
Ekspertide tagasiside 
strateegiale



Tegevuspiirkond

• Tegevuspiirkonnana käsitleda maakonda

• Strateegias võiks teha olulise muudatuse: Tegevuspiirkonnana 
käsitleda Jõgevamaa praegust 3 valda, nende praeguste 
territooriumitega. Mitte kaasata endisi Jõgevamaa valdasid (Pala, 
Tabivere) ja võtta juurde Mustvee vallast Avinurme ja Lohusuu. Lisada  
abikõlbulikena Jõgeva ja Põltsamaa linn. 



Arenguvajadused

• SWOT kaasajastada, arenguvajadused uuesti sõnastada



Piirkonna eripära
• Uuesti sõnastada (lähtuvalt arenguvajadustest)

• Punktis 1.3.2 toodud looduslikud võimalused ja tähtsamad sihtkohad on piisavad. 
Ei ole sugugi nõus lausega: Piirkonnas on edukalt arendatud ka puhkemajandust. 
Siin oleks veel teha küll ja küll. 90 % majutuskohtadest ei sobi kõrgemate 
nõudmiste- ja sealt lähtuvalt ka suurema maksevõimega külaliste majutamiseks.

• Vajab üle vaatamist ja täiendamist, praegu kirjeldav tekst mille võiks asendada 
konkreetsema loeteluga

• Vooremaa piirkonnale võiks lisada: 
• Vabaajaveetmise ja turismipiirkonnana Endla Looduskaitseala ja selle potentsiaal
• Kuremaa mõisakompleks, supluskoht ja puhkeala, suurürituste toimumise koht, näiteks 

Jõgevatreff ja  Küüslaugufestival jm; 
• Jõgeva linn kui endine maakonnakeskus ja piirkonna suurim linn. Betti Alverile ja Alo 

Mattiisenile pühendatud sündmused jne.

• Põltsamaa piirkonnas olulisemana ja enam välja tuua ettevõtlust. 

• Peipsi piirkonda lisada Avinurme ja Lohusuu. 



Kogukonnateenused
• Uuesti sõnastada (lähtuvalt arenguvajadustest)

• Võib-olla tasuks kaaluda ka näiteks väiksemahuliste investeeringute võimalust 
põllumajandussaaduste töötlemises? Koht, kus saaks kasutada suurt pliiti või spetsiaalseid 
keedukatlaid mooside tegemiseks, puuviljadest mahla tegemiseks, seente ja kurkide 
marineerimiseks jne. 

• Kogukonnateenus tuleks uuesti lahti mõtestada, sest olukord on vahepeal muutunud. Strateegia 
koostamisel oli algne loetelu pikem (lähtuvalt tehtud uuringust), kuid lõplikku 
strateegiadokumenti otsustati jätta üsna vähesed  teenused. 

• Kogukonna teenustesse lisada: Ühisürituste korraldamiseks vahendite ostmine (näiteks ajavõtu 
süsteemid, tribüünid, piirdeaiad, väliürituste mööbel va telgid)

• Kogukonna teenuste olemasolevas loetelus sauna teenusele lisada regulaarselt kogukonnale 
osutatava teenusena.

• Lisada kogukonna köökide rajamiseks vajalikud investeeringud.  Köök mis on kogukonnale avatud, 
erinevate koolituste korraldamiseks. Väikeettevõtjatele oma toodete väljatöötamiseks ja 
katsepartiide tootmiseks. Catering teenuste osutamiseks (kas kogukonna poolt või ettevõtjatele  
renditavana). Siia alla kuuluks ka ühe osana mahlapressimise teenus (võib olla liikuv)

• Kogukonnateenusena taaskasutusteenuse puhul on tegemist kogukonna ühenduste poolt  
kogukonna siseselt taaskasutuse osutamist. Näiteks korjatakse kogukonnast kokku vana mööblit, 
riideid ja vahendatakse oma piirkonnas seda vajajatele  edasi. Investeeringuks pindade 
parendamine, sisustuse ostmiseks jne.



