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1. Ülevaade I poolaasta tegevustest
2. SAPA nõukogu sisend 2021 aasta tegevusteks

1. Ülevaade I poolaasta tegevustest
Erik Reinhold annab ülevaate I poolaasta tegevustest. (lisatud protokollile ettekanne I poolaasta
tegevustest).
Küsimusi esitasid Varje Tipp, Meelis Kukk ja Ülle Vapper.
Varje Tipp: kuidas hindate I poolaasta kokkuvõtet?
Erik Reinhold: I poolaasta kokkuvõtet hindan üldiselt heaks. Eriolukorra ajal saime kogeda
kodukontoris töötamise kogemust, kus iganädalased töökoosolekud toimusid zoom keskkonna
vahendusel, nõustamised ja ettevõtetega suhtlemised toimusid samuti veebis või siis telefoni
teel. Eelarves planeeritud rahalisi vahendeid oleme kulutanud mõistlikult ja pigem planeeritust
vähem.
2021 aasta alguses on fookuses Pärnu maakonna, kui elukoha, töökoha ja
investeerimiskeskkonna turundus.

Varje Tipp: kas järgmise aasta kevadel saavad nõukogu liikmed kuulda esimestest tulemustest
inkubatsiooniteenuse kasutajatest ja nende edulugudest?
Erik Reinhold: Tallinna Teaduspark Tehnopoliga oleme sõlminud sisutegevuste programmi 12kuulise koostööleppe, et tagada inkubaatoris olevatele ettevõtetele professionaalne nõustamine
ja ettevõtlusinkubatsiooni programm. Selle ajaga peab inkubant saama hea stardi edasi
liikumiseks. Inkubatsiooniteenuste tulemustest saan vahekokkuvõtte esitada igal nõukogu
koosolekul.
Ülle Vapper kas pandeemia ajal oli ka midagi head?
Erik Reinhold: juhtimise valdkonnas toimus kindlasti digipädevuse kasv, kus olude sunnil õpiti
suhtlema digitaalsete võimalustega. Kaugtöösse suhtumine on muutunud läbi isiklike
kogemuste positiivsemaks. Kogu SAPA meeskond töötas kodukontoris v.a. paar töötajat,
kellele võimaldasime soovi korral kontoris käia. Kindlasti on üks või teine ettevõte kriisist
leidnud uue ärimudeli ja saanud proovile panna paindlikkust.

OTSUSTATI:
1.1 teadmiseks võtta I poolaasta tegevused

2. SAPA nõukogu sisend 2021 aasta tegevusteks
Mikk Pikkmets küsib nõukogu liikmetelt, kas liikmetel on 2021 aasta eelarve tegevuskava
koostamisel mõtteid või ettepanekuid?
Meelis Kukk: 2020 aasta eelarve on koostatud suuresti tegevuspõhiselt, kuid 2021 aasta eelarvet
koostades ja ette valmistades võiks eelarve sisaldada rohkem tulemuspõhist vaadet. Sõltuvalt
siis tegevustest panna kirja mahud ja tegevuste rõhuasetused.
Mikk Pikkmets: nõukogu liikmed saavad kirjalikult esitada omapoolsed ettepanekud 2021 aasta
eelarve koostamiseks järgmisel nõukogu koosolekul.

OTSUSTATI:
2.1 info teadmiseks võtta.

Järgmine nõukogu koosolek 28.10. kell 10.00.
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Sihtasutuse seisundist 2020 september
Personal
◦ Töötajate arv 14

Eelarve täitmine (30.juuni 2020 seisuga)
◦
◦
◦
◦

Koond: Tulud 25,9% Kulud 20,9%
Personalikulu 43,8%
Majandamiskulud 40,7%
Tegevuskulud 7,3%

Sisemised arengud
◦ MAK võrgustiku strateegialoomes osalemine
◦ Kehtestatud hankekord
◦ Ettevalmistused „topeltkolimiseks“ (Nov20-Veebr21 ja Märts21)

Covid-19 pandeemia eriolukorrast
lähtuvad tegevused
Asutus kaugtööl
KÜK suletud
Olukorrateadlikkuse loomise tegevused
(Kriisiabi.ee)
Turundustugi kohalikele tootjatele
https://parnumaa.ee/eelistameparnumaist/

