse tulemusena juurde kolm töökohta, 

üks plaanib seda teha ning kõik, kes toetust said mainisid müügitulu suurenemist. 

4. Kuidas hindavad ettevõtjad LEADER ettevõtlusmeetme vajalikkust ja võimalusi 

ettevõtete ja piirkonna arendamisel? 

Maapiirkonna ettevõtluse toetamist peeti oluliseks ja sooviti, et toetav tegevus peab 

kindlasti jätkuma. Ettevõtjatel peab olema võimalus lisarahastuse taotlemiseks, kui selleks 

vajadus tekib. Oluliseks peeti just noorte ettevõtete toetamist ja noorte ettevõtlikkuse 

arendamist, et noored piirkonda jääks. Intervjuu küsimus oli ettevõtlusmeetme vajalikkus, 

kui intervjueeritavad  vaatamata korduvale suunamisel soovisid rääkida ettevõtte 

vajadustest. Vajadus versus vajalikkus. Ettevõtjad tõid peamise vajadusena välja tööjõu 

puuduse, koolituste ja koostöö vajaduse. LEADER ettevõtlusmeetme abil on kohalikul 

tegevusgrupil võimalus piirkonna ettevõtjatele koolitusi korraldada ning innustada 

ettevõtjaid koostööprojekte tegema. Keerulisem on vajaliku tööjõu leidmisega piirkonnas. 

Vastanute hinnangul on ettevõtlusmeetme üks olulisemaid võimalusi lisaressursi 

taotlemine, kui ettevõttes ressurssi napib. Võimalusena nimetati ka ühisüritustel, 

õppekäikudel osalemist. Ettevõtlusmeetme võimaluste kasutamise takistavate teguritena 

märgiti, omaosaluse suurust, mis ettevõtete puhul on 40% ja mittetulundusühingutel 10% 

ning liigset bürokraatiat ja dokumentide keerukust.  

Ettepanekud: korraldada ettevõtjatele vajadusepõhiseid koolitusi, pakkuda abi ja toetust 

projektitaotluste koostamisel ja esitamisel, korraldada piirkonna ettevõtjatele ühisüritusi, 

õppekäike, et liita piirkonna ettevõtjaid ning soodustada koostööprojektide esitamist ning 

võrgustumist. Noorte töögrupi moodustamine ja kaasamine PAIK kohaliku tegevusgrupi 

tegevusse. 
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KOKKUVÕTE 
 

Ettevõtluse arendamine on üks olulisemaid maapiirkonna majandusliku ja sotsiaalse 

arengu mõjutajaid. Üheks võimaluseks piirkonna ettevõtluse arendamisel on kasutada 

Maaelu arengukava LEADER meedet kohaliku algatuse edendamiseks. Kohalikel 

tegevusgruppidel on oluline roll piirkonna ettevõtluse arendamisel. Koostöös avaliku ja 

erasektoriga koostatakse arengustrateegiad, mis toetavad piirkonda, kui terviku arengut.  

Uurimustöö eesmärgiks oli LEADER PAIK Strateegia ettevõtlusmeetme olulisuse välja 

selgitamine piirkonna ettevõtete arengule. Eesmärgini jõudmiseks püstitas töö autor 

uurimisküsimused: 

1. Kuidas LEADER- lähenemise seitse põhielementi on kajastatud ja rakendunud 

Pandivere koostööpiirkonna arengustrateegia 2014-2020 ettevõtlusmeetmes ? 

2. Kuivõrd oluline on LEADER PAIK ettevõtlusmeede piirkonna 

ettevõtlusaktiivsusele ja ettevõtluskeskkonnale ?  

3. Kuivõrd on LEADER PAIK ettevõtlusmeede mõjutanud ettevõtte 

konkurentsivõimet? 

4. Kuidas hindavad ettevõtjad LEADER PAIK ettevõtlusmeetme vajalikkust ja 

võimalusi ettevõtete ja piirkonna arendamisel? 

Tööst selgub, et PAIK strateegia ettevõtlusmeetme olulisus on kvalitatiivselt tunnetatud 

olulisena (intervjuud, meede), kuid seda juhul, kui selle järgi on ettevõtjatel vajadus. 