Kogukonnateenused

• Kogukonnateenuste puhul lahti kirjutada kõikide teenuste osas mida toetatakse  sotsiaal 
teenuste, lastelaagrite ja lastehoiu puhul millisteks tegevusteks. Mis on mõeldud regulaar ürituste 
all, kuhu lastehoiu puhul saaks investeerida.

• Kogukonnateenuste loetelu võiks ära jätta. Kui uuring tõi välja, et peamisteks ühenduste 
pakutavateks teenusteks on ….. kultuuri ja vabaaja ning sporditegevuse teenus. Enim levinud 
teenused on ringide töö korraldamine, ürituste korraldamine, ruumide ja vahendite rentimine ning 
heakorra osutamise teenused, siis peaks ka neid teenuseid toetama. Siia haakub ka see ürituste 
korraldamise vahendite (tribüünid, lavad, telgid, helitehnika jms) renditeenus. 

• Kui siiski teenuste loetelu alles jätta, siis võiks sinna lisada: 

1. Külades / alevikes  professionaalsete treeneritega treeningute korraldamine (jalgpall, peotants 
jms)

2. Hajaasustuspiirkonnas turvalisuse tagamine (vingugaasiandurid ja muu turvalisuse tagamine 
külas) Siseturvalisuse programmi vahendid ei taga ohutust. 

3. Kogukonnateenused eakatele, näiteks sotsiaaltransport külaelanike kaasabil. Miks lapsehoid on 
eelistatum kui vanurid? Me oleme vananev kogukond, pigem on probleemiks külades üksi 
elavad eakad.  

4. Üks teenus on kindlasti ka muruniitmine ja haljasalade hooldamine küla/ aleviku piires. 



Meetmed
• Toetuste proportsioonid, miinimum ja maksimumsummad. 

• Seire näitajad peaksid ka edaspidi kindlasti olema arvulised väljundnäitajad. 

• Tingimused võimaldaks eesmärke täita, iseasi, kas taotleja eesmärgid tegelikult 
Koostöökoja eesmärkidega ühtivad.

• Kui vaadata Kogukondade ühisprojekte ja Kogukondade investeeringuid, siis tuleb 
välja umbes sama olukord kui ettevõtluse puhul- enda eest on loogilisem töötada 
(taotlust kirjutada, ellu viia), kui paljude eest korraga, seetõttu ka sihttasemete 
saavutamise tase väga erinev.

• Investeeringute meetmed on liiga laiad ja ei pruugi võimaldada saavutada 
mõningaid sihttasemeid (nt loodud töökohad). 

• Meetmete indikaatorid on seostatud eesmärkide tulemusnäitajatega. 
Probleemiks on pigem see, et strateegia eesmärgid on laialivalguvad ning 
suunatud pigem raha „külvamisele“. 

• Teisalt ei võimalda hästi fookust seada ka Koostöökoja tegevuspiirkonna 
eriilmelisus ehk kui soovitaks eesmärke kitsendada, tuleks kaaluda piirkondades 
ka eri meetmete rakendamist. 



Meetmed

• Meetme lehtedel vaadata üle nõutavad dokumendid. Ühisprojektide 
puhul jätta ära hinnapakkumiste esitamine ( aitab põhjendatud 
kalkulatsioonist, sest 2-4 aasta jooksul need hinnapakkumised ei jää 
kehtima ja muutuvad ka  vajadused .) 

• Äriplaani vorm muuta. Ja ainult kogukonna teenuste ja ettevõtluse 
investeeringute puhul seda esitada (alates investeeringust üle 15 000)

• Taotleja tutvustuse vorm üle vaadata.

• Abikõlbulike tegevustena võiks toetada seda, mida tegelikult 
vajatakse. Sunnitud ühistegevusi ja pikaks venitatud projekte võiks 
vältida kui võimalik. 



