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PÄEVAKORD:
1. SAPA 2020. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
2. Ülevaade SAPA 2021. aasta senistest tegevustest ning edasiste tegevuste planeerimisest
3. Muud jooksvad küsimused
Päevakorra kinnitamine
R. Kosenkranius teeb ettepaneku kinnitada esitatud päevakord 2 punktilisena.
PÄEVAKORD:
1. SAPA 2020. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
2. Ülevaade SAPA 2021. aasta senistest tegevustest ning edasiste tegevuste planeerimisest
Hääletamine: kõik nõukogu liikmed on poolt.
1. KUULATI:
E. Reinhold ülevaadet SAPA 2020. a majandusaasta aruande koostamise ja auditeerimise kohta.
Vaatamata kehtivale viiruseolukorrale oli 2020. a SAPA jaoks edukas.
V.Tipp palus nimetada senise kõige suurema töövõidu.
E. Reinhold: suurimaks saavutuseks on MATA ja PKT projekti KOBARa realiseerumine.
M. Kukk: kuidas näete SAPA edu maakonna tööhõive näitajate paremaks muutmisel?
E. Reinhold: edu puhul pean silmas eelkõige SAPA-le antud ülesannete täitmist.
Viiruse olukorras tingituna tööturult kõrvale jääjatest osa on alustamas mikro- ja
väikeettevõtlusega. Näeme ettevõtluse aktiivsuse kasvu nö uutel aladel nagu digiturundus ja ekaubandus, kus oleme algatanud üle-eestilised e-koolitused. Pikemas perioodis ka RB koridori
ning kohalike peatuste arengut. Tulevikku vaadates ka KOBARa sisulise programmi arendus,
kus käimas on uuring kuidas paremini teadmussiiret ettevõteteni viia.
R. Kosenkranius küsimus noore spetsialisti toetuse hetkeseisu kohta.

E. Reinhold: toetus kui selline on praktiliselt lõppenud, viimased väljamaksed on tehtud. Toetus
asendus eelmisel aastal tudengistipendiumiga, mis on osutunud mitteedukaks. Oleme sõlminud
koostöölepped TÜ-, TTÜ- ja TKTK-ga ning meedet ka turundanud, kuid stipendiaate ja
ettevõtteid on keeruline kokku sobitada. Plaanin PLV-ga lähiajal asuda dialoogi, et mõelda
ümber raha parem kasutus, kuna kohaliku stipendiumi sihtotstarbe toetusskeem ei ole osutunud
edukaks.
Ü. Vapper edastas ettevõtjate poolse tänuavalduse SAPA töötajatele, kes olid neile abiks ekaubanduse ja digiturunduse tegevuste osas.
K. Piiroja andis ülevaate aastaaruande ning auditeerimise osas: audiitor puudusi ei leidnud. 2020.
a tulud 800 tuh, kulud 787 tuh ja tulem 13 tuh eur ja bilansimaht seisuga 31.12.2020 oli 321 tuh
lühiajalisi kohustusi 184 tuh, mis 2021. a täidetakse ning pangakontojääk 259 tuh eur.
R. Kosenkranius küsimus tööjõukulude muutumise kohta.
K. Piiroja vastus: 2020 a. toimus asutuse töötajate ca 5% palgatõus, mis oli planeeritud
eelarvesse.
M. Kukk küsimus likviidses seisus oleva netovara planeerimise kohta.
K. Piiroja vastus: hetkel ei ole konkreetseid plaane tehtud. 2018. a oli suur kahjum, mida me
püüame reservi tagasi panna. 2019.a kasum 15 tuh eur ja 2020.a 13 tuh eur.
E. Reinhold: tulemiga korvatakse varasemat puudujääki.
M. Kukk avaldas arvamust, et asutusel võiks olla ettevaatav finantsstrateegia.
E. Reinhold: varasemalt on olnud arutlusel, et reservi rakendamine võiks olla seotud Pärnu
lennujaama arengutega, kuid hetkel ei ole olnud otseselt põhjust tegevusteks. Siinkohal on mul
arendusideid, mõtteid – nt rohemajanduse ja energiakavade temaatika osas. Võtan selle teema
endale mõtlemiseks.
1. OTSUSTATI:
1.1 Kinnitada SAPA 2020. aasta majandusaasta aruanne esitatud kujul.
Hääletamine: kõik nõukogu liikmed on poolt.
2. KUULATI:
E. Reinhold ülevaadet SAPA 2021. aasta senistest tegevustest ning edasiste tegevuste
planeerimisest.
M. Kukk küsimus: investorit huvitava infomahu täiendamise kohta lehel investinparnu.com
E. Reinhold selgitus: iga omavalitsusega suheldud eraldi ning kogutud info põhjal toimub lehe
uuendamine.
M. Kukk: kas leht jääb tulevikus pigem passiivinfo kanaliks, kas aktiivtegevusi on kavas?
E. Reinhold vastus: pigem näeme aktiivse müügitegevuse abivahendina nt RIK-le ja KOV-de
arendustöötajatele.
M. Kukk ettepanek: digiturunduse spetsialisti abil lehele aktiivsusmõõdet juurde anda.
E. Reinhold selgitus: leht mõeldud dünaamilisena st. näeks hea välja ja oleks kiire ühendus
vajalikku infoni.
Ü. Vapper: valdasid tutvustavate videote tegemine on väga tervitatav.
R. Kosenkranius: näitena visitparnule tehtud klipid olid väga head.
E. Reinhold: meie kavatsus on kasutada levitamiseks sotsiaalmeediat ja klippide tegemisel
eelistada kohalikke tegijaid.
M. Kukk küsimus: ettevõtluse nõustamiste seire kohta.
E. Reinhold vastus: meil on kliendi tagasiside andmed st MAK võrgustik kogub igal aastal
tagasisidet kliendirahulolu kohta ning SAPA keskmine hinne on olnud 9p 10-st.
Näeme ka mõningase ajalise lõtkuga EAS-i või Töötukassa meetmetest taotlejate infot, kuid
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üldine ülevaade nõustatavate saatuse kohta puudub. Alustava ettevõtja konsulteerimise tulemus
on jõuda toimiva äriplaanini.
2. OTSUSTATI:
2.1 Võtta esitatud informatsioon teadmiseks.
Järgmise nõukogu koosoleku toimumise aeg planeerida juuni kuusse.
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Tegevusaruanne
Sihtasutus Pärnumaa Arenduskeskus on asutatud Pärnumaa Omavalitsuste Liidu ja Pärnu linna poolt ning
äriregistrisse kantud 29.12.2017.
SA-ga Pärnumaa Arenduskeskus ühines 03.01.2018 sõlmitud ühinemislepingu alusel SA Pärnumaa
Ettevõtlus- ja Arenduskeskus ja 27.04.2018 sõlmitud ühinemislepingu alusel SA Pärnumaa Turism.
Pärnumaa Arenduskeskus on Pärnumaa omavalitsuste poolt maakonna tasakaalustatud arenguks loodud
sihtasutus, mis kavandab Pärnumaa arengut, arendab ettevõtlust ja turismi, noorte ettevõtlikkust ja
ettevõtlusõpet ning kodanikuühiskonda. Edendab rahvatervist ja siseturvalisust, rahvusvahelisi suhteid ning
viib ellu maakonnaüleseid projekte. Arenduskeskus kuulub maakondlike arenduskeskuste võrgustikku.
Koostöös maakonna, riigi ning rahvusvaheliste võrgustike ja partneritega rakendatakse oma teadmisi ja
kogemusi maakonna tasakaalustatud arenguks. Pärnumaa Arenduskeskus arengustrateegia „Pärnumaa
2035+“ eestvedajaks ja peamiseks elluviijaks. Sihtasutuse tegevuse üldiseks eesmärgiks on Pärnumaa
elanike heaolule ja sotsiaalsele sidususele, majanduse konkurentsivõimele ja kestlikule arengule aktiivne
kaasaaitamine ning selleks vajalike tegevuste algatamine ja elluviimine. Sihtasutuse konkreetseteks
eesmärkideks on Pärnumaa arenguga seotud tegevuste elluviimine, regionaalarengu- ja planeerimisalaste
ülesannete täitmine, ettevõtluse, kohaturunduse ja kodanikuühiskonna arengule kaasaaitamine ning
hariduse, sotsiaali, kultuuri, spordi, rahvatervise ja turvalisuse valdkondades maakondliku koostöö
võimestamine, siseriiklike ja rahvusvaheliste organisatsioonidega koostöö ning nendega seotud
teavitustegevuse maakondlik korraldamine ja elluviimine.

SA Pärnumaa Arenduskeskuse nõukogu ja juhatus
SA Pärnumaa Arenduskeskuse nõukogu on kuue liikmeline ja juhatus ühe liikmeline.
Nõukogu esimees:
Romek Kosenkranius – Pärnu linnapea (nõukogu liige alates 26.10.2020, nõukogu esimees alates
28.10.2020)
Mikk Pikkmets – Lääneranna vallavanem (kuni 29.09.2020)
Nõukogu liikmed:
Lauri Luur – Tori vallavanem
Ülle Vapper – Põhja- Pärnumaa vallavolikogu esimees
Meelis Kukk – Pärnu abilinnapea
Varje Tipp – Pärnu abilinnapea
Arno Peksar – Lääneranna vallavanem (nõukogu liige alates 16.10.2020, nõukogu aseesimees alates
28.10.2020)
Rainer Aavik – Pärnu abilinnapea (kuni 26.10.2020)
Aruandeperioodil toimus viis nõukogu koosolekut, kus võeti vastu 2020. aasta eelarve, kinnitati 2019.
majandusaasta aruanne, anti juhatuse poolt ülevaade esimese poolaasta tegevustest, valiti nõukogu
esimees ja aseesimees ning toimus 2021. aasta eelarve esimene lugemine.
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SA Pärnumaa Arenduskeskuse koostööpartnerid ja töötajad
SA Pärnumaa Arenduskeskus peamised lepingulised koostööpartnerid 2020. aastal olid Pärnumaa
Omavalitsuste Liit, MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused, Rahandusministeerium, Pärnu Linnavalitsus,
Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Ettevõtluse Arendamise SA, Euroopa Komisjon, ERDF Eesti-Läti
Programm. Tegevuste oluliseks finantseerijaks Pärnumaa Omavalitsuste Liit (maakonna omavalitsused),
moodustades kogu finantseerimisest 44%, MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused 20%,
Rahandusministeerium 7%, teiste finantseerijate osakaal jääb alla 5% kogufinantseerimistest.
Arenduskeskuse keskmine töötajate arv oli aruandeperioodil 15. Lisaks juhatuse liikmele töötas
organisatsioonis aruandeaasta lõpu seisuga maakonna arendusjuht, noorte ettevõtlikkuse ja tööhõive
projektijuht, alustavate ettevõtjate konsultant, ettevõtluse- ja ekspordikonsultant, ettevõtlusinkubaatori
projektijuht, mittetulundusühingute konsultant, turismimajanduse koordinaator, väliskoostöö spetsialist,
rahvatervise ja turvalisuse koordinaator ning spetsialist, büroojuht, raamatupidaja ning kaks Pärnu
turismiinfokeskuse infospetsialisti. Alates 01.01.2021 on Pärnu turismiinfokeskus suletud ja kaks
infospetsialisti koondatud.
Aruandeperioodi tulud, kulud ja tulem