Kvalitatiivselt võib järeldada, et ettevõtja jaoks on summad väikesed, bürokraatia suur ja 

omaosaluse määr kõrge. Dokumendianalüüsi põhjal võib väita, et meede on rakendunud 

PAIK erinevates osades (vallad) erinevalt (elaniku kohta, taotluste arv, raha). Noorte 

ettevõtlusaktiivsuse arendamiseks suunatud meede 1.3 ei ole osutunud vajalikuks. 

Oluliseks peeti, et piirkonnas on olemas kohalik tegevusgrupp, mille kaudu on piirkonna 

ettevõtjal võimalus taotleda LEADER meetmest toetust. LEADER ettevõtlusmeede annab 

võimaluse tegutsevatel ja alustavatel ettevõtetel saada lisaressurssi: ettevõtte 

laiendamiseks, tegevuse mitmekesistamiseks, uute toodete või teenuste arendamiseks. 

Ettevõtlusmeetmes nähakse võimalust arengule. Kitsaskohana toodi välja 

taotlusdokumentide keerukust, liigset bürokraatiat, mis saab sageli takistuseks 

projektitaotuste esitamisel, liiga kõrget omaosalust äriühingutel ning et taotluseid esitavad 

ja saavad rahastust ühed ja samad ettevõtted. LEADER-lähenemise seitsmest 

põhielemendist on ettevõtlusmeetmes rakendunud kolm alt-üles lähenemine, lõimingud 
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erinevate valdkondade vahel ja piirkonna arenguvajadustest lähtuv strateegia. Koostöö, 

uuenduslikkus, avaliku ja erasektori partnerlus vajavad veel kohaliku tegevusgrupi panust, 

et strateegias seatud eesmärgid saaksid täidetud.  

Autoripoolsed ettepanekud PAIK kohalikule tegevusgrupile on: 

 PAIK kohaliku tegevusgrupi tegevusi reklaamida ja tutvustada piirkonna 

ettevõtjatele, et kaasata senisest rohkem ettevõtteid oma tegevusse; 

 tähelepanu suunata nendele projektidele, mis arendavad piirkonda tervikuna ja 

loovad suurema lisandväärtuse; 

 noortele suunatud alameede „Ettevõtlik Pandivere“  võtta koheselt fookusesse; 

 moodustada noorte töögrupp, et kaasata noori PAIK tegevustesse; 

 korraldada ühisüritusi ja õppekäike, et liita piirkonna ettevõtjaid ja omavalitsusi 

ning seeläbi soodustada koostööprojektide loomist ning ettevõtete võrgustumist; 

 strateegias ja meetmetes teha täiendusi ja parandusi, et tagada seitsme elemendi ja 

ettevõtlusmeetme igakülgne rakendumine; 

 2014-2020 peogrammiperioodi lõpus viia läbi uus uuring, et hinnata projektide 

mõju piirkonna ettevõtete arengule. 

Ettevõtluse arendamine maapiirkonnas on kindlasti jätkuvalt aktuaalne teema ja LEADER 

meetmete rakendamine maaelu edendamiseks samuti. Kohalikel tegevusgruppidel on 

oluline roll piirkonna ettevõtjate kaasamisel ja piirkonna kui terviku arendamisel.  
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THE IMPORTANCE OF LEADER THE PANDIVERE  DEVELOPMENT 

AND INCUBATION CENTER  STRATEGY’S ENTREPRENEURIAL 

MEASURE FOR THE DEVELOPMENT OF BUSINESSES IN THE AREA 

SUMMARY 
 

Developing entrepreneurship is one of the most important factors that influence the 

economic and social development of rural areas. One of the possibilities to promote local 

business activity is to use a measure that is described in the rural life development plan and 

is called LEADER. Local action groups play an important role in developing local 

entrepreneurship. Together with the public and the private sector, development strategies 

are made which support the wholesome development of an area.  

The aim of this study was to research the importance of LEADER LOCATION strategy to 

the development of local businesses. Four research questions were posed: 

1. How are the seven main elements of the LEADER approach represented and 

applied in the entrepreneurial measure of the 2014-2020 development strategy for 

Pandivere? 

2. How important is LEADER LOCATION to the local entrepreneurial activity and 

entrepreneurial environment? 

3. How has LEADER LOCATION influenced the company's competitiveness? 

4. How important is LEADER LOCATION for developing businesses and the local 

area and what are the possibilities of applying it as seen by entrepreneurs? 