Konsultatsioonid kriisimeetmete
küsimustes
Ära jäänud ja edasi lükatud tegevused

Maakonna arendustegevused
Maakonna arengustrateegia ja selle tegevuskava 2019-23(25) elluviimise seire ja analüüs.
Tegevuskava täiendamine. Seire ja täienduste heakskiitmine POL-i üldkogu otsusega 04.04.20.
MATA 2020 taotlusvooruga (15.03-15.05.20) seotud toimingute korraldamine ja otsustusprotsessi
läbiviimine. 2 põhi-ja 2 reservprojekti välja valitud ja heaks kiidetud POL-i üldkogu otsusega 07.05.20,
RTK-le esitatud 12.05.20, kaitstud RTK-s 17.06.20.
3. juulil 2020 Rail Balticu foorum Strandis. Ideekavand, korraldus ja läbiviimine.
Uurimisprojekti „Rail Balticu arengukoridor ja kohalikud peatused“ käivitamine (lähteülesande
koostamine, pakkumused, leping Skepast & Puhkimiga) ja elluviimine.

Uue maakonnaplaneeringu „Pärnu jõe ruumiline perspektiiv ja seotus mereplaneeringuga“
algatamise ettevalmistamine koostöös RAM REHO Pärnumaa talitusega. Sealhulgas KSH eelhinnangu
koostamine (eskiis Skepast & Puhkimi poolt valmis) ja uuringus „Transport ja liikuvus Pärnu jõel ning
selle seotus merega“ osalemine.
Väikesaarte hindamiskomisjon 13.05.20. Pärnu maakonnast otsustati rahastada 8 Kihnu projekti ja 1
Manija projekt.

Ettevõtlusteadlikkuse kasvule suunatud
tegevused
AEK nõustamiskordi esimeses poolaastas: 171 (äriplaanide koostamine 76; starditoetus saadud
6)
Alustava ettevõtja baaskoolitus (20 osalejat)
KEV - Ettevõtlusalaseid kliendikontakte esimesel poolaastal 167, neist 40% otseselt seotud
kriisiabimeetmete tutvustamise ja kohaldamisega Pärnu maakonna ettevõtjatele.
Kriisiabi küsimustiku kohalik koordineerimine, sealt koorunud ettepanekute esitamine MKMile.

Vabaühenduste konsulteerimine
80 nõustamist, MTÜ asutamine, põhikirja
koostamine, juhi vahetus, projekti taotluste
konsultatsioon, üldkoosoleku pidamine karantiini ajal,
omatulu teenimine. Ka kriisi ajal.
KOP kevadvooru ettevalmistus, läbiviimine, taotluste
kontroll, otsuste tegemine. Laekus 67 taotlust, toetust
küsiti 178tuh €. Rahastati 17 taotlust summas 53,5tuh
€. Kokku on aastas taotluste jagamiseks 80tuh€
Kriisi ajal tihe suhtlemine ühingutega, neilt info
kogumine kriisi mõju kohta. Info edastamine
siseministeeriumisse MTÜ-de kriisiabi paketi
väljatöötamise sisendiks.
Kord nädalas infokiri MTÜ-de listi

Töö noorte ettevõtlikkuse arendamiseks
(PATEE rahastus)
20 sündmust, üle 1300 osaleja, olulisemad neist:
Pärnumaa tehnoloogiapäevad 2020 - Pärnumaa Kutsehariduskeskuse, Pärnumaa Arenduskeskuse,
Pärnu Linnavalitsuse ja Pärnumaa ettevõtete koostöös toimusid kolmandad Pärnumaa
tehnoloogiapäevad. Osales 117 õpilast 14st Pärnumaa koolist. Tegevustesse oli kaasatud 15
ettevõtet.
Võistlus „Pärnumaa parim õpilasfirma 2020“ gümnaasiumiõpilastele (2020. aastal toimus veebis)
Võistlus „Pärnumaa parim miniettevõtja 2020“ põhikooliõpilastele (2020. aastal toimus veebis)

Veebipõhine projektõppenädala tööriist põhikooli II ja III astmele – kolme maakonna (Pärnumaa,
Järvamaa, Lääne-Virumaa) pilootprojekt 2020 kevadel
Ettevõtliku kooli edulugude konkurss

Koolinoorte äriideede konkursi ÄriSäde ning taaskasutuse teemalise konkursi Make It New
algatamine ja ettevalmistamine