Põhitegevuse tulud 799 994 eurot
Intressitulud 23 eurot
Põhitegevuse kulud 786 667 eurot
Aruandeaasta tulem 13 350 eurot

Peamised finantssuhtarvud ja nende arvutamise metoodika

Tegevustulude muutus
Tulu ettevõtlusest, muutus
Lühikohustiste kattekordaja
Tööjõukulu osakaal tegevuskuludes





2020
-5,1%
7,5%
1,74
71,0%

2019
26,1%
-35,3%
1,87
59,6%

Tegevustulude muutus (%) = (tegevustulu 2020 – tegevustulu 2019)/tegevustulu 2019) x 100
Tulu ettevõtlusest, muutus (%) = (tulu ettevõtlusest 2020 – tulu ettevõtlusest 2019) / tulu
ettevõtlusest 2019 x 100
Lühikohustiste kattekordaja (kordades) = käibevara / lühiajalised kohustused
Tööjõukulu osakaal tegevuskuludes = (tööjõukulud/(tööjõukulud + tegevuskulud)) x 100

Maakonna arendustegevused






Esmakordselt teostati arengustrateegia „Pärnumaa 2035+“ ja selle tegevuskava 2019-2023(25)
elluviimise seire ja analüüs, täiendati tegevuskava. Seiredokument koos lisadega kinnitati
Pärnumaa Omavalitsuste Liidu üldkogu istungil 03.04.20.
Arengustrateegiast ja selle tegevuskavast tulenevate ettepanekute ja vastavate materjalide
ettevalmistamine Rahandusministeeriumile, teistele ministeeriumitele ja ametitele, osalemine
üleriigilistes aruteludes ja töörühmades (Eesti 2035, transpordi ja liikuvuse arengukava, linnalise
meetme väljatöötamine jne). Osaleti Rahandusministeeriumi poolt koostatava maakondlike
arengustrateegiate juhendmaterjali koostamisel.
MATA meetmega seotud toimingute korraldamine ja otsustusprotsessi läbiviimine maakonnas
vastavalt riigihalduse ministri määrusele „Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetuse
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andmise tingimused ja kord“, vajalike protsesside eestvedamine. MATA meetmega seotud
projektidele korraldati kaks taotlusvooru.
Rail Baltica koostööfoorumi korraldamine Pärnus 02.07.2020, foorumi sisutegevuste väljatöötamine
ja korraldus koos partneritega.
KOV-ide arendajate/planeerijate infopäevade ja -seminaride korraldamine koostöös RAM REHOga, arendajate võrgustiku koordineerimine. Ainus infopäev toimus 14.02.2020 Vändras: strateegia
tegevuskava täiendused, riigi arengudokumentide koostamise hetkeseseis, ülevaade KOV-ide
planeerimistegevusest. Ülejäänud kavandatud ja ette valmistatud kontakttegevused ja
teemapäevad lükkusid seoses pandeemiaga 2021. aastasse.
Uuringu „Rail Balticu Pärnumaa arengukoridor. Regionaalrongide kohalikud peatused, nende
juurdepääsetavus ja ohutus“ käivitamine (rahastamine, lähteülesande koostamine ja hanke
korraldamine) ja koordineerimine koos partneritega. Uuring valmib 2021. a aprillis, tööd teostab
Skepast&Puhkim OÜ.
Uue maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Pärnu jõe ja kaldaala ruumiline arengu perspektiiv
ning seosed mereplaneeringuga“ algatamise ettevalmistamine koostöös RAM REHO-ga. Vabariigi
Valitsus algatas planeeringu 15.01.21 korraldusega nr 15. Tegemist on esimese
maakonnaplaneeringu teemaplaneeringuga Eestis pärast maavalitsuste likvideerimist.
Planeeringuprotsessi koordineerib RAM REHO. Osaleti RAM REHO poolt tellitud uuringu „Transport
ja liikuvus Pärnu jõel ning nende seotus merega“ lähteülesande koostamisel ja uuringu läbiviimisel.
KOBAR projekti elluviimisele kaasaaitamine ja sisendi andmine projekti „KOBARa glokaalse
ettevõtlussegisti kontseptsiooni loomiseks vajalike algtingimuste hindamine“. Projekt sai rahastuse
maakondade arengustrateegiate elluviimise meetmest.
Osaleti Rail Balticu kiirraudtee kui maakonna olulisima taristuprojekti elluviimisel. Eelkõige kohalike
peatuste, kaubajaama ja maakonnaplaneeringu uuendamisega (Riigikohtu otsusega tühistatud
lõigul) seotud temaatikas.
Arengustrateegia „Pärnumaa 2035+“ tehnilise taristu ja ühistranspordi strateegilise läbimurdesuuna
koordineerimine. Tugi maakonna tehnilise taristuga seonduvate suurprojektide elluviimisel (Via
Baltica, 330 kV elektriliinide, uute tuulikuparkide rajamisel jne)
Osaleti väikesaarte programmi hindamiskomisjoni töös. Projektide eelhindamine ja
otsustusprotsessis Pärnumaa huvide kaitsmine. Komisjoni koosolek toimus RTK-s 13.05.2020.
Artikli „Strateegiline kavandamise ja ruumilise planeerimise praktika Pärnumaa näitel“ koostamine.
Artikkel mahuga ca 40 lk on kavandatud avaldamiseks Pärnumaa koguteose 3. osas.
Nõustati KOV-ide arengu- ja planeeringuspetsialistide. Koostöös POL-i bürooga Pärnumaa
omavalitsuste arenguseminaride ettevalmistamine ja läbiviimine (toimus augustiseminar 2020).
Osaleti maakondlike arendusorganisatsioonide arendusjuhtide arenguprogrammis. See koosneb
3-st kahepäevasest õppemoodulist ja lõputöö „Maakondade arengustrateegiate elluviimine ja seire“
koostamisest ja kaitsmisest.

Noorte ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe arendamine
Toimus 50 sündmust 4478 osalejale. Tegevustesse oli kaasatud 33 üldhariduskooli, üks kutsekool, ülikooli
kolledž, noortekeskus ja 54 ettevõtet.




Pärnumaa Kutsehariduskeskuse, Pärnumaa Arenduskeskuse, Pärnu Linnavalitsuse ja Pärnumaa
ettevõtete koostöös toimusid kolmandad Pärnumaa tehnoloogiapäevad, mis olid suunatud Pärnu
linna ja maakonna põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele. Õpilased said kahel päeval osaleda
Pärnumaa Kutsehariduskeskuse praktilistes töötubades ning enne töötube külastada vastava
valdkonna ettevõtteid.
Taaskasutuse teemaline konkurss Make It New – konkurss oli suunatud Pärnumaa koolide 1.-12.
klasside õpilastele, eesmärgiks ringmajanduse põhimõtteid järgides leida ettevõtete
tootmisjääkidele uus kasutus ja luua neist uued tooted.
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Koolinoorte äriideede konkurss ÄriSäde - Äriideede konkursi eesmärgiks oli Pärnumaa noorte
ettevõtlikkuse arendamine ettevõtlust tutvustava koolitusprogrammi kaudu, mille tulemusena esitati
enda äriidee konkursile.
Pärnumaa miniettevõtjate võistlus – võistluse eesmärgiks oli ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe
edendamine maakonnas ning sinna olid oodatud osalema Pärnumaa mini-minifirmad (5.-6. klass),
minifirmad (7.-9. klass), ettevõtlusõppe või -ringide raames moodustatud meeskonnad (5.-9. klass).
Pärnumaa õpilasfirmade võistlus – eesmärgiks õpilasfirmade tegevuse propageerimine ja
hoogustamine ning õpilaste ettevalmistamine vabariiklikuks võistluseks.
Tegevused
minija
õpilasfirmadele
ning
ettevõtlusõppe
raames
tegutsevatele
õpilasmeeskondadele – erinevates koolides viidi läbi laadamüügi koolitused ning tutvustati
Prototron Junior programmi. Prototron Junior on 13-19aastastele noortele suunatud
tehnoloogiapõhine ettevõtlusprogramm, mille eesmärgiks on tutvustada ägedate ideede elluviimise
võimalust läbi tänapäevase tehnoloogia ja ettevõtluse. Koostöös teiste maakondadega korraldati
õpilasfirmadele üle-eestiline internetiturunduse koolitus “Kiirelt klientideni!“.
Mini- ja õpilasfirmade toodete tutvustamine parnumaa.ee lehel - seoses viiruse leviku tõusuga jäid
ära Pärnus ja mujal Eestis suuremad siseruumidesse planeeritud õpilasfirmade laadad. Selleks, et
toetada Pärnumaa õpilasfirmade tegevust ning anda hoogu juurde toodete müügile, alustati
firmade ja nende toodete tutvustamist parnumaa.ee veebilehel ning turunduskampaaniaga FBs.
Pärnumaa õpilasfirmad Vanalinna Jõulumelul – 12. detsembril 2020 toimus Pärnu kesklinnas
Vanalinna jõulumelu, kus saadi kokku Rüütli tänaval, et koos vastu minna imelisele jõuluajale.
Haridusprogrammi Ettevõtlik kool raames korraldati:
 3 koolitus-õppereisi Ettevõtluskülla. Õppereiside eesmärgiks oli Ettevõtluskülas toimuva
mängulise tegevuse kaudu osa saada ettevõtluse, majanduse ja rahatarkuse õppest ning
praktilises töötoas arendada omavahelist meeskonnatööd, täiendada oma teadmisi
elukutse- ja haridusvalikute tegemisel.
 Üle-eestilised strateegiaseminarid, kus programmiga liitunud Pärnumaa koolid andsid
võrgustiku arendamisse oma sisendi.
 Edulugude konkurss, konkursi parimate tunnustamine maakondlikul ja üle-eestilisel
tasandil. Üle-eestilise konkursi finaali kategoorias “Parim koostöötegu” pääses Vändra
Gümnaasiumi edulugu „Vändra Gümnaasiumi ja OÜ Valley ettevõtlusõppe praktikum“,
saavutades 2. koha.
 Üle-eestiline Ettevõtliku kooli Kuldpartneri meenekonkurss. Konkursist võttis osa kaks kooli
Pärnumaalt. Üle-eestilise konkursi võitis Pärnu Rääma Põhikooli 7b klass õpilane.
 Üle-eestiline hariduskonverents „Ennast juhtiv ja väärtust loov noor ei ole imeloom“, kus
kaks päeva olid sisustanud põnevate ettekannetega ning selgitati välja edulugude konkursi
parimad.
Maakondlikud kabeturniirid – Ettevõtliku kooli, Pärnu Rääma Põhikooli eestvedamisel alguse
saanud turniiride eesmärgiks oli pakkuda Pärnumaa koolide õpilastele, õpetajatele ja töötajatele
võimalust mängida kabet reaalse vastasega distantsõppes.
Koolitused haridustöötajatele - Pärnumaa Ettevõtlike koolide esindajad ning ettevõtlus- ja
majandusõpetajad osalesid erinevatel PARE klubi koolitustel.
Ettevõtlusnädala raames toimus Pärnumaa noorte inspiratsioonipäev, mis oli suunatud Pärnumaa
koolide 7.-12. klasside ja kutsekoolide õpilastele ja õpetajatele.