Through qualitative study (interviews, the measure) it was concluded that the PAIK 

strategy is considered important but only if the entrepreneurs have a need for it. The 

qualitative results show that for the entrepreneur the financial gain is small, a lot of 

bureaucracy is involved and the rates for out-of-pocket are high. Based on the analysis of 

the documentation it can be said that the measure has been implemented differently (per 

person, number of applications, funding) in the different parts (parishes) of the 

LOCATION. Measure 1.3 which is meant to develop the entrepreneurial activity of the 

youth has not been deemed necessary for use. It was considered important that a local 

action group exists through which an entrepreneur could apply for funding from the 

LEADER measure. The LEADER measure enables both existing and newly started 

businesses to get additional recourses: to expand the business, to diversify the business, to 

develop new products or services. The measure was seen as an opportunity for 

development. Problematic issues were the complexity of the application documents, 



71 

 

unnecessary bureaucracy which is often a barrier for applying for funding, the high amount 

of money that has to be paid out-of-pocket and the fact that often the same businesses are 

the ones who apply for and get the funding. Out of the seven main elements of the 

LEADER measure, three have been implemented-the bottom-up approach, integration of 

different fields and strategy based on local needs of development. The local action group 

still needs to work on co-operation, innovation and a partnership between the public and 

the private sector to fulfil the goals that were set in the strategy.  

The author makes the following suggestions for the local action group in LOCATION: 

 advertise the local action group in LOCATION and introduce its undertakings and 

activities to the local entrepreneurs to involve more of them; 

 focus more on the projects that develop the area as a whole or increase its value; 

 immediate focus on the youth-centred sub-measure "Entrepreneurial Pandivere"; 

 form an action group for the youth to include them in the activities of LOCATION; 

 organise joint events and trips to unite the local entrepreneurs to encourage creating 

co-operative projects and networking; 

 make corrections in the strategy and the measure to ensure the implementation of 

all seven elements; 

 carry out a study at the end of 2014-2020 period to evaluate the effect of the 

projects on the development of the local businesses. 

Developing entrepreneurial spirit in rural areas as well as applying LEADER measures for 

promoting rural life remains a timely topic. Local activity groups have important role in 

the involvement of entrepreneurs of the region and the development of the region as a 

whole. 
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Lisa 1. Intervjuu küsimustik 
 

Sissejuhatus 

1.Palun rääkige oma ettevõttest. Millega ettevõte tegeleb? 

Kui kaua on ettevõte tegutsenud? 

Palju on ettevõttel töötajaid? 

Põhiküsimus Abistavad küsimused 

Ettevõtjate teadlikus PAIK arengustrateegia ettevõtlusmeetme põhielementidest 

2. Kuidas on Teie arvates PAIK 

arengustrateegia ettevõtlusmeetmes 

rakendunud LEADER lähenemise seitse 

põhielementi ? 

Märksõnad: alt-üles lähenemine, koostöö, 

innovatsioon, meetmete lõiming, avaliku ja 

erasektori partnerlus, piirkonna vajadused ja 

eripära, võrgustikutöö 

3. Mil määral olete kursis PAIK LEADER 

ettevõtlusmeetmega? 

 

Mil määral tegite koostööd PAIK 

arengustrateegia ettevõtlusmeetme 

väljatöötamisel? 

 

Ettevõtlusmeetme olulisus piirkonna ettevõtete arendamisel. 

4. Kuivõrd oluline on Teie hinnangul 

LEADER ettevõtlusmeede piirkonna 

ettevõtete arengule? 

 

Kuidas Teie arvates meede mõjutab uute 

ettevõtet loomist? (ettevõtlusaktiivsus) 

 

5. Kuivõrd oluline on Teie hinnangul 

LEADER ettevõtlusmeede piirkonna 

ettevõtluskeskkonnale? 

Milles väljendub meetme olulisus 

ettevõtluskeskkonnale? 

6. Kuidas on ettevõtlusmeede aidanud kaasa 

Teie ettevõtte arengule ja 

konkurentsivõimele? 

Milliseid toetuste saamise võimalusi olete 

kasutanud?  

Kui olulised on Teie ettevõtte jaoks 

LEADER toetused? 

Kirjeldage palun millised muutused 

toimusid Teie ettevõttes toetuse mõjul. 