1.1 Ettevõtluse ühisprojektid

• Meede 1.1 Lisada koolituste korraldamine.  Koolitused, infopäevad, õpiringid, konverentside ja ettevõtete 
külastused. Max toetus infopäeva, koolituse korral osaleja kohta 45 eurot. Konverentsil 80 eurot osaleja 
kohta. Õpiring max 2000 õpiringi kohta. Ettevõtete külastuste puhul  Eesti siseselt 5000 ja välisriikides 
20 000. Arvestatakse MAK meede 1.1 . 1.2, 1.3 sätestatud piirmäärasid.

• Ettevõtlusmeetmes on küsitav ettevõtjate ühisprojektide meetme vajalikkus? Kas ettevõtjad ikka on ise 
huvitatud koostööprojekte tegema? Praegu on seda meedet ühisprojektides kasutatud vähe, võib-olla jätta 
alles ainult kohaliku toidu toetamine?

• Kas oleks võimalik tõsta ettevõtjast taotleja puhul toetuse määra 90%-le? Võib olla see motiveeriks 
ettevõtjaid ise ühisprojekte esitama? Miks peaks ettevõtja praegu toetust küsima, kui teda toetatakse 60% ja 
MTÜ/SA/KOV saab 90% toetust? 

• Võib olla uued KOVid tahaks ettevõtjatele ühistegevusi teha? Ettevõtlusalade ja –inkubaatorite jaoks oleks 
vaja suuremat investeeringutoetust kui 50% toetuse summast.

• Samas võiks omavalitsused julgemalt kokku viia näiteks Luua Metsanduskooli ja kohalikke metsa- ja 
puiduettevõtjaid. Omavalitsustel on vast rohkem inimressurssi taotluste ja programmide kokkupanemisel, 
sest mitme ettevõtja puhul küsib see üks kirjutaja, et miks ma teiste eest seda tööd teen, kahjuks muidugi. 
Samalaadselt võiks kokku viia Taimekasvatusinstituudi ja kohalikud põllumehed.

• Toetatavad tegevused tuleks üle vaadata ja teha konkreetsemaks. 

• Indikaatorid ühisprojektide osas vähemaks – kuni 6 projekti. 
Kohaliku toidu indikaator –pigem 4 projekti. 



1.2 Ettevõtluse investeeringud

• Lairiba infrastruktuuri jaoks maal, hajaasustuses, oleks vaja suuremat 
toetussummat. Enamus toetusest läheb nagunii dokumentatsioonile. 
Linnad võiksid olla huvitatud, kui saaksid toetust küsida. 

• Sotsiaalset ettevõtlust võiks toetada 90%  nagu lairiba 
investeeringutki.

• Pigem võiks toetada ettevõtjatel  investeeringuid, ühistegevusi 
(koolitusi, õppereise, võrgustikutööd) võiks teha JAEK /Koostöökoda 
/KOVid. 



2.1. Kogukondade ühisprojektid

• Meetme eesmärgist viia kohaspetsiifiliste toodete ja teenuste pakkumine 
alammeetmesse 2.2 kogukondade investeeringud.  

• Ühisprojekti puhul on taotlejal kartus, et partner võib poole projekti pealt 
koostööst loobuda. 

• Reaalne vajadus on lühemajaliste projektide toetuseks. Toetada võiks ka kuni 12 
kuud kestvaid projekte, sest enamuses meil sellised projektid ju ongi. 

• 2-4 aastat kestvad projektid on mingid traditsioonilised üritused ja neid võiks 
eraldi toetada. 

• Indikaatorid on liiga suured – 70 ühisprojekti asemel pigem 20. 

• Tundub, et koostööprojektid ei täida tegelikkuses oma eesmärki – enamuses on 
pigem välja mõeldud koostöö projekti tingimuse täitmiseks ja kunstlikult 
venitatud pikk projekti aeg, kui tegelik vajadus ja soov projekti niimoodi ellu viia.



2.2. Kogukondade investeeringud

• Kas siin on vajalik lairiba infrastruktuur? Küla ei hakka seda vist ise 
tegema.

• Kogukonnateenuste loetelu jätta vabaks – ehk siis tuleks ka projekte.



3. Maakondlike ühisprojektide ja koolituste meede

• Kuna on koolituste meede, siis lisada eesmärgiks ka: On kasvanud  
ettevõtjate ja kodanikuühenduste teadmised ja oskused. 

