
PHKK strateegia tegevuskava  
Aeg Tegevus Kirjeldus Kulu 

(maksudega) 

  PERSONALIKULU 19900 eur 

2022. juuni - 
2023. veebruar 

Kohaliku tegevusrühma 
toimimine 

Kirjeldus: büroo ja juhatuse töö toimimise tagamine. Büroo töötajate töötasud ja 
juhatuse tasud kuni 50% tasu määrast. Eesmärk: büroo ja juhatus töötavad 
tõrgeteta, töötasud ja juhatuse tasud on makstud. Viiakse läbi ja juhitakse 
strateegia koostamiseks vajalikke tööetappe. Tulemus: büroo ja juhatus juhivad ja 
korraldavad strateegia koostamise protsessi, mille tulemusena on valminud 2023-
2027 strateegiadokument. Kuidas aitab kaasa: olemas on strateegia koostamise 
juhtmeeskond (juhatus ja büroo töötajad), kes juhivad ja viivad läbi strateegia 
koostamise protsessi. 

19 900 

        

  TEGEVUSED 50 600 eur 

        

    Kirjeldus: Strateegia protsesside juhtimiseks, tegevuste elluviimiseks ja strateegia 
dokumendi koostamiseks ostetakse sisse teenus konsultatsiooni firmalt. PHKK 
büroo töötajad osutavad kaastööd andmete analüüsimisel ja koondamisel, 
teavitustegevuses ning sihtrühmade kaasamisürituste läbiviimisel. PHKK büroo 
töötajad ja juhatus vastutavad määrusest tulenevate nõuete täitmise eest, sh 
korraldavad starteegia koostamist avalikustava ürituse laiemale elanikkonnale. 
Eesmärk: Strateegia ettevalmistuse protsess on läbimõeldud ja juhitud 
kompetentse meeskonna poolt, tegevused on ellu viidud profesionaalselt, 
piirkonna arenguvajadused on selgelt meetmeteks kujundatud. Piirkonna inimesed 
on protsessi kaasatud. Tulemus: strateegia koostamine toimub tugeva meeskonna 
juhtimisel. Kaasatud on võimalikult lai elanike hulk ja saadud sisend on 
laiapõhjaline. Kuidas aitab kaasa: strateegia meeskonna poolt planeeritud 
tegevuste ajakava on realistlik ja vastab eesmärgile esitada strateegia 
kinnitamiseks märtsis 2023. Strateegia kajastab erinevate huvigruppide huve ja 
aitab fokuseerida arengusuundi.  

24 000 



2022 aprill-juuni Konsultatsiooni firma 
kaasamine, strateegia 
ettevalmistamise protsessi algus 
- eksperdiga konsultatsioonide 
pidamine, tegevuspiirkonda 
käsitlevate uuringute, 
analüüside, küsitluste vajaduste 
selgitamine ja läbiviimine 

Kirjeldus: tellitakse uuring/analüüs eelmise perioodi strateegia meetmete 
tulemuste kohta. Eesmärk: saada analüüs lõppenud perioodi strateegiameetmete 
tulemuste, asjakohasuse ja tõhususe kohta, mille andmeid saab kasutada uue 
strateegia koostamisel. Tulemus: läbi on viidud uuring/analüüs 
strateegiameetmete kohta ja saadud on analüüs meetme tulemuste, asjakohasuse 
ja tõhususe kohta. Saadud andmeid kasutatakse uue startaeegia koostamisel. 
Kuidas aitab kaasa: uuringu tulemused/analüüs aitavad mõista, kas ja kui tõhusad 
olid lõppenud perioodi toetusmeetmed ning mida ja kas tuleb meetmetes muuta 
2023-2027 strateegia koostamisel. 