 

Ettevõtte ja piirkonna arendamise vajalikkus ja võimalused 

7. Milles näete ettevõtlusmeetme vajalikkust 

ja võimalusi ettevõtte ja piirkonna 

arendamisel? 

 

Märksõnad: ressurss, ühistegevus, 

koolitused, koostöö 

Kas soovite antud teema osas veel midagi lisada? 
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Lisa 2. Mittetulundusühingu PAIK liikmed seisuga 16.03.2017 
 

Liikme nimi Registri kood Vald EMTAK kood 

Laekvere vald 75010803 Laekvere KOV 

Rakke vald  75010003 Rakke KOV 

Tamsalu vald  75033431 Tamsalu KOV 

Väike-Maarja vald  75011694 Väike-Maarja KOV 

MTÜ Venevere 

Haridus- ja 

Kultuuriselts 

80183121 Laekvere 94995 

MTÜ Muuga 

Maanaisteselts Eha 

80038034 Laekvere 94992 

MH Õigusabi ja 

Konsultatsioon 

MTÜ 

80321942 Laekvere 69102 

Mittetulundusühing 

Kodukülad 

80162745 Rakke 93299 

MTÜ Rakke Valla 

Hariduse Selts 

80095687 Rakke 94992 

MTÜ Salla Mõisa Selts 80163006 Rakke 94992 

Mittetulundusühing 

Emumäe 

Arenduskeskus 

80320612 Rakke 94992 

MTÜ Vajangu 

Tuletõrjeühing 

80054854 Tamsalu 84251 

Mittetulundusühing 

Uudeküla 

80204708  Tamsalu 94992 

Mittetulundusühing 

Vajangu 

Noorsootöö Keskus 

80189610  Tamsalu 94993 

Mittetulundusühing 

Porkuni 

80083030  Tamsalu 94992 

MTÜ Ökokratt 80182274  Tamsalu 85599 

MTÜ Väike-Maarja 

Põllumeeste 

Selts 

80082420  Väike-Maarja 94992 

MTÜ Liivaküla Küla 

Selts 

80218180  Väike-Maarja 94992 

Mittetulundusühing 

Määri Küla 

80228504  Väike-Maarja 94992 

MTÜ Simuna 

Naisteklubi 

80128180  Väike-Maarja 94992 

MTÜ Käru Küla Selts 80183090  Väike-Maarja 94992 

MTÜ Avanduse Küla 

Selts 

80236484  Väike-Maarja 94992 

Mittetulundusühing 

Avispea 

80145557  Väike-Maarja 94992 

Mittetulundusühing 

Nelikand 

80265209  Väike-Maarja 94992 
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Lisa 2 järg 

Liikme nimi Registri kood Vald EMTAK kood 

MTÜ Eipri Külaselts 80265563  Väike-Maarja 94992 

MTÜ Meie Kiltsi 80637892  Väike-Maarja 93291 

MTÜ Võivere 

Tuuleveski 

80289776  Väike-Maarja 91031 

MTÜ Kotli Maja 80384836  Väike-Maarja 94995 

OÜ Artiston 10242514  Laekvere 02201 

Muuga PM Osaühing 10160744  Laekvere 01411 

Osaühing Laekvere PM 10127865  Laekvere 01501 

Osaühing Kiiker 10228632  Rakke 49399 

Osaühing Pihlaspä Talu 10547343  Rakke 01111 

Andcar OÜ 11130272  Rakke 49411 

Osaühing Bachtrans 11234571  Rakke 45201 

Heliki 

raamatupidamisteenus 

OÜ 

11688063  Rakke 69202 

OÜ Arvutiõpe 14001049  Rakke 85592 

Tamsalu EPT AS 10318430  Tamsalu 28301 

Osaühing Vajangu 

RAMIM 

10045481  Tamsalu 49399 

Varsakivi 

raamatupidamisteenused 

OÜ 

11521860  Tamsalu 69202 

Metsamõisa Arendus 

OÜ 

11879745  Tamsalu 68201 

Aktsiaselts Pandivere 

Ehitus 

10247799  Väike-Maarja 41201 

Osaühing Simuna Ivax 10072673  Väike-Maarja 01111 

Osaühing Reinpaul 10019934  Väike-Maarja 46711 

Jaanus Raidlo Palmi 

talu 

11596906  Väike-Maarja 01251 

Kaarli Talukaup OÜ 10196889  Väike-Maarja 10611 
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Lisa 3. Pandivere piirkonna aktiivsed ettevõtted ettevõtlusvormide ja 