• Üks eesmärk võiks olla valdkondlike või temaatiliste uuringute ja 
analüüside tegemine, et saada ülevaade piirkonna olukorrast, sisend 
arendustegevuseks jne. 

• Jõgevamaa Koostöökoja  Meede 3 ( maakondlike ühisprojektide ja 
koolitused) lisada väikevahendite ostmiseks max 5000 eurot.

• Toetatavad tegevused. Praegu toetatakse koolitusi ainult kohaliku 
toidu, turismi, loomemajanduse, puidu- ja metallisektorile. See 
loetelu tuleks üle vaadata. Loomemajandus? Puidu – ja metallisektor? 
Kellele oleks üldse koolitusi vaja? 



Hindamine
• Kaotada ära või minimeerida subjektiivse hindamise võimalus. Tegevuspiirkond 

on väike ja tegijad teada. Hindamiskomisjoni liikmetel on isiklikud suhted 
taotlejatega. See on paratamatu, kuid ei tohi hindamistulemust mõjutada.  See 
tähendab, et enamus hindepunkte peab olema võimalik kirjeldada selliselt, et 
saab kontrollida. Näide: Kui taotleja esitab toetuse taotluse tegevustele, mida ta 
varem ellu viinud ei ole, siis ei saa ka maksimum punkte muude projektide ellu 
viimise kogemuse eest. Uue valdkonna puhul on ka kogenud taotleja puhul riskid 
suured.

• Kõige suurem küsitavus on projekti jätkusuutlikkuse hindamisel, mis annab lausa 
20 % võimalikust hindest. Ükski ühisprojekt ise ei ole jätkusuutlik- igal aastal peab 
alati ikka ja jälle raha küsima projektidest- ei hakka näiteks ükski maakonna laulu-
ega tantsupidu end tulevikus ära majandama. Seega see protsent väga suure 
reaalse mittetäitmise puhul on liiga suur. Ettevõtluse puhul on asi igati loogiline.

• Ettevõtluse investeeringute projektide hindamiskriteeriumeid tuleb täiendada ja 
seostada need rohkem äriplaani erinevate osade ja majandustulemustega. Võiks 
kaaluda ka töökohtade loomise eest täiendavate punktide andmist. 



Hindamine

• Kogukondade investeeringute hindamiskriteeriumitel tekitab hindamisel 
küsitavust „kaasatus“. Selle kriteeriumi võiks välja võtta. 

• Projekti mõju piirkonna arengule on küll oluline kriteerium, kuid hindamisel kipub 
väga subjektiivseks jääma. Seega tuleks mõelda, kuidas seda kriteeriumit 
paremini lahti kirjutada.  

• Muuta hindamise aluseid- Hindamiskomisjoni liikmed peavad põhjendama oma 
hinnet.  

• Muuta hindepunktide vahemikku  ning kõrgeimat ja madalaimat ei arvestata.

• Muuta hindamiskomisjoni koosseisu aluseid. Ettevõtluse meetme hindamisel 
peab vähemalt üks komisjoni liige olema ettevõtja ja kogukondade meetmete 
puhul peab vähemalt üks komisjoni liige olema kursis projektipõhise tegevuste 
alustega ja elluviimisega.

• Lisada hindamisse eelistuse alused, mida ei  menetle hindamiskomisjon vaid 
kontor ja hindepunktid lisatakse hindamiskomisjoni keskmisele. Eelistused  lisada 
ainult investeeringute puhul. 