8 000 

Kirjeldus: küsitluste korraldamine ja tulemuste kirjeldamine. Küsitlused on 
suunatud tegevuspiirkonna (küla)kogukondadele, sh KOV-d ning ettevõtjatele. 
Soov saada teadmist ja tagasisidet, kas eelmise perioodi meetmed rahuldasid ja 
mis jäi vajaka ja millised on vajadused uuel perioodil. Eesmärk: viia läbi küsitlus, et 
saada teada, kas toetuse taotlemiseks olnud meetmed (sisu, võimalused, 
tingimused jne) rahuldasid ja aitasid arengule kaasa või mitte.  Tulemused: 
küsitlused on läbi viidud. Küsitluse tulemusena on saanud selgemaks lõppenud 
perioodi strateegia meetmete kitsaskohad ja head küljed, samuti taotlejate 
ootused ja rahulolu aspektid ja seda teavet arvestatakse uue strateegia 
koostamisel. Kuidas aitab kaasa:  küsitluse korraldamine annab võimaluse kaasata 
erinevaid tegevuspiirkonna huvigruppe ning neil oma arvamust avaldada. Selle 
tulemusena on valminud analüüs selle kohta, kuidas näevad ja tunnetavad 
toetusmeetmete tõhusust taotlejad, elluviijad ja kasusaajad. See teadmine aitab 
kujundada uue perioodi strateegiameetmeid. 



2022 mai-juuni PHKK liikmeskonna 
kaasamine/üldkoosolek/strateeg
ia töörühma moodustamine 

Kirjeldus: strateegia koostamise tegevus- ja ajaplaani tutvustamine üldkoosolekul. 
PHKK liikmetest, juhatuse liikmetest, büroo töötajatest ja ekspertidest 
moodustatakse töörühm. Eesmärk: anda tegevusgrupi liikmetele tagasiside 
lõppenud perioodi strateegia elluviimise olulisematest tulemustest, kaasata 
liikmeid sidusrühmade töösse. Tulemus: ühingu liikmed on informeeritud 
lõppenud perioodi strateegia elluviimise olulisematest tulemustest ja teadlikud 
strateegia koostamise protsessist. Ühingu liikmed on huvitatud strateegia 
koostamise protsessis aktiivselt osalema. Kuidas aitab kaasa: eelmise perioodi 
strateegia kokkuvõte ja uue strateegia koostamise protsessi tutvustus annavad 
võimaluse ühingu liikmetel arvamust avaldada. Seda tagasisidet kasutatakse uue 
strateegiadokumendi koostamisel. 

1 000 

2022 mai-august Strateegia koostamine 
konsultatsiooni firma poolt 
(piirkonna ülevaade ja 
hetkeolukorra analüüs, uuringu 
ja küsitluse tulemuste 
anaüüsimine jm) 

Kirjeldus: strateegiadokumendi kirjutamine. Sissejuhatava osa (piirkonna ülevaade 
ja hetkeolukorra analüüs) kirjutamine tuginedes Statistikaameti andmetele, 
maakonna jm arengudokumentidele. Lõppenud strateegia elluviimise olulisemate 
tulemuste kirjeldamine, aluseks läbi viidud uuring ja küsitluse tulemused ja 
analüüs.  Eesmärk: loodavas strateegias kirjeldada ära sissejuhatav osa (piirkonna 
ülevaade ja hetkeolukorra analüüs) ja lõppenud perioodi strateegia elluviimise 
olulisemad tulemused.  Tulemus: strateegiadokumendi sissejuhatav ja anaüüsi osa 
on valminud. Kuidas aitab kaasa: aitab kaasa strateegiadokumendi valmimisele ja 
sidusrühmade tööle. 

0 



2022 august-
september 

Strateegia töötoad - 
konsultatsiooni firma 
korraldatud töötoad 
sidusrühmadega ja strateegia 
töörühmaga 

Kirjeldus: Ideekorje koosolekud rohujuure, ühenduste ja KOV-ide tasandil vastavalt 
konsultatsiooni firma tegevusplaanile. Kuni 10. koosoleku läbiviimine 
tegevuspiirkonna sidusrühmades. Eelmise strateegiaperioodi kokkuvõtte tegemine 
ja ideekorje läbiviimine uue perioodi vajaduste kohta. Eesmärk: viia 
sidusrühmadesse eelmise strateegia perioodi analüüsitud tulemused ning saada 
ideid ning ettepanekuid uueks strateegia