Pärnumaa ettevõtlusinkubaatori tegevused
(PATEE ja PKT rahastus)
Uue inkubaatori sisutegevuste ja programmi loomine - inkubaatori seniste tegevuste ülevaatamine ning uute
tegevuste loomine ja ellukutsumine
Programmiline ja sisuline koostöö Tehnopoli Inkubaatoriga - antud koostöö tõstab Pärnu inkubaatori programmi ning
mentorluse taset, mille tulemusel saavad ettevõtted kvaliteetset mentorlust ja rohkelt kontakte oma ettevõtte
arendamiseks.
Pärnu Ettevõtlusinkubaatori uue brändi loomine - re-brändime inkubaatori nii, et see poleks odav kontorihotell vaid
tugeva ja kvaliteetse programmiga ettevõtlust arendav asutus
Inkubaatori tutvustamine ja võrgustamine Eesti iduettevõtluse ökosüsteemis ning koostöö loomine Tallinna ja Tartu
teadusparkidega - koostöövõrgu loomine teiste Eestis tegutsevate inkubaatorite ja ettevõtluse tugisüsteemis
tegutsevate asutustega. Ollakse väga rõõmsad, et Pärnus puhuvad uued tuuled ning ka siin asjad liiguvad õiges suunas.
Koostöös Prototroni, Tehnopoli ja Kagu-Eesti Innovatsioonikeskusega Startup Estonia riigihanke raames korraldatava
eelinkubatsiooniprogrammi "Ideest Iduettevõtteni" korraldamine 09.2020 ja 10.2020 - Märk, et Pärnuga soovitakse
koostööd teha väga mitmel tasemel. Lisaks on selline koostööprogramm vajalik parandamaks kohalike teadlikkust
ettevõtlusest.
KOBARA projekti raames loodavad inkubaatori uued ruumid

Turismialased tegevused
Visitparnu.com sisu pidev kaasasjastamine ja uuendamine 7 keeles. Lisatud ligi 200 A4 tekste kodulehele.
Koroonakriisi ajal korraldasime Eesti turismisektorile tasuta Webinari, kus oma ala parimad praktikutest
digiturundajad jagasid tasuta nippe, kuidas edukalt veebis toimetada. Osales ca 300 ettevõtjat.

Hea koostöö ajakiri Golfiga, kus kahes järjestikuses numbris on tehtud Pärnut turundavaid artikleid.
Aiapärlite projektis osalemine. Toetus Läti-Leedu digiturundusele
Edukas visit Pärnu blogi käivitamine. Hetkel blogis käinud ligi 30 000 erinevat lugejat tarbides üle
sisulehe

40 000

korraldasime uudse ja praktilise Facebooki reklaamide koolituse. Esmakordselt küsisime ettevõtjatelt ka
koolituse eest raha (35.- eurot) ja vaatamata sellele müüsime kohad poole päevaga täis.

Esmakordselt sai Green Destination projekti raames koostöös Pärnu Linnavalitsusega kaardistatud
Pärnumaa turismi olukord ja mõtted, mida tulevikus teha. Hetkel valmistame ette koostöös Säästva Eesti
Intstituudiga koolitusi ja õppereisi, et tõsta Green Key liikmete arvu Pärnumaal. Hetkel neid 3. Eesmärk on
10.

KOBAR projekti realiseerimine (MATA ja PKT
rahastus)
Rahastusotsused nii MATA kui PKT meetmest ja
omafinantseerimise lepingud on olemas kogu projekti ulatuses
(kogumaht 850 270 eurot)
Tegevuskava vastavalt koostöömemorandumile Tartu Ülikooliga
Valminud on sisearhitektuurne projekt Ringi 35 ruumide
rekonstrueerimiseks (2129 m2); Sisearhitekt Liisi Murula Kerstna.
Läbi on viidud sisearhitektuurse projekti ekspertiis - P.P. Projekt
OÜ
Väljastatud on ehitusluba.

Läbi on viidud projekteerimise - ehituse hange. Võitja Termokar
OÜ, Sindi, Tori vald. Pakkumus koos km-ga 705 396,29 ;leping
sõlmimisel.
Eeldatav ehitustööde valmimine märtsis 2021

Sisutegevuste ühine kavandamine koos TÜPK ja teiste osalistega
toimub pidevalt