Pärnumaa ettevõtlusnädal 2020 – 20 sündmust 1759 osalejale
Ettevõtlusnädal on suurim üle-eestiline ettevõtlusüritus, mis toimub igal aastal oktoobrikuu alguses. 2020.
aastal toimus ettevõtlusnädal 5.-11.10.2020.
Ettevõtlusnädala eesmärk on suurendada
ettevõtlusteadlikkust, arendada inimestes ettevõtlikku eluhoiakut, motiveerida potentsiaalseid ettevõtjaid
alustama ettevõtlusega, innustada kasvupotentsiaaliga ettevõtjaid astuma järgmisi samme.
2020. aasta ettevõtlusnädala tunnuslauseks oli „Avasta ettevõtlikkuse valem!“. Võimalused olla nutikas,
ettevõtlik = ettevõtlikkuse valem. Koroonaperiood tõi esile selle, et ettevõtjad peavad olema enam nutikad
ja ettevõtlikumad! Ettevõtlusnädal tutvustas selleks võimalusi ja lõi kontakte.
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Üle terve Eesti toimus enam kui 200 sündmust nii noortele kui alustavatele ja tegutsevatele ettevõtjatele.
Sündmustelt said inspiratsiooni ja uusi teadmisi enam kui 10 000 osalejat. Pärnumaa ettevõtlusnädala
sündmuste korraldamisse oli kaasatud 10 koostööpartnerit, Pärnumaal toimus 20 sündmust 1759 osalejale.
Pärnumaa tegijad 2020
Pärnumaa tublisid tegijaid, olgu nendeks siis võimekad ettevõtjad või tegusad vabaühendused, on aastaid
märgatud ja erinevate konkursside raames ka auhindadega tunnustatud.
Varasemalt Ettevõtlusnädala raames oktoobris aset leidnud Ettevõtluskonkurss ja Ühisnädala raames
novembris korraldatud kodanikuühiskonna eestvedajate tunnustamine toimus 2020. aasta novembris ühise
tunnustusüritusena „Pärnumaa tegijad 2020“, eesmärgiga lähendada nii ettevõtluse kui vabaühenduste
ridades tegutsevaid ettevõtlikke inimesi.
Konkurss „Pärnumaa tegijad“ on kõrgeim maakonnapoolne tunnustus ettevõtjatele ja vabaühendustele.
Konkursi käigus selgitatakse välja enim tähelepanu väärivad ettevõtted, vabaühendused ja vabatahtlikud
Pärnumaa jaoks olulisemates valdkondades.
2020. aastal jagati kiitust ja tunnustust 20 kategoorias. Tunnustusüritus „Pärnumaa tegijad 2020“ toimus
26. novembril 2020 vabas õhus Koidula Muuseumi hoovis ligi 125 osalejale.
Alustavate ettevõtete konsultandi tegevused










Mentorklubi - toimus juba traditsiooniks saanud mentorklubi, kus osales kokku 18 osalejat (12
mentiid ja 6 mentorit). Mentorklubi eesmärgiks on pakkuda alustavatele ettevõtjatele (mentiid)
ettevõtte arenguks tuge tegutsevate ettevõtjate poolt (mentorid). Toimus kokku 4 mentorklubi
kogunemist, millest esimene ja viimane olid 2-päevased. Tagasiside mentorklubile oli 9,9 (10 punkti
arvestuses).
Ettevõtluse baaskoolitus - toimus 2 ettevõtluse baaskoolitust (kevadel ja sügisel).
Ettevõtluskoolituse formaat ja teemad on üle-eestiliselt toimiva baaskoolitustel sarnane. Koolituse
maht kokku 56 tundi ja koolituspäevade arv 7 päeva, osalejate arv oli 43. Tagasiside kevadisele
koolitusele oli 9,8 ja sügisel toimunud koolitusele 10 punkti.
Ettevõtluspäev - traditsiooniline ettevõtluspäev toimus 15. septembril 2020. a. Ettevõtluspäeva
eesmärgiks on inspireerida huvilisi ettevõtlusteemadel. Sihtgrupiks on eelkõige alustavad
ettevõtjad ja need, kes alles plaanivad ettevõtlusega alustada. Ettevõtluspäeva üldteema oli „Xfaktor, mis viib müügi lakke?“, osalejaid oli üritusel 115 ja tagasiside 8,5.
Müügimaania koolitused - toimus 2 müügimaania koolitus. Planeeritud oli teha 3, kuid koroona
mõjude tõttu saime teha 2 koolitust, osalejaid oli kokku 35.
Naisettevõtjate üritused - toimus 2 naisettevõtjate üritust, kokku osales 50 naist.

Kogenud ettevõtjate konsultandi tegevused
Koroonakriisist tingituna lükkusid osad 2020. aastasse planeeritud kontaktsed projektitegevused 2021.
aastasse, kuid Pärnumaa ettevõtjatele ja ettevõtetele pakuti aasta jooksul erinevaid virtuaalseid
veebiseminare ja -koolitusi, millega ei kaasnenud rahalisi kulutusi. Ettevõtjate toetamine toimus ka kiire info
edastamise ning nõustamiste (erinevad toetusvõimalused jms) kaudu. Samuti loodi parnumaa.ee lehele
kohalike tootjate toodangut tutvustav alamleht.
Nõustamisteenuse osas toimus kogenud ettevõtjate suunal 230 nõustamiskorda, sh nõustamisteenust
osutati 79 ettevõtjale ja 3 eraisikule. Tulenevalt märtsis kehtestatud eriolukorrast tõusid nõustamiste puhul
fookusesse eelkõige kõikvõimalikud kriisimõjude leevendamisega seotud toetused ja ärimudelite muutmise
ning toote- ja teenusearendusega seonduv.
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Pärnumaa ettevõtlusinkubaator
Augustist 2020 alustasid Pärnumaa Arenduskeskus ja Tehnopol Startup Inkubaator sisulist koostööd, et
toetada kuue alustava ettevõtte arengust läbi struktureeritud koolitusprogrammi ja professionaalsete
mentorite toe.
Augustis ja septembris toimusid erinevad turundustegevused inkubatsiooniprogrammis osalevate
meeskondade leidmiseks ning selekteerimiseks. Teiste tegevuste hulgas saadeti välja ühine pressiteade,
mida Tehnopol võimendas ka oma turundus- ja kommunikatsioonikanalitest. Samuti kutsuti programmist
osa saama teise projekti raames korraldatud eelinkubatsiooni läinud meeskondi ning tutvustati neile
koostöös elluviidava inkubatsiooniprogrammi võimalusi.
Oktoobris toimus programmi kandideerinud meeskondade valimine, lepingute ettevalmistamine ning
programmiga liituvate meeskondadega lepingute sõlmimine. Novembri alguses viisime kõik ettevõtted
kokku neid programmi käigus juhendavate võtmementoritega, osales viis meeskonda.

Vabaühenduste konsulteerimine
Aruandeaastal oli nõustamiskordi 140, kliente 80, nõustatud projektitaotlusi 40, rahastuse saanud
projektide maht 37 500 €
Kohaliku omaalgatuse programm (KOP)




Korraldati 2 info- ja koolituspäeva ning 2 hindamiskomisjoni koosolekut
Korraldati 26 projekti kohapealne vaatlus ja kontroll koos hindamiskomisjoni liikmetega
KOP taotlusi esitati 130 (kevadel 67 ja sügisel 63).

Maakonna turismitegevused
Digiturundus








Visitparnu Facebooki turundus ja reklaamid kolmes keeles (Läti-Soome-Eesti). Seoses COVID
olukorraga liikus fookus täielikult siseturule. 2020. aastal näidati erinevaid Facebooki reklaame üle
2 miljoni korra 400 000 erinevale inimesele. Eesti keelsele lehele lisandus aastaga 11 079 uut
jälgijat muutest Visit Pärnu Eesti kõige jälgitavamaks Pärnu teemaliseks sotsiaalmeedia leheks
(28 772 jälgijat).
Vaatamata keerulisele aastale turismis kasvas ka kodulehe külastatavus ja sisutarbimine
märgatavalt. Kasv on tulnud, sest
 Uuendatud kogu sisu ning lisatud uusi sisulehtesid 7 erinevas keeles.
 Koroonakriisi ajal alustatud visitparnu.com lehele täiesti uue Pärnu Restoranide nädala
lehe loomine, mis andis kogu Restoranide Nädalale veebis uue näo.
 Loodud lehed, mille eesmärk on tuua rohkem liiklust läbi sotsiaalmeedia ja
otsingumootorite kodulehele.
 Lisaks orgaaniline kasv ning erinevad kampaaniad.
Loodud Eesti mõistes unikaalne turismiblogi https://blog.visitparnu.com/, kuhu ettevõtjatel on
ligipääs. Seal saab proovida enda turundamist teise nurga alt, ehk rääkida lugusid ning seeläbi
proovida ka ise kätt digiturunduses. Lisaks teeme ka ise sihtkoha sisuturundust. Blogi olnud
ootamatult populaarne ning erinevaid postitusi on loetud üle 60 000 korra.
Suvel korraldati koostöös Pärnu linnavalitsusega suure müügikampaania Läti suunas, et kutsuda
lätlasi Pärnusse puhkama. Selle raames lõime visitparnu.com’i eraldi kampaania lehe kahes
keeles, kuhu suunati kogu kampaania liiklus. Kokku osales kampaanias üle 20 Pärnu ettevõtte.
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Detsembris korraldati kampaania, kus kutsuti ülesse külastama kohalikke restorane ning proovima
nende jõulumenüüsid.
Alustati lõpptarbijale mõeldud uudiskirja väljaandmist, millega oli aasta lõpuks liitunud ligi 2500
inimest. Uudiskirjas jagatakse olulisemaid sündmusi ning iga uudiskirjaga liiguvad kaasa ka
ettevõtjate pakkumised. Uudiskiri on digiturunduses kõige kõrgema tasuvusmääraga kanal
(keskmiselt on see umbes 30%, ehk 1 investeeritud euro toob tagasi 30 eurot).
Rahvusvahelises “Aiapärlite” projektis tehti sotsiaalmeedia turundust ja loodi uued lehed nii Eesti
kui Läti keeles. Reklaame näidati kokku 944 923 korda ligi 200 000 inimesele Eestist ja Lätist.
Lehed loodi suve alguses ning mõne kuuga sai ülesse ehitatud tugevad kanalid, millest Läti lehel
2857 jälgijat ja Eesti lehel 4437 jälgijat, mis teeb sellest Eesti ühe suurima maaturismiteemalise
sotsiaalmeedia lehe. Aiapärlite projektis osales üle 10 erineva Pärnu aia.