haldusüksuste järgi 
 

LAEKVERE VALD 2012 2013 2014 2015 2016 

 KOKKU 97 89 94 97 98 

 FIE 62 54 51 50 51 

 Täisühing           

 Usaldusühing           

 Osaühing 35 35 43 46 46 

 Aktsiaselts           

 Tulundusühistu       1 1 

 RAKKE VALD 2012 2013 2014 2015 2016 

 KOKKU 120 115 118 122 120 

 FIE 69 65 64 60 55 

 Täisühing           

 Usaldusühing     1     

 Osaühing 48 47 50 59 63 

 Aktsiaselts 2 2 2 2 1 

 Tulundusühistu 1 1 1 1 1 

 TAMSALU VALD 2012 2013 2014 2015 2016 

 KOKKU 182 190 188 196 209 

 FIE 84 76 68 70 75 

 Täisühing 1 1 1 0 1 

 Usaldusühing         1 

 Osaühing 86 102 107 114 122 

 Aktsiaselts 7 7 7 7 5 

 Tulundusühistu 4 4 5 5 5 

 VÄIKE-MAARJA VALD 2012 2013 2014 2015 2016 

 KOKKU 306 317 307 310 322 

 FIE 150 144 130 112 102 

 Täisühing           

 Usaldusühing           

 Osaühing 148 165 172 193 215 

 Aktsiaselts 7 7 5 5 5 

 Tulundusühistu 1 1       
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Lisa 4. PAIK projektitaotlused aastatel 2016-2017  
 

  Projekti 

taotluse 

aasta ja 

alameede 

Taotleja Projekti nimi Makstud 

taotluse 

summa 

Piirkond 

  2016 

Tärkav 

Pandivere 

        

1   Perearst Kaja Õunapuu 

OÜ 

Taastusravi teenuste 

osutamiseks 

aparatuuri soetamine 

3554,06 Väike-

Maarja 

2   MTÜ Kotli Maja Kogukonnaköök 

Kotli Majas 

9000 Väike-

Maarja 

3   PGB OÜ Veiselihast 

grilltoodete 

arendamine Porkunis 

6984 Tamsalu 

4   Vao Stables OÜ Hobuste võistlus ja 

harjutusväljakute 

hooldustehnika 

soetamine 

2135,4 Väike-

Maarja 

5   OÜ Mahemek Kasvuhoone 

renoveerimine vürtsi- 

ja mahetaimede 

kasvatamiseks 

7754,52 Tamsalu 

6   OÜ Arvutiõpe Digiteenused 

kogukonnale 

kättesaadavaks 

2337 Rakke 

7   Viru Mesi OÜ Mesindusinventaari 

soetamine 

5567 Tamsalu 

8   Metsamõisa Mõis OÜ I 

täpsusorienteerumise 

püsiraja rajamine 

Eestisse ja I mobiilse 

orienteerumise raja 

rajamine Pandivere 

kõrgustikule 

7304,31 Tamsalu 

9   Marja Talu Aiand OÜ Marjade 

esmatöötlus- ja 

jahutusruumi 

rajamine 

4865,5 Väike-

Maarja 

10   Ilu Amps OÜ Iluteenuste 

arendamine Rakkes 

6000 Rakke 

11   AT ja Pojad Agro OÜ Põllumajandusteenus 4000 Laekvere 

      KOKKU 59501,79   
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Lisa 4 järg 