Strateegia muutmise algatamine

Projektide eelarve: 

2016:                               543 684 eurot

2017 – I taotlusvoor:    874 808 eurot

2017 – II taotlusvoor:   648 657 eurot

2018 – Ühistegevused: 330 422 eurot (20-30 märts 2018)

2019 – 694 880 eurot

2020 - 347 440 eurot + jäägid



Projektidega katmata 
eelarve

34%

Osaliselt esitatud 
projektide 

kuluaruanded
13%

Projektid, millele ei ole 
aruannet esitatud

18%

Menetluses projektid
17%

Menetluses 
kuluaruandeid

0%

2018 Ühisprojektide 
eelarve

10%

Välja maksud ja 
lõpetatud projektid

8%

Projektitoetuste eelarve 
täitmine 2015-2020



1. Lehekülgedel 6-23 on toodud eri analüüside kirjeldused. Iga lõigu lõpuks võiks olla toodud järeldus Koostöökoja tarvis, mis on 
seotud SWOT analüüsiga. Hetkel on mõned analüüsidest välja tulnud tugevused ja nõrkused SWOT analüüsis kajastamata. Minu 
arvates on need olulised ja toon need siin ära. Tasuks võtta juurde vana Jõgeva valla arengukava analüüsid kinnisvarahindade teemal. 
Need on piirkonnas ebaühtlased.

2. SWOT analüüs oleks mõistlik teha maatriksi meetodil. Arvulisi fakte kasutades ning SWOT analüüsi rusikareeglist on samuti kasu
oluliste strateegiliste tegevuste, kriitiliste edutegurite ning konkurentsieeliste määratlemisel. Lisan siinkohal külaseltsi näite. See 
hakkas meil tööle. Pean siinkohal Sind tänama Soome reisi ja arutelude eest. Toon näited manuses. Hetkel on mõned seosed 
Koostöökoja SWOT analüüsi ning varasema analüüsi osaga lk 6-23 ja strateegiliste tegevuste ning eesmärkidega ebaselge.

3. SWOT analüüsis ei ole punktid 1, 2, 3 võimalused SWOT analüüsi tähenduses. 

4. Punktist „3.2. Arenguvajadused ja –potentsiaal“ ei saa metoodiliselt aru. Kas need tulevad analüüsidest või SWOT analüüsi nõrkuste 
osast? See osa on metoodiliselt ebaselge.

5. Punktis 3.2 on toodud seisukoht, et maakonna maine on madal. Millele põhineb see väide? Paar ideed siia. 

6. Hästi ei saa aru lk 32 toodud strateegia joonisest. Teen ettepaneku, et seal võiks kasutada tasakaalus tulemuskaardi metoodikat. 
Saadan meie külaseltsi näite. See on küll ülimalt lihtsustatud, kuid hakkas tööle ja saime kolm olulist trendi (elanike, töökohtade ja 
laste arv) paremuse suunal liikuma.

7. Visioonist ei saa aru. Milline konkreetset mõõdetavat muutust me soovime võrreldes tänase päevaga? Millal see saavutatakse? 
Ühise identiteedi saavutamine on väga keeruline. Tõin ära Põltsamaa ettevõtluspäeva arutelu. Saadan töödokumendi näite, mille üle 
külaseltsis vahel ajusid ragistame.

8. Punktis 4.2. on strateegilistel eesmärkide juures tulemusnäitajad. Oluline oleks näidata mõjunäitajaid. Kuidas praktikas saame 
päeva lõpus nõrkustest lahti. Meie õppisime Tomas Hanellilt. Ta on tänaseks OECD juhtiv analüütik regionaalküsimuste teemal. Tema 
ütles silma pilgutamata Riia seminaril, et väljaspool ülikoolilinnu toimub eurorahade „põletamine“, kui ei kasutata nelja „õlekõrt“. 
Toon need manuses ka ära.

9. Sama teema on meetmete juures. Seal on toodud väljundnäitajad, mis pole väga olulised. Kui me soovime mõnest nõrkusest 
vabaneda, siis mõju näitajad oleksid otstarbekamad minu arvates.



Arutelu

• Kui suuri muudatusi 

strateegias ette võtta? 
Täpsustada seirenäitajaid ja vaadata üle 

meetmete vastavaus määruse muudatustele

• Kas meetmed teha pigem 

konkreetsemaks, või 

laiemaks? 
Taotlejate ootused on pigem laiemate 

meetmete järele

• Kas hindamiskriteeriume 

muuta?
Ettepanek vaadata üle hindamise 

kord ja kriteeriumid
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