Sihtkoha arendus






2020. aastal võeti juhtiv roll, et Pärnu turismisektor oleks jätkusuutlikum. Eesmärgiks sai võetud, et
Pärnu oleks Eestis jätkusuutliku turismimudeliga teistele eeskujuks See hõlmas kahte tasandit.
 Pärnu liitus rahvusvahelise Green Destination võrgustikuga ning valiti seal TOP 100
maailma jätkusuutlikuma sihtkoha hulka maailmas. Liitumine tähendas seda, et
kaardistati olukord 30 erinevas punktis alates sihtkoha juhtumisest kuni energia ja
prügisorteerimiseni. Sellel tegevusel võttis juhtiva rolli Pärnu linn ning Arenduskeskus
oli toetavas rollis info kogumisel.
 Tegevused ettevõtjatega – alustastati Eestis turismiettevõtjatele mõeldud Rohelise
Võtme tutvustamist koostöös Stockholmi Keskkonnainstituudiga. Tegemist on
rahvusvahelise märgisega, millega on liitnud üle 3000 ettevõtja. Pärnus on arv püsinud
aastaid 3 juures. Eesmärk oli tuua märgise andjad ja ettevõtjad üksteisele lähemale,
tutvustada märgise saamise protsesse ning anda ettevõtjatele enesekindlust ja
teadmisi, miks seda vaja on. Korraldasime seminari ning õppereisi. Huvi oli suur ning
ka esimesed ettevõtjad on alustanud liitumisprotsesse. Tegevused jätkuvad ning antud
lähenemise vastu on huvi tundnud mitmed teised sihtkohad Eestis.
Restoranide nädala raames aidati korraldada kaks inspiratsiooni päeva, kus esimesel päeval
osalesid Pärnu toitlustuskohtades juhid ja peakokad ning teisel teenindajad. Esinesid Eesti oma
ala tipud, kes jagasid kogemusi, kuidas toitlustuses edukalt toimetada. Esimesel päeval, kus
osalesid juhtivtöötajad, tulid nendega kohtuma ka Eesti parimad toidutootjad, keda oli ligi 40.
Eesmärk oli luua kontakte Pärnu toitlustusettevõtjate ja Eesti toidutootjate vahel, et rohkem
kohalikku toitu jõuaks menüüdesse.
Avati visitparnu.com lehel online broneerimisvormi turismiettevõtjatele, et nad saaksid nõustamist,
kuidas enda ettevõtte info puhkaeestis.ee lehele lisada. Sealt liigub info edasi ka visitparnu.com
lehele. Nõustamised toimusid läbi veebi ja neid viisid läbi Pärnu turismiinfo töötajad.

Alates 01.01.2021 on maakonna turismimajanduse koordineerimine Pärnu Linnavalitsuse hallata ja
Pärnumaa Arenduskeskus selle valdkonnaga enam ei tegele, suleti Pärnu külastuskeskus ka kaks
infotöötajat koondati.

Rahvatervise- ja turvalisuse alane tegevus
Pärnumaa rahvatervise ja turvalisuse arengus järgiti arengustrateegia Pärnumaa 2035+ ja „Pärnumaa
tervise- ja heaoluprofiili 2019-2024“ eesmärke.
Kuigi COVID-19 leviku tõttu tuli palju võrgustikukohtumisi viia veebi, lükata edasi või asendada teiste
tegevustega, oli tehtu eesmärgipärane ja kohandatud muutunud oludega.
Tervisedenduse fookuses olid vaimne tervis ja tervisedendus töökohal. Turvalisuse tegevuskavas olid
tegevused suunatud kogukondade kriisiks valmisoleku suurendamisele.
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Pärnu linna koolides ja maakonna lasteaedades viidi läbi toitlustuse analüüs. Eesmärk oli hinnata hetkel
pakutava lasteaia ja koolitoidu kvaliteeti ning vastavust kehtestatud normidele.
Menüüde analüüsi tulemusena anti soovitusi menüüde tervislikumaks muutmiseks ja toidujäätmete tekke
vähendamiseks. Toodi välja vajadus käivitada lühike tarneahel kohalike põllumajandustootjate ja koolide
köökide vahel, et kohalik täisväärtuslik põllumajandustoodang jõuaks lihtsamini haridusasutuste
köökidesse.
Alustati Tervist Edendavate Töökohtade (TET) võrgustiku liikmetega koostööd maakondliku TET
koordinaatori leidmiseks. Tööandjatele viidi läbi vaimse tervise seminar tööstressi mõjuteguritest ja vaimse
tervise olulisusest töökvaliteedi mõjutajana.
Viidi läbi kaks projektivooru “Sisemine tasakaal”, mille eesmärk oli rahastada vaimse tervise alaseid
projekte. Kokku rahastati 11 projekti.
TAI eelarvest rahastati noorte vaimse tervise ja sotsiaalsete võimete alase programmi Murdepunkt
grupikohtumisi. Projekti osapooled olid Pärnu haigla vaimse tervise keskus, Murdepunkti läbiviijad ja POL.
Tervist edendavate koolide ja lasteaedade võrgustikud TEK ja TEL tegutsevad aktiivselt ning toimus
mitmeid ühisüritusi.
Omavalitsuste tervisedenduse ja turvalisuse järjepideva arengu tagamiseks algatasime kohalike
omavalitsuste heaolutoimkondade (tervisemeeskond, tervisenõukogu jne) loomise ja arendamise projekti.
2020. aastal käivitus Turvalisuse nõukogu liikluskomisjoni töö, mis eelneval aastal oli seiskunud.
2020. aastal alustati siseministeeriumi toel kogukondade kriisiks valmisoleku suurendamise projektiga.
Kogukonnakülastustega tõstetakse nende teadlikkust võimalike kriiside olemusest ja kriisiga kaasnevast
ning võimalustest kriise ennetada ja kriisiga toime tulla. Aasta algul saadeti kõigisse Pärnumaa
postkastidesse infoleht oluliste hädaabi-telefoninumbritega ning kriis.ee ja Ole valmis! Teavitusega.
Koostöös Pärnumaa spordiliiduga viidi läbi töökohtadel põhinev liikumisuuring, mille käigus sai kinnitust, et
liikumisharrastusega tegelevad töötajad on oma töös motiveeritumad. Lisaks toetati spordiliitu mitmetes
liikumisharrastust edendavates projektides (Pärnumaa liigub, Liigume terviseks!).
Europe Direct (ED) teabekeskus – Pärnumaa ja väliskoostöö
Europe Direct teabekeskus – Pärnumaa tegutses Euroopa Komisjoni (EK) Eesti esindusega raamlepingu
alusel 2018-2020. Europe Direct Pärnumaa (ED) infopunkt aitas kaasa erinevate sihtgruppide teadlikkuse
suurenemisele Euroopa Liidust ja Euroopa Liiduga seonduvatest teemadest. ED infopunkti kaudu ja
eestvedamisel toimuvad mitmed sündmused koolidele ja omavalitsustele. Tegevused lähtuvad EK
konkursikutses seatud prioriteetidest ning maakonna vajadustest.
Väliskoostöö raames toimusid järgmised tegevused:
 9.-13. september õppereis Ahvenamaale;
 partnerite otsimine Norra finantsmehhanismide Lääneranna projektile;
 suhtlemine Idapartnerluse Keskus, Buskerud-Viken ja USA Maryland.

Maakondlik koostööprojekt KOBAR
Koostööprojekti KOBAR raames toimusid tegevused paralleelselt kahe projekti raames, milleks on
„Pärnumaa Ettevõtlusinkubaatori käivitamine PKT II voor“ ja „KOBAR“.
2020.aastal jätkus eelmisel aastal käivitunud hea koostöö projektipartneri Tartu Ülikooliga loodava
kompetentsikeskuse füüsilise keskkonna väljaehitamiseks. KOBAR projekti rakendamiseks teostatakse
vajalikud ümberehitus- ja rekonstrueerimistööd ligi 1000 m2 suurusel pinnal TÜ Pärnu kolledži hoones
aadressil Ringi 35 Pärnu linnas.
SA Pärnumaa Arenduskeskus on sõlminud lepingu omanikujärelevalve ja autorijärelevalve teostamiseks,
kõik tegevused on olnud plaanipärased. Projekti partner Tartu Ülikooli kuulutas välja ja juhtis
projekteerimise- ehituse hanke elluviimist. Hanke algus nihkus seoses projekteerimise -ehituse hanke
ebaõnnestumisega esimesel väljakuulutamisel kõikide pakkumuste liiga kõrge maksumusega ja
projektieelarve ületamisega. Teistkordsel hanke väljakuulutamisel võitis hanke Termokar OÜ, kellega
sõlmiti leping. Tegevused olid plaanipärased, va ehituse eriosade projekteerimine ja projekti ekspertiisi
läbiviimine.
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Konstruktsioonide avamisel ilmnesid tehnosüsteemide ebarahuldav seisukord, mis on tekitanud täiendavat
ümberprojekteerimist mida ei olnud võimalik varem tuvastada. Ehitustegevuse lõpptähtaeg aprill 2021 siiski
ei nihku.
KOBAR sisutegevuste planeerimiseks ja
jätkusuutlikkuse tagamiseks esitati projektitaotlus
„Uuring „KOBARa glokaalse ettevõtlussegisti kontseptsiooni loomiseks vajalike algtingimuste hindamine““
taotlusvooru „Maakonna arengustrateegiate uuendamiseks vajalikud uuringud ja analüüsid“.