 Projekti 

taotluse 

aasta ja 

ala-

meede 

Taotleja Projekti nimi Makstud 

taotluse 

summa 

Piirkond 

1 2016 

Kasvav 

Pandi-

vere 

Laekvere Jahimeeste 

Ühing 

Jahiturismikeskuse ja 

lasketiiru teenuste 

arendamine 

22598,41 Laekvere 

2   Veermikuproff OÜ Autoremonditöökoja 

laiendamine ja 

teenuse osutamiseks 

vajalike seadmete 

soetamine 

22600 Väike-

Maarja 

3   Aali Ajaviitetalu OÜ Muuseum- 

seminariruumi 

rajamine 

Näkiuurimiskeskus 

22600 Rakke 

4   EJ Projekt Projekt Grupp 

OÜ 

Tööstuskompleksi 

laoplatsi ja 

sissesõidutee 

parandamine 

Tamsalus 

22600 Tamsalu 

5   OÜ Laglepesa Laglepesa teenuste 

arendamine 

15839 Laekvere 

6   RP Autoremont OÜ Veoautode 

diagnostikateenus 

Pandivere piirkonnas 

4794 Väike-

Maarja 

7   Mertigrupp OÜ Ärihoone katuse 

renoveerimine 

Tamsalus 

7770 Tamsalu 

8   Võivere Kuivati OÜ Kuivatikompleksi 

arendamine 

22600 Väike-

Maarja 

9   Lussu OÜ Köögiseadmete 

ostmine 

3663 Väike-

Maarja 

10   Pandivere Pansion OÜ Energiakindluse 

tagamine 

10353 Väike-

Maarja 

11   OÜ Clean UP OÜ Clean Up Pesula 

juurdeehitus 

19582, 59 Väike-

Maarja 

      KOKKU 155417,41   
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Lisa 4 järg 

 Projekti 

taotluse 

aasta ja 

ala-

meede 

Taotleja Projekti nimi Makstud 

taotluse 

summa 

Piirkond 

1 Rahas-

tuseta 

jäänud 

projek-

tid 

Niinemäe Farm OÜ PVC Viilhall  Väike-

Maarja 

2   Porkuni jahipiirkond OÜ Traktori ja 

traktorilaaduri 

ostmine 

 Tamsalu 

3   Metasmõisa Loodus OÜ Kultuurigong 

muuseumi I etapp 

 Tamsalu 

4   OÜ Kaarli Talukaup Tootmishoone osaline 

renoveerimine 

 Väike-

Maarja 

5   Automover OÜ Seadmed  Tamsalu 

6   OÜ Maamõõdubüroo 

Abel ja Lumiste 

Jaani Talu abihoone 

rekonstrueerimine 

 Laekvere 

7   MTÜ Tõrvaaugu Talu 

selts 

Kunstigalerii ja 

graafikaateljee 

küttekehade 

ehitamine 

 Väike-

Maarja 

1 2016 

Ettevõt-

lik 

Pandi-

vere 

MTÜ Kotli Maja  Pandivere 

Ettevõtlikud Noored 

12150 Väike-

Maarja 

2   Tamsalu Vallavalitsus Tamsalu 

Loomemajanduse 

Koostöö ja 

Kompetentsikeskuse 

käivitamine 

14376,6 Tamsalu 

       KOKKU 26526,6   

3 Rahastu

seta 

jäänud 

projekt 

Väike-Maarja 

Muuseumisõprade selts 

Liikumispuuetega 

inimestele 

külastusvõimaluste 

loomine 

 Väike-

Maarja 
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Lisa 4 järg 

 Projekti 

taotluse 

aasta ja 

ala-

meede 

Taotleja Projekti nimi Makstud 

taotluse 

summa 

Piirkond 

1  2017 

Tärkava 

Pandive

re 

Pandivere Teraviljaühistu Pandivere 

Teraviljaühistu 

liikmed e-

põllumeesteks 

7875 Väike-

Maarja 

2   Metsamõisa Mõis OÜ Viburaja rajamine 

Järsi külla 

8314 Tamsalu 

3   Kaasik OÜ PVC Katusealune 9000 Laekvere 

4   OÜ Vanausku Looma aedikute 

ehitus 

6340 Tamsalu 

5   Relicos OÜ Relicos ilusalongi 

seadmete ja sisustuse 

soetamine 

3982,8 Väike-

Maarja 

6   Liinemõisa OÜ Ettevõtte tegevuse 

mitmekesistamiseks 

traktorile tõsteseadme 

ostmiseks 

6949,8 Väike-

Maarja 

7   Ants Habakuku Muusikavõimaluste 

avardamine 

2817 Laekvere 

8   Kiigepargi OÜ Heakorra ja 

haljastusteenused 

5376 Väike-

Maarja 

9   Relicos OÜ Ilusalongis 

sanitaartingimuste 

parandamine 

1771,2 Väike-

Maarja 

10   Metsamõisa Mõis OÜ Pandivere piirkonna I 

jalgrattalaenutuspunk

ti loomine Tamsalu 

spordihoone ja 

ühistranspordikeskus

e baasil 

8760 Tamsalu 

11   Marja Talu Aiand OÜ Väiketraktori ja 

haakeriistade 

soetamine 

6030 Väike-

Maarja 

12   Liinemõisa OÜ Niitmisteenuse 

arendamine 

piirkonnas 

3281,75 Väike-

Maarja 

      KOKKU 70497,55   

 

 

 



81 

 

Lisa 4 järg 

 Projekti 

taotluse 

aasta ja 

alameed

e 

Taotleja Projekti nimi Makstud 

taotluse 

summa 

Piirkond 

  2017 

Kasvav 

Pandi-

vere 

        

1   Merti Tootmine OÜ Tootmisettevõtte 

konkurentsivõime 

tõstmine Tamsalus 

22400 Tamsalu 

2   TM Paber OÜ Paberirulli lõikamise 

sae ostmine 

kirjatarvete 

tootmiseks 

6630 Väike-

Maarja 

3   RP Autoremont OÜ Rasketehnika 

hüdraulika hooldus- 

ja remonditeenuse 

arendamine 

Pandivere piirkonnas 

2029 Väike-

Maarja 

4   Muuga Agro OÜ Muuga Agro 

elektrivarustatuse 

parendamine 

18250 Laekvere 

5   OÜ Muhe Mesi Mesinduskompleksi 

arendamine 

22600 Väike-

Maarja 

6   Sawyer OÜ Metsamasina ost 22600 Väike-

Maarja 

7   Pandivere Pansion OÜ Hoone 

rekonstrueerimine 

energiatõhususe 

miinimumnõude 

täitmiseks 

21316,75 Väike-

Maarja 

8   Freezedry OÜ Simunasse kohviku ja 

toodete esitluse 

loomine 

17373,25 Väike-

Maarja 

9   Prillaplatsi Tehnokeskus 

OÜ 

Prillaplatsi 

Tehnokeskuse 

arendamine 

juurdeehitusega 

16801 Väike-

Maarja 

10   Viru Mesi OÜ Mesindusruumide 

laiendamine ja 

sanitaarnõuetega 

vastavusse viimine 

ning vajaliku 

inventari soetamine 

16800 Tamsalu 
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Lisa 4 järg 

 Projekti 

taotluse 

aasta ja 

ala-

meede 

Taotleja Projekti nimi Makstud 

taotluse 

summa 

Piirkond 

11   Tamsalu Jahiselts MTÜ Tamsalu 

jahiseltsi ulukite 

esmase käitlushoone 

ehitus 

22596,31 Tamsalu 

12   Pandivere PM OÜ Farmitarkvara, 

riistvara ja 

valvesüsteemi 

soetamine 

6550 Väike-

Maarja 

13   Kiiker OÜ Rakke aleviku 

keskuses asuva 

teenindushoone 

renoveerimine 

13230 Rakke 

14   Teet Põldoja Jõgedearu 

Talu 

Frontaalniiduki 

soetamine Jõgedearu 

tallu 

8820 Laekvere 

15   RP Autoremont OÜ Hoone 

ümberehitamine 

veoautode 

remonditöökojaks 

22302 Väike-

Maarja 

16   Rain Leichter Põllumajandussaadus

te ja tarviku 

kaitsmine 

ilmastikumõjude eest 

PVC hallis 

22306 Laekvere 

17   Aksel VA OÜ OÜ AKSEL VA 

juurdepääsutee 

rajamine 

22260 Väike-

Maarja 

18   VH VET OÜ Röngenaparatuur 

ECOray400, koos 

Fasforplaadilugeja 

meX+CR 

15114,9 Väike-

Maarja 

      KOKKU 299979,21   
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Lisa 4 järg 

 Projekti 

taotluse 

aasta ja 

ala-

meede 

Taotleja Projekti nimi Makstud 

taotluse 

summa 

Piirkond 

1 Rahastu

seta 

jäänud 

projekti

d 

METSAMÕISA 

ARENDUS OÜ 

Mõtte- ja töökoja 2. 