Erik Reinhold
juhatuse liige
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2020

31.12.2019

Lisa nr

258 667

126 552

2

62 407

134 989

3, 10

0

4 407

4

321 074

265 948

321 074

265 948

42 048

39 180

5, 8

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

142 130

103 222

10

Kokku lühiajalised kohustised

184 178

142 402

184 178

142 402

123 546

107 602

13 350

15 944

136 896

123 546

321 074

265 948

Varad
Käibevarad
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Varud
Kokku käibevarad
Kokku varad
Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised
Võlad ja ettemaksed

Kokku kohustised
Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2020

2019

Lisa nr

783 558

828 518

10

11 435

10 634

11

5 001

3 504

12

799 994

842 656

Jagatud annetused ja toetused

-127 787

-110 632

13

Mitmesugused tegevuskulud

-180 231

-273 618

14

Tööjõukulud

-442 191

-404 151

15

Muud kulud

-36 458

-38 326

16

-786 667

-826 727

13 327

15 929

23

15

13 350

15 944

Tulud
Annetused ja toetused
Tulu ettevõtlusest
Muud tulud
Kokku tulud
Kulud

Kokku kulud
Põhitegevuse tulem
Intressitulud
Aruandeaasta tulem

17
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2020

2019

Lisa nr

Põhitegevuse tulem

13 327

15 929

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

72 582

40 521

3

4 407

-2 606

4

41 776

10 608

8, 10

23

15

17

132 115

64 467

Laekunud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade
müügist

0

34 300

Kokku rahavood investeerimistegevusest

0

34 300

Kokku rahavood

132 115

98 767

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

126 552

27 785

Raha ja raha ekvivalentide muutus

132 115

98 767

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

258 667

126 552

Rahavood põhitegevusest

Varude muutus
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus
Laekunud intressid
Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood investeerimistegevusest

6

2

2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2018
Aruandeaasta tulem
31.12.2019
Aruandeaasta tulem
31.12.2020

107 602

107 602

15 944

15 944

123 546

123 546

13 350

13 350

136 896

136 896
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
SA Pärnumaa Arenduskeskus on koostanud 2020. raamatupidamise aastaaruande vastavalt Raamatupidamiseseaduse § 17-le ja on
kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele.
Arvestuspõhimõtted on vastavuses Raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja vastavuses Raamatupidamise Toimkonna
juhenditele (RTJ).
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, kui see on
kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhmõtetes.
Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.
Rahavoogude aruandes kajastatakse aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja
finantseerimistegevuse rahavoogudeks. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.
SA Pärnumaa Arenduskeskuse raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused
Arvestuspõhimõtteid ei ole võrreldes eelmise aruandeperioodiga muudetud.
Raha
Bilansis kajastatakse raha kirjel pangas olevate arvelduskontode ja sularahakassa jääke.

Nõuded ja ettemaksed
Nõuded on kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Nõudeid kajastatakse bilansis nõudeõiguse tekkimise momendil
ning hinnatakse lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Kui nõude laekumine loetakse osaliselt või täielikult ebatõenäoliseks,
kajastatakse see nõuete bilansilise väärtuse vähendamisena ja kantakse kuludesse.
Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga kliendi kohta eraldi, arvestades informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Nõuded, mis laekuvad
maksegraafikute alusel ei ole alla hinnatud.
Nõuet loetakse lootusetuks, kui juhtkonna hinnangul puuduvad võimalused nõude sissenõudmiseks. Lootusetuid nõudeid bilansis ei kajastata.
Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad
Materiaalse põhivarana kajastatakse varasid eeldatava kasuliku elueaga üle ühe aasta ja soetusmaksumusega alates 5000 eurot.
Varad, mille kasulik eluiga on üle ühe aasta, kuid mille soetamismaksumus on alla 5000 euro, kajastatakse bilansivälise varana ja kantakse
soetamisel kuludesse.
Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektide üle, millised on soetamisel kuludesse kantud, peetakse arvestust
bilansiväliselt vastavalt RPS sätestatule ja lähtudes otstarbekusest.
Materiaalne põhivara on kajastatud bilansis soetamismaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum. Kulumi arvestamisel
kasutatakse lineaarset meetodit. Kulumi norm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust
elueast. Põhivara kasulikku eluiga inventeeritakse aastainventuuri käigus. Kui vara hinnanguline kasulik eluiga erineb oluliselt
eelnevalt kehtestatust, siis muudetakse vara järelejäänud kasulikku eluiga, millest tulenevalt muutub järgmiste perioodide varale
arvestatav kulum.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir

5000

Rendid
Aruandekohustuslane on rentnik
Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.
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Annetused ja toetused
Sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud kohustisi, mille korral sihtfinantseerimise
andja kontrollib toetuse sihipärast kasutamist.
Toetust kajastatakse vastavuses tegelike kulutustega (palju on arvelevõetud põhivarana ja tegevuskuludeks perioodikuluna).
Põhivara soetamiseks saadud sihtfinantseerimine kajastatakse tuluna põhivara soetamise perioodil.
Toetust kajastatakse bilansis esmakordselt raha laekumisel või toetuse tekkepõhisel kuupäeval, arvestades tulude-kulude vastavuse printsiipi.
Tegevuskulude katteks saadud sihtfinantseerimised kajastatakse tuluna kui selle laekumine on kindel (maksetaotlus on aktsepteeritud)
ja põhivara soetuse puhul lähtutakse soetamise kuupäevast.
Plaanitud, kuid laekumata toetussummasid bilansis ei kajastata.
Käibemaksukulu põhivara soetuselt kajastatakse eraldi kontol ja põhivara soetusega kaasnevat käibemaksukulu kajastatakse
brutomeetodil toetusena põhivara soetuseks.

Tulud
Tulud võetakse arvele tekkepõhiselt vastavalt tulu tekkimist kajastavatele dokumentidele. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse
osutamisel, mille kohaselt kajastatakse teenuse osutamisest saadavad tulud proportsionaalselt samades perioodides kui teenuse osutamisega
kaasnevad kulud.
Kulud
Kulude arvestus on tekkepõhine ja aruande koostamisel arvestatakse, et järgneva perioodi tulude teenimisega seotud kulu kajastatakse
ettemakstud tulevaste perioodide kuludena.
Maksustamine
Põhivara ja varude soetamisel tasutud mittetagastatavad maksud ja lõivud (näiteks käibemaks, kuna ostja ei ole käibemaksukohustuslane)
kajastatakse soetamishetkel kuluna ning neid ei kajastata varade soetamismaksumuse koosseisus.
Seotud osapooled
Aruande koostamisel loetakse seotud osapoolteks SA Pärnmumaa Arenduskeskuse asutajaid, nõukogu ja juhatuse liikmeid, nende
isikute lähedasi perekonnaliikmeid ja nende kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtjaid.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

Swedbank
Sularahakassa
Kokku raha

31.12.2020

31.12.2019

258 367

126 313

300

239

258 667

126 552

Pangakontode jäägid on inventeeritud ja võrreldud vastavate raamatupidamisregistritega. Sularahakassa jääk on võrreldud
inventeerimise käigus.
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Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2020

Nõuded ostjate vastu

12 kuu jooksul

Lisa
nr

867

867

867

867

28

28

28

28

Saamata sihtfinantseerimine

61 512

61 512

Kokku nõuded ja
ettemaksed

62 407

62 407

Ostjatelt laekumata
arved
Ettemaksed
Muud makstud
ettemaksed

31.12.2019

Nõuded ostjate vastu

12 kuu jooksul

Lisa
nr

2 535

2 535

2 535

2 535

14 689

14 689

1 004

1 004

1 004

1 004

2 817

2 817

2 803

2 803

14

14

Muud toetuste tagasinõuded

185

185

Saamata sihtfinantseerimine

113 759

113 759

Kokku nõuded ja
ettemaksed

134 989

134 989

Ostjatelt laekumata
arved
Maksude ettemaksed ja
tagasinõuded
Muud nõuded
Viitlaekumised
Ettemaksed
Tulevaste perioodide
kulud
Muud makstud
ettemaksed

10

5

10

Lisa 4 Varud
(eurodes)

Müügiks ostetud kaubad
Pärnu turismiinfokeskuse kaubad
Kokku varud

31.12.2020

31.12.2019

0

4 407

0

4 407

0

4 407

Seoses Pärnu turismiinfokeskuse sulgemisega laokaupu enam ei eksisteeri, järelejäänud reklaamtooted kantud kuludesse seisuga 31.12.2020
ja kasutatakse maakonna reklaami eesmärgil.
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Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2020

31.12.2019

Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks

Ettemaks

Maksuvõlg

5 376

4 848

0

11

9 471

8 810

Kohustuslik kogumispension

459

465

Töötuskindlustusmaksed

553

584

Erisoodustuse tulumaks
Sotsiaalmaks

Ettemaksukonto jääk

14 689

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

15 859

14 689

14 718

Kõik maksuvõlad on lõplikult tasutud 10.01.2021.
Vt lisa 8.

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

Kokku
Ehitised

Lõpetamata
projektid ja
ettemaksed

31.12.2018
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum

111 910

34 300

-111 910

146 210
-111 910

Jääkmaksumus

0

34 300

34 300

Müügid (jääkmaksumuses)

0

-34 300

-34 300

111 910

0

111 910

-111 910

0

-111 910

0

0

0

Soetusmaksumus

0

0

0

Akumuleeritud kulum

0

0

0

Jääkmaksumus

0

0

0

31.12.2019
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

31.12.2020

Müüdud materiaalsed põhivarad müügihinnas

2020

2019
19

Sihtasutus Pärnumaa Arenduskeskus

2020. a. majandusaasta aruanne

Lõpetamata projektid ja ettemaksed
Lõpetamata projektid
Kokku

0

34 300

0

34 300

0

34 300

Ehitistena oli arvel Uus tn 4 renoveerimine, renoveerimismaksumus jääkväärtus oli 0 ja seoses Uus tn 4 asuva Pärnu
turismiinfopunkti sulgemisega on põhivara bilansist välja kantud.

Lisa 7 Kasutusrent
(eurodes)
Aruandekohustuslane kui rentnik

Kasutusrendikulu

2020

2019

Lisa nr

34 630

29 705

14

31.12.2020

31.12.2019

Lisa nr

20 500

29 013

Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest

12 kuu jooksul

Lisas kajastatakse kontori- ja laoruumide rendilepinguid.
Akadeemia tn 2 kontoriruumide rendileping lõppes 31.10.2020.
Uus tn 2 laoruumide rendileping on sõlmitud 26.10.2020, leping on tähtajatu.
Haapsalu mnt 88 laoruumide rendileping sõlmitud 22.10.2020 tähtajaline rendileping, lõpptähtaeg 15.04.2021.
Laoruumid on renditud vara ja dokumentide hoidmiseks, kuni toimub kontoriruumide kolimine Ringi tn 35 (eeldatavalt aprillis 2021).

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2020
Võlad tarnijatele

12 kuu jooksul

Lisa nr

4 328

4 328

Võlad töövõtjatele

19 986

19 986

9

Maksuvõlad

15 859

15 859

5

1 418

1 418

457

457

42 048

42 048

Sihtfinantseerimise
tagasimaksekohustised
Muud kohustised
Kokku võlad ja ettemaksed

31.12.2019

12 kuu jooksul

Lisa nr

Võlad tarnijatele

6 263

6 263

Võlad töövõtjatele

9 045

9 045

9

14 718

14 718

5

8 666

8 666

488

488

39 180

39 180

Maksuvõlad
Sihtfinantseerimise
tagasimaksekohustised
Muud kohustised
Kokku võlad ja ettemaksed
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Lisa 9 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

31.12.2020

31.12.2019

19 491

7 747

495

1 298

19 986

9 045

Puhkusetasude kohustis
Võlad majanduskulude eest
Kokku võlad töövõtjatele

Lisa nr

8

Lisa 10 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

31.12.2018
Nõuded

Laekunud

Kohustised

Tagasi
makstud

Kajastatud
tulemiaruandes

31.12.2019
Nõuded

Kohustised

Lisa
nr

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Ettevõtluse Arendamise
SA

86 971

118 971

32 000

373 958

41 663

48 444

61 559

Pärnumaa
Omavalitsuste Liit

33 993

381 628

Pärnu Linnavalitsus

56 254

54 000

Euroopa Komisjon

251

6 584

21 945

15 362

19 508

37 939

47 313

28 882

3

Rahandusministeerium

7 975

60 200

92 914

40 689

3

Lääne-Eesti Turism SA

28 366

28 007

10 420

10 779

3

131 398

164 807

33 409

3

Kodanikuühiskonna
Sihtkapital SA

27 700

27 700

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

15 000

15 000

600

600

ERDF (Eesti-Läti
programm)

Maakondlikud
Arenduskeskused MTÜ

Põhjamaade Ministrite
Nõukogu
Muud mitmesugused

2 413

2 413

Kokku
sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

149 404

92 660

877 388

2 664

828 518

113 759

103 222

Kokku
sihtotstarbelised
tasud, annetused ja
toetused

149 404

92 660

877 388

2 664

828 518

113 759

103 222
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31.12.2019
Nõuded

Laekunud

Kohustised

Tagasi
makstud

Kajastatud

31.12.2020

tulemiaruandes

Nõuded

Kohustised

Lisa
nr

Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks
Rahandusministeerium

22 555

34 384

11 829

Kokku
sihtfinantseerimine
põhivarade
soetamiseks

22 555

34 384

11 829

32 000

32 000

3

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Ettevõtluse Arendamise
SA
Pärnumaa
Omavalitsuste Liit

41 663

405 286

-6 000

363 700

Pärnu Linnavalitsus

61 559

990

-11 559

1 815

Euroopa Komisjon

29 260

29 260

6 656

83 905

3

49 175

ERDF (Eesti-Läti
programm)

28 882

40 008

17 550

6 424

3

Rahandusministeerium

40 689

92 936

88 850

36 603

3

Lääne-Eesti Turism SA

10 779

10 779

Maakondlikud
Arenduskeskused MTÜ

33 409

224 395

181 934

32 750

32 750

Põhjamaade Ministrite
Nõukogu

600

600

Muud mitmesugused

715

715

Kodanikuühiskonna
Sihtkapital SA

9 050

Kokku
sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

113 759

103 222

869 719

-17 559

749 174

49 683

142 130

Kokku
sihtotstarbelised
tasud, annetused ja
toetused

113 759

103 222

892 274

-17 559

783 558

61 512

142 130

Lisa 11 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

Tulu koolitusteenuste ostutamisest
Reklaami müügi tulu
Muu teenuste müügitulu
Kokku tulu ettevõtlusest

2020

2019

7 760

6 761

0

1 170

3 675

2 703

11 435

10 634
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Lisa 12 Muud tulud
(eurodes)

2020

2019

Pärnu Turismiinfokeskuse kauba müügitulu

5 001

3 504

Kokku muud tulud

5 001

3 504

Lisa 13 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

2020

2019

-3 000

-12 188

Arengustipendium

-825

0

Koolinoorte preemiad

-900

0

0

-15 000

-94 029

-78 249

-4 195

-5 195

-24 838

0

-127 787

-110 632

Noore spetsialisti toetus

Forwardspace MTÜ tegevuse toetamine
Kohaliku omaalgatuse programmi toetused
Liikmemaksud
KOBAR ehituskulude katmine
Kokku jagatud annetused ja toetused

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

2020

2019

Lisa nr

Üür ja rent

-34 630

-29 705

7

Mitmesugused bürookulud

-12 420

-17 599

Uurimis- ja arengukulud

-9 188

-23 050

Lähetuskulud

-2 121

-8 775

Koolituskulud

-9 243

-11 126

Esindus- ja vastuvõtukulud

-1 391

-2 302

-80

-1 424

-6 065

-11 189

-10 203

-16 833

Inventarikulud

-1 096

-190

Tervise edendamise kulud

-1 355

-1 702

Ürituste korraldamise kulud

-88 020

-148 109

-4 419

-1 614

-180 231

-273 618

Juriidilised- ja personaliteenused
Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis
IT-kulud ja arendustööd

Reklaamikulud
Kokku mitmesugused tegevuskulud
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Lisa 15 Tööjõukulud
(eurodes)

2020

2019

Palgakulu

-321 144

-300 235

Sotsiaalmaksud

-108 299

-101 101

Puhkusekohustis

-11 744

-2 568

-1 004

-247

-442 191

-404 151

15

15

Töötajatele tehtud erisoodustused
Kokku tööjõukulud
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Aruandeperioodi palgakulu jaotus töötamise liikide kaupa:
- töölepingu alusel töötav isik 269 277 eur
- juhatuse liikme tasu 27 600 eur
- võlaõiguslik leping 18 462 eur
- kasutamata puhkuse hüvitis 2471 eur
- töölepingu ülesütlemisel makstud hüvits 2100 eur
- ühekordne lisatasu 1234 eur
Aruandeperioodi töötajate arv lepingute kaupa:
- juhatuse liikme leping, 1 inimene
- tööleping, 14 inimest
- võlaõiguslik leping, 27 lepingut

Seoses Pärnu turismiinfokeskuse sulgemisega koondati 31.12.2020 kaks töötajat.

Lisa 16 Muud kulud
(eurodes)

2020

2019

0

-16

-29 222

-38 203

-7 236

0

0

-107

-36 458

-38 326

2020

2019

Intressitulu hoiustelt

23

15

Kokku intressitulud

23

15

Trahvid, viivised ja hüvitised
Käibemaksukulu
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest arvetest
Erisoodustuse tulumaksukulu
Kokku muud kulud

Lisa 17 Intressitulud
(eurodes)
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Lisa 18 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga
31.12.2020

31.12.2019

2

2

Juriidilisest isikust liikmete arv
Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
31.12.2020

31.12.2019

Kohustised

Kohustised

Asutajad ja liikmed

1 120

914

Kaupade ja teenuste ostud ja müügid
2020
Kaupade ja
teenuste ostud
Asutajad ja liikmed

2019
Kaupade ja
teenuste müügid

8 650

Kaupade ja
teenuste ostud

5 546

3 675

Kaupade ja
teenuste müügid
1 326

Põhivarade ostud ja müügid
2020

2019

Müüdud põhivara
Asutajad ja liikmed

Müüdud põhivara
0

34 300

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu
Hüvitis juhatuse liikme lepingu lõpetamisel

2020

2019

27 600

31 582

0

9 804

SA Pärnumaa Arenduskeskuse asutajad on Pärnumaa Omavalitsuste Liit ja Pärnu linn.
Info asutajatelt saadud toetuste osas on lisas 10.

25

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE
Sihtasutus Pärnumaa Arenduskeskus üldkoosolekule
Arvamus
Oleme auditeerinud Sihtasutus Pärnumaa Arenduskeskus (sihtasutus) raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2020 ning tulemiaruannet,
rahavoogude aruannet ja netovara muutuste aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud aasta kohta ja raamatupidamise aastaaruande lisasid, sealhulgas märkimisväärsete
arvestuspõhimõtete kokkuvõtet.
Meie arvates kajastab kaasnev raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt sihtasutuse finantsseisundit seisuga 31.12.2020 ning sellel kuupäeval lõppenud
aasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.
Arvamuse alus
Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti). Meie kohustusi vastavalt nendele standarditele kirjeldatakse täiendavalt meie aruande osas
„Vandeaudiitori kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga”. Me oleme sihtasutusest sõltumatud kooskõlas kutseliste arvestusekspertide eetikakoodeksiga
(Eesti) (sh sõltumatuse standardid), ja oleme täitnud oma muud eetikaalased kohustused vastavalt nendele nõuetele. Me usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud,
on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie arvamusele.
Muu informatsioon
Juhtkond vastutab muu informatsiooni eest. Muu informatsioon hõlmab tegevusaruannet, kuid ei hõlma raamatupidamise aastaaruannet ega meie asjaomast vandeaudiitori
aruannet.
Meie arvamus raamatupidamise aastaaruande kohta ei hõlma muud informatsiooni ja me ei tee selle kohta mingis vormis kindlustandvat järeldust.
Seoses meie raamatupidamise aastaaruande auditiga on meie kohustus lugeda muud informatsiooni ja kaaluda seda tehes, kas muu informatsioon oluliselt lahkneb
raamatupidamise aastaaruandest või meie poolt auditi käigus saadud teadmistest või tundub muul viisil olevat oluliselt väärkajastatud.
Kui me teeme tehtud töö põhjal järelduse, et muu informatsioon on oluliselt väärkajastatud, oleme kohustatud sellest faktist aru andma. Meil ei ole sellega seoses millegi kohta
aru anda.
Juhtkonna ja nende, kelle ülesandeks on valitsemine, kohustused seoses raamatupidamise aastaaruandega
Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga ja sellise sisekontrolli eest, nagu juhtkond
peab vajalikuks, et võimaldada kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta raamatupidamise aastaaruande koostamist.
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on juhtkond kohustatud hindama sihtasutuse suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana, esitama infot, kui see on asjakohane,
tegevuse jätkuvusega seotud asjaolude kohta ja kasutama tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsiipi, välja arvatud juhul, kui juhtkond kavatseb kas sihtasutuse likvideerida või
tegevuse lõpetada või tal puudub sellele realistlik alternatiiv.
Need, kelle ülesandeks on valitsemine, vastutavad sihtasutuse raamatupidamise aruandlusprotsessi üle järelevalve teostamise eest.
Vandeaudiitori kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga
Meie eesmärk on saada põhjendatud kindlus selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne tervikuna on kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta, ja anda
välja vandeaudiitori aruanne, mis sisaldab meie arvamust. Põhjendatud kindlus on kõrgetasemeline kindlus, kuid see ei taga, et olulise väärkajastamise eksisteerimisel see
kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti) läbiviidud auditi käigus alati avastatakse. Väärkajastamised võivad tuleneda pettusest või veast ja neid peetakse
oluliseks siis, kui võib põhjendatult eeldada, et need võivad üksikult või koos mõjutada majanduslikke otsuseid, mida kasutajad raamatupidamise aastaaruande alusel teevad.
Kasutame auditeerides vastavalt rahvusvaheliste auditeerimise standarditele (Eesti) kutsealast otsustust ja säilitame kutsealase skeptitsismi kogu auditi käigus. Me teeme ka
järgmist:
- teeme kindlaks ja hindame raamatupidamise aastaaruande kas pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamise riskid, kavandame ja teostame auditiprotseduurid vastuseks
nendele riskidele ning hangime piisava ja asjakohase auditi tõendusmaterjali, mis on aluseks meie arvamusele. Pettusest tuleneva olulise väärkajastamise mitteavastamise risk
on suurem kui veast tuleneva väärkajastamise puhul, sest pettus võib tähendada salakokkulepet, võltsimist, info esitamata jätmist, vääresitiste tegemist või sisekontrolli eiramist;
- omandame arusaamise auditi puhul asjassepuutuvast sisekontrollist, et kavandada nendes tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamiseks
sihtasutuse sisekontrolli tulemuslikkuse kohta;
- hindame kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasust ning juhtkonna arvestushinnangute ja nendega seoses avalikustatud info põhjendatust;
- teeme järelduse juhtkonna poolt tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsiibi kasutamise asjakohasuse kohta ja saadud auditi tõendusmaterjali põhjal selle kohta, kas esineb
olulist ebakindlust sündmuste või tingimuste suhtes, mis võivad tekitada märkimisväärset kahtlust sihtasutuse suutlikkuses jätkata jätkuvalt tegutsevana. Kui me teeme järelduse,
et eksisteerib oluline ebakindlus, oleme kohustatud juhtima vandeaudiitori aruandes tähelepanu raamatupidamise aastaaruandes selle kohta avalikustatud infole või kui
avalikustatud info on ebapiisav, siis modifitseerima oma arvamust. Meie järeldused põhinevad vandeaudiitori aruande kuupäevani saadud auditi tõendusmaterjalil. Tulevased
sündmused või tingimused võivad siiski kahjustada sihtasutuse suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana;
- hindame raamatupidamise aastaaruande üldist esitusviisi, struktuuri ja sisu, sealhulgas avalikustatud informatsiooni, ning seda, kas raamatupidamise aastaaruanne esitab
aluseks olevaid tehinguid ja sündmusi viisil, millega saavutatakse õiglane esitusviis.
Me vahetame nendega, kelle ülesandeks on valitsemine, infot muu hulgas auditi planeeritud ulatuse ja ajastuse ning märkimisväärsete auditi tähelepanekute kohta, sealhulgas
mis tahes sisekontrolli märkimisväärsete puuduste kohta, mille oleme tuvastanud auditi käigus.
/digitaalselt allkirjastatud/
Krista Lehtsalu
Vandeaudiitori number 279
Osaühing Infora
Audiitorettevõtja tegevusloa number 51
Tallinna tn 19/21, Viljandi linn, Viljandi maakond, 71013
25.03.2021

Ülevaade SAPA 2021. aasta
senistest tegevustest ning
edasiste tegevuste
planeerimisest

Maakonna arengu küsimused 2021. aastal

1

Arengustrateegia „Pärnumaa 2035+“ tegevuskava 2020. aasta seirearuande ja uuendatud
tegevuskava 2020-2024(25) koostamine ja heakskiitmine. Seirearuanne ja uuendatud
tegevuskava kinnitati POL-i üldkogu otsusega 09.04.21 nr 1-4.1/16/2021.

2

MATA (maakondade arengustrateegiate elluviimise meetme) 2021. a voorus Pärnumaa
taotlemisõigusega projektide väljavalimise kaitsmine ja objektide otsustamine RTK-s.
Pärnu maakonna põhiprojektideks said Tori valla Sindi kärestikukeskus (toetust taotleti 396
385 eurot) ja Lääneranna valla Lihula mõisa baltisaksa kultuurilooekspositsiooni
ettevalmistamine (161 757 eurot).

3

PKT (piirkondade konkurentsivõime tõstmine) lisameetmest Pärnumaa projektiideede
eelhindamine ja parima väljavalimine. POL-i üldkogu kinnitas oma 09.04.2021 koosolekul
Pärnumaalt esitatavaks projektiks „Liivaväljakuga spordimaja rajamise Jõulumäele“. Lõplikud
projektid esitatakse RTK-le 15.07.2021.

4

POL-i üldkogu asutas 3 uut maakonna arenguga seonduvat komisjoni.
03. veebruaril moodustati POL-i strateegilise ja ruumilise planeerimise komisjon (esimees
Karel Tölp) ja
POL-i keskkonnakomisjon (esimees Lauri Luur)
09. aprillil POL-i kõrgharidus- ja teaduskoostöö komisjon (esimees Priit Enok)
Toimunud on 2 strateegilise ja ruumilise planeerimise komisjoni koosolekut 17. märtsil ja 20. aprillil. Järgmine koosolek on ettevalmistamisel ja toimub 4. juunil. Koosolekute
sisulise poole eest vastutab maakonna arendusjuht.

5
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Uuringu „Rail Balticu arengukoridor ja kohalikud peatused“ valmimine
(Skepast&Puhkim OÜ) ja lõpuseminari korraldamine 29.04.2021.

KOBARa sisu-uuringu läbiviimine Cumulus Consulting OÜ poolt. Uuringut „KOBARa glokaalse
ettevõtlussegisti kontseptsiooni loomiseks vajalike algtingimuste hindamine“ teostatakse
koostöös TÜ Pärnu kolledžiga ja TÜ Viljandi Kultuuriakadeemiaga.
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Uuring „Kuidas mõjutab Rail Balticu valmimine Pärnumaa sotsiaalmajanduslikku arengut ja
rahvastikutrende aastani 2050?
Arengut mõjutavate uuenduste ja trendide analüüs, olulisemad väljakutsed ja sisend
strateegiasse“ lähteülesande, pakkumuste ja taotluse ettevalmistamine (ca 25 000 eurot)
05.05.2021.
Koostöös RAM REHO Pärnu talitusega maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Pärnu jõe ja
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kaldaala ruumilise arengu perspektiiv ja seosed mereplaneeringuga“ algatamise
ettevalmistamine ja vastavate uuringute läbiviimine (AS Maves poolt jõe kasutusvõimaluste
uuring ja Ruumab OÜ poolt „Transport ja liikuvus Pärnu jõel ning nende seotus merega“.
Planeeringuprotsessi koordineerib RAM REHO, orienteeruv maksumus 105 000 eurot on
kavandatud RAM eelarvesse.

Rail Balticu Pärnu maakonnaplaneeringu menetluse uuendamine nii trassivaliku kui KSH osas.

9

Osalemine maakondliku partnerina. (vastutajad RAM ja MKM, teostajad OBERMEYER
Planen+Beraten GmbH ja Prointec S.A, maakonnaplaneering Skepast&Puhkim OÜ, KSH mõjud
Estonian, Latvian&Lithuanian Environment SIA)

10

11

Osalemine Väikesaarte komisjoni töös Pärnu maakonna esindajana: 26.0413.05.2021 projektide hindamine, hindamiskomisjoni otsustav koosolek 19.05.2021.

15.12.2020-19.02.2021 läbitud edukalt maakondade arendusjuhtide arenguprogramm.
See koosnes 3-st kahepäevasest õppemoodulist ja lõputööst „Maakondade arengustrateegiate
elluviimine ja seire“

2021 edaspidi kavas:
Juunis POL-i strateegilise ja ruumilise planeerimise komisjoni liikmete tutvumine Häädemeeste
valla ja Tori valla arendusobjektidega.
Juunis tuuleenergeetika arengu- ja teemapäeva korraldamine Varbla restoranis Groot.
COVID pandeemia tõttu edasi lükkunud teemapäevade korraldamine kontaktüritustena
septembris-oktoobris.
Rahandusministeeriumi juhendmaterjali alusel uute strateegiaprotsesside käivitamine
maakonnas, valmistumine Euroopa Liidu uue eelarveperioodi meetmete avanemiseks
2022.aastal, vastavate tegevuste ja uute projektide kavandamine, projektivaliku töötubade
korraldamine (1-2 maakonnas).

Tulevikukonverentsi „Pärnumaa 100 000“ ettevalmistamine ja läbiviimine aasta lõpus.
Maakonna arengustrateegia visiooni ülevaatamine ja kaasajastamine, lähtudes muutunud
tingimustest ja värsketest üleriigilistest arengudokumentidest (Eesti 2035, liikuvuse ja transpordi
arengukava jt).
Heiki Mägi
maakonna arendusjuht

Maakonna turundustegevused

Seni tehtud
SEO analüüs Pärnumaaga seotud märksõnadega + omavalitsuste põhiselt. Tulemused

1

edastatud ka kõigile huvilistele. Nii näeb, kuidas inimesed meie kohta infot Googles otsivad,
kuidas erinevad domeenid omavahel viitavad ning mismoodi konkurentide kodulehed on
optimeeritud. Vastavalt sellele saab luua uut sisu ning muretseda juurde viitavaid domeene. Nii
tuli välja, et ühegi Pärnumaa kohaliku omavalitsuse koduleht ei viita parnumaa.ee lehele.

2
3

Kõikide Pärnumaa gümnaasiumite info ühtses stiilis kogutud ja vormitud parnumaa.ee lehele.
Praegused koolide lehed segased ja väga erinevad.
https://parnumaa.ee/oppimine/gumnaasiumid/

Õnneliku töötaja/vaimse tervise kampaania.

Viime läbi 4 uuringut
Seoses turundusstrateegia uuendamisega vajavad ülevaatamist erinevad sihtgrupid, nende
käitumine, mõtted tuleviku osas ning arvamus tänasest olukorrast.
Kui mingeid käitumisharjumusi saab vaadata läbi otsingute internetis (mida ja kuidas
inimesed Pärnumaa kohta otsivad), siis paljusid asju tuleb neilt otse ise küsida.
Küsimused Pärnumaalt pärit noortele, kes õpivad teiste linnade kõrgkoolides. (valmis)
Küsimused Pärnu kolledžis õppivatele tudengitele.
Küsimused Pärnumaa ettevõtjatele.
Pärnumaa maine uuring 30+ inimeste seas.

Maal elamise päev
Kolmandat aastat toimuv üritus, mille korraldamist toetab ka riik.
Teemapäev on mõeldud nii kohalikele kui mittekohalikele, mis haakub hästi ka Pärnumaa elu- ja
töökeskkonna turundusega.
Esmakordselt soovime välja minna meeskonnana ehk maakondlikult.
Osalevad kolm valda: Häädemeeste, Põhja-Pärnumaa, Tori.
Arenduskeskus aitab turundusega.

Kohe valmiv uus
investinparnu.com
Praegune leht ei täida oma funktsiooni ja on sihtgrupile segane.
Uus leht on kasutajamugavam näidates kohe, kus tehnopargid
Pärnumaal asuvad. Lisaks kaugus praegustest ja tulevikus
rajavatest olulistest transpordisõlmedest.
Krundid on joonistatud aerovaates, nii näeb investor kohe sealset
olukorda.
Huviline saab kiirelt ühendust soovitud krundi omanikuga.

2021 edaspidi kavas:
Valmiv parnumaa.ee lisaarendus, et muuta leht dünaamilisemaks. Seejärel saab alustada
sisuturundusega ning leht muutub palju kasutajamugavamaks.
Video ja pildiamterjal Pärnumaa kohta.
- Pildid tulevad droonifotogaafilt.
- Videod tutvustavad omavalitsusi, mis teeb neid eristuvaks teistest ning miks
inimesed peaksid seal elama. Videod mõeldud sotsiaalmeediasse.
Koroonaolukorra stabiliseerudes näost-näkku praktilised digiturunduse koolitused ettevõtjatele.
Luua omavalitsuste inimestega maakonnaülene toimiv infot vahetav turundusvõrgustik.

Hando Murumägi
turundusjuht

5 ettevõtet 2020-2021 programmis
Koostöö Teaduspark Tehnopoliga, 55+ mentorit,
koolitused, üritused, networking

DREAMSVILLE- hea une võlurid, raskustekid; Kaasasid detsembris 100 000euri Limitless kaudu
TAMIATICS - aianditele juurekeskkonna andurid; AJUJAHI finaalis TOP6 hulgas!!!
MATEEMIK- arendavad lauamängud; Sisenevad välisturgudele.
TUHAT SÕNA - sisustuselement, kuhu on trükitud terve raamat, nt. Tõde ja Õigus;
LOOMELINNAK - keskkond Pärnu jõe kaldal, mis koondab erinevaid ettevõtteid;
Inkubaatori info on leitav pärnumaa.ee kodulehel:
parnumaa.ee/parnumaa-arenduskeskus/inkubaator/inkubandid/

2021 edaspidi kavas:
Mai-juuni
Juuli
August-September

Teavituskampaania sotsiaalmeedias, uue vooru ettevalmistamine
Käimasoleva vooru lõpetamine, finaal
Teavituskampaania vol2
Ühised ettevõtlusüritused: Pärnu LV, Forwardspace, HUUB, kolledz jm

01.10.2021
Okt, Nov, Dets

START! Uue vooru avamine, vähemalt 7 inkubeeritavat ettevõtet
Koolitusprogramm, mentorlused, üritused
Kaydi Tomson
ettevõtlusinkubaatori
projektijuht

Ettevõtjate nõustamine

Ettevõtjate nõustamine
Nõustamiskordade arv (seisuga 22.04.2021) – 229 korda

Starditoetust saanud 2
ettevõtet, 1 ettevõtte osas
rahastamisotsus otsustamisel

1

2

3

Korraldatud 1
ettevõtluskoolitus (7
päevane), osalejaid 24.

Maikuus toimub 2 päevane koolitus
naisettevõtjatele
programmi Canvas
kasutamise teemal.

Maikuus planeeritud naisettevõtjatele
2 päevane koolitus
„Visuaal ja foto
sotsiaalmeedias“.

4
Maikuus planeeritud 3-e päevane
digioskuste koolitus.

2021 edaspidi kavas:
Nõustamiste jätkamine.
Avanema hakkavad uued toetusmeetmed ja ehk ettevõtjatest toetuse saajaid rohkem.
Plaanis teha ettevõtluse baaskoolitus (september – oktoober).
Tegevused naisettevõtjatele – kui võimalik (koroonapiirangustest sõltuvalt) 2 naisettevõtjate
kogunemist (august, september?).
Ettevõtjatele suunatud koolitused (sõltuvad koroonapiirangutest).
Ringmajanduse projekti tegevused (suvi-sügis).
Ettevõtluspäev septembrikuus.

Margit Kool
ettevõtluskonsultant
(alustavad ettevõtted)

Svea Uusen
ettevõtluskonsultant
(tegutsevad ettevõtted)

Maakondliku koostööprojekti KOBAR
elluviimine koostöös Tartu Ülikooliga

KOBAR koostööprojekti viiakse ellu kiirendamaks Pärnumaa ettevõtluse restruktureerimist,
digitaliseerimist ning tagamaks vajalike spetsialistide ettevalmistamist ning uute loovate ja
innovaatiliste ettevõtete loomist.
Projekti eesmärk on ettevõtluskompetentsi ja uudse inkubatsiooniteenuse koondamine ühisesse
tegevusruumi.
2020. aastal alustati TÜ Pärnu kolledži õppehoone osalist rekonstrueerimist aadressil Ringi 35, Pärnu,
kuhu liituvad SA Pärnumaa Arenduskeskus (SA PA) ja Pärnumaa Ettevõtlusinkubaator.
Tegevuste elluviimine toimus vastavalt SA PA ja Tartu Ülikooli vahel sõlmitud
koostöömemorandumile.
KOBAR projekti eelarve 850 270 eurot.

Finantseerimise allikad:
Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede (MATA) - 461 252 eurot;
Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute meede (PKT) inkubaatori
väljaehitamiseks - 199 977 eurot;
Ülikooli investeering põhivarasse MATA projekti omafinantseeringuna 153 751 eurot;
SA Pärnumaa Arenduskeskus PKT inkubaatori ja MATA projekti 34 300 eurot;
Pärnu Linnavalitsuse omafinantseering PKT inkubaatori projekti 990 eurot

KOBAR 2020- 2021. aasta tegevused
Aprill 2020 - valmis sisearhitektuurne projekt TÜ Pärnu kolledži raamatukogu hoonetiiva
nelja korruse rekonstrueerimistöödeks.
Sisearhitekt Liisi Murula-Kerstna, Rein Murula Arhitektuuribüroo.
Septembris 2020 alustas projekteerimis- ja ehitustöödega OÜ Termokar. Lepingu
maksumus 705 396 eurot ja lepingu pikkus 7 kuud.
Aprillis 2021 lõpetati tähtaegselt projekteerimis- ja rekonstrueerimistööd.
Läbi on viidud sisustuse hange, välja kuulutamisel on IT ja AV tehnika hange.

KOBAR 2021. aasta plaanid
Mai 2021 - SA Pärnumaa Arenduskeskus käivitab töö uutes ruumides.
August 2021 – valmib ettevõtluse demoala TÜ Pärnu kolledži fuajees ja rekonstrueeritud
ruumides.
September 2021- projekti „ Pärnumaa Ettevõtlusinkubaatori käivitamine PKT II voor“ lõpp.
2021 aastal ja 2022.aasta märtsi kuuni jätkuvad KOBAR projekti sisutegevused.

Uuring „KOBARa glokaalse
ettevõtlussegisti kontseptsiooni loomiseks
vajalike algtingimuste hindamine
Oktoobris 2020 esitati KOBAR projekti sisutegevuste planeerimiseks MATA toetusvooru
projekt "Uuring „KOBARa glokaalse ettevõtlussegisti kontseptsiooni loomiseks vajalike
algtingimuste hindamine“".
Projekti partnerid on Pärnumaa Omavalitsuste Liit (POL) ja SA Viljandimaa Arenduskeskus.
Jaanuaris 2021 – positiivne rahastusotsus KOBAR uuringu projektile.
Uuringu projekti eelarve 35 880 eurot.
Merle Einola
KOBAR projektijuht

Pärnumaa kodanikeühenduste
nõustamine-toetamine

Kodanikeühenduste nõustamine
Nõustamiskordade arv (seisuga 25.04.2021) – 50 korda
Infopäevi-koolitusi 4 (Zoomis):
19.01 Alustavate vabaühenduste veebiseminar, 2 korda kell 10 ja kell 16.
02.03 veebiseminar MTÜ asutamine ja juhtimine.
12.04 KOP infopäev, taotluse koostamise koolitus
Uue KOP määruse kohta tagasiside andmine, töögrupis osalemine

Osalemine töögruppides:
Pärnumaa kultuuri- ja spordistrateegia väljatöötamine;
MAK võrgustiku töögrupi liige, mis koostas taotluse Siseministeeriumi konkursil
strateegilise partnerluse vadlkonnas “Võimekad ja hoolivad kogukonnad”
Pärnu linna kaasava eelarve ajurünnak

2021 edaspidi kavas:
Infopäev: MTÜ lõpetamine ja likvideerimine.
Osalemine Arvamusfestivalil MTÜ konsultantide algatatud teemaga “Teenuste
delegeerimine vabaühendustele”
Uuring koostöös TÜPK-iga: Pärnumaa vabaühendused, kogukondade kaardistamine
Koolitus vabaühendustele juhtimisvõimekuse tõstmiseks.
Maakonna parimate tunnustamine.
KOP sügisvoor

Daisi Sprenk
mittetulundusühingute
konsultant

Pärnumaa rahvatervis ja turvalisus

Rahvatervis
Prioriteedid: vaimne tervis, liikumine, võrgustiku areng
Maakonna arendustegevused: noorte vaimse tervise uuring
Maakondlikud tegevused: projektivoor, spordiliiduga koostöö, teavitus
Võrgustikutöö: koolitused, koolide, lasteaedade ja töökohtade võrgustike arendamine, maakondlik
koostöö (seminarid „Koos jõuame rohkem“ koos PäA ja „Sattusin kampa“ koos PPA), KOV
heaolumeeskondade arendamine
Olulisemat tehtust:
KOV heaolumeeskondade arendusprojekt
Linna ja maakonna noortekeskuste tervise- ja ennetusalase koostöövõrgustiku algatamine

Turvalisus
Plaanis on aaasta jooksul külastada iga KOVi üht küla/asumiseltsi, et suurendada elanikkonna
valmisolekut kriisideks.
Turvalisuse nõukogu liikmete koostöö koolitused.
Elanikkonna kriisideks valmisoleku projekt.
Koostöös Punase ristiga teavitus koduste esmaabikappide korrashoiuks.
Enesehindamise töövihik kogukondade kriisideks valmisoleku hindamiseks ning koostööseminar
Olulisemat tehtust:
Käivitatud on ühendkriisikomisjoni moodustamise projekt.
Alanud on miniloengute sari turvalisuse nõukogu ja rahvatervise komisjoni liikmetelt liikmetele, et
oma valdkonna teavet jagada
Karmen Vesselov
rahvatervise ja
turvalisuse spetsialist

Rahvusvaheline koostöö

Europe Direct teabekeskus Pärnumaa 2021
Jaguneb kaheks osaks. 01.01-30.04 nn vana ED, alates 01.05 uus ED.
Osalemine ED projektikonkursil. 20 kanditaati, sai 8.
Pärnumaa katab osaliselt ka Läänemaad ja Raplamaad.
Nn vana Europe Direct 3 üritust, osalejaid 230 (e-mälumängud).
Alates 01.05 plaanis 20 tegevust.

Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus
Eestis koostööprojektid 2021
Nordic-Baltic Mobility Programme for Public Administrations „ Social issues as the
foundation of the welfare “ kirjutamine. Vastus mais.
Lisaks:
Põhjala kirjanduse nädal korraldamine;
Nordic Writers Crossing Borders programm;
kirjanike külastused;
Taani saatkonna näitus Pärnu Keskraamatukogus

2021 edaspidi kavas:

Viken 2021: plaanis õppereis
USA 2021: plaanis ametlik visiit
Partnerite (õnnestunud) leidmine erinevatele projektidele (Lihula mõis, kliimakava).

Kersti Liiva
väliskoostöö spetsialist

Eelarve täitmine 2021

Eelarve täitmine 2021

Eelarve täitmine 2021

Eelarve täitmine 2021

Eelarve täitmine 2021

Kaire Piiroja
raamatupidaja