etapp 

 Tamsalu 

2   OÜ TARMOREN Autoremonditeenuste 

mitmekesistamiseks 

kliimahooldusseadme 

soetamine 

 Väike-

Maarja 

3   AALI AJAVIITETALU 

OÜ 

Näkikujuliste lantide 

valmistamine 

 Rakke 

    EJ PROJEKT GRUPP 

OÜ 

Raskeveotreileri 

teenuse pakkumine 

 Tamsalu 

5   OSAÜHING A&K 

CARITAS 

Hambaraviteenuse 

arendamiseks 

kaasaegsete 

hambaraviseadmete 

soetamine 

 Väike-

Maarja 

6   VIRU MESI OÜ Uute meetoodete 

väljatöötamiseks ja 

tootmiseks 

võimaluste loomine 

 Tamsalu 

7   TIMTAR GRUPP OÜ Ehitusteenuse 

arendamine 

Pandivere piirkonnas: 

roomikekskavaatori 

ja väiketreileri-

haagise soetamine 

 Tamsalu 

8   MERTI TOOTMINE OÜ Tootmisettevõtte 

arendamine Tamsalus 

– 

teleskooplaadurtõstuk

i soetamine 

 Tamsalu 

9   OSAÜHING 

TARMOREN 

Autoremonditeenuse 

arendamiseks 

seadmete soetamine 

 Väike-

Maarja 

10   METSAMÕISA 

LOODUS OÜ 

Mõtte- ja töökoda (2. 

etapp) 

 Tamsalu 

11   ATHENA TÕLKED OÜ Tõlketarkvara SDL 

Trados Studio 2017 

 Laekvere 
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Lisa 4 järg 

 Projekti 

taotluse 

aasta ja 

ala-

meede 

Taotleja Projekti nimi Makstud 

taotluse 

summa 

Piirkond 

12   OSAÜHING THORSEN 

GRUPP 

Ekskavaatori 

soetamine 

eriehitustööde 

teenuse pakkumiseks 

 Tamsalu 

13   OÜ EMEKAN Emekan OÜ 

tootmisbaasi 

juurdehituse 

ehitamine 

 Väike-

Maarja 

14   OSAÜHING EGESTEN 

METALLEHITUSED 

Tootmishoone 

parendamine 

 Väike-

Maarja 

15   OÜ KUUKALA Mahla ja siidri 

tootmise loomine 

 Väike-

Maarja 

16   EJ PROJEKT GRUPP 

OSAÜHING 

Tööstuskompleksi 

kaarhalli 

renoveerimine 

Tamsalus 

 Tamsalu 

17   MITTETULUNDUSÜHI 

NG SALUTEM 

Porkuni mõisa ait-

kuivati katuse ja 

välisfassaadi 

restaureerimine 

 Tamsalu 

18   AALI AJAVIITETALU 

OSAÜHING 

Näkikujuliste lantide 

valmistamine 

 Rakke 

19   LAEKVERE 

JAHIMEESTE ÜHING 

Laekvere Jahimeeste 

Ühingu olme- ja 

õppehoone 

sisustamine 

 Laekvere 

20   OSAÜHING A K Caritas Hambaraviteenuse 

arendamiseks 

kaasaegse 

hambaraviseadme 

soetamine 

 Väike-

Maarja 

21   MERTIGRUPP OÜ Ärihoone 

renoveerimine 

Tamsalus – fassaad, 

vundament, lae 

soojustamine, 

lumetõkked 

 Tamsalu 
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Lisa 4 järg 

 Projekti 

taotluse 

aasta ja 

alameed

e 

Taotleja Projekti nimi Makstud 

taotluse 

summa 

Piirkond 

22   PORKUNI 

JAHIPIIRKOND OÜ 

Masinate ostmine 

uute teenuste 

pakkumiseks 

 Tamsalu 

23   PRILLAPATSI 

TEHNOKESKUS OÜ 

Prillapatsi 

tehnokeskuse 

arendamine 

pelletikatla 

paigaldamisega 

 Väike-

Maarja 

24   WECHMUTH MANOR 

OSAÜHING 

Võhmuta mõisapargi 

esteetiliste elementide 

rajamine 

 Tamsalu 

25   OSAÜHING CLEAN UP Pesuruumi 

renoveerimine ja 

tööstuslike 

pesumajaseadmete 

ostmine uute teenuste 

pakkumiseks 

 Väike-

Maarja 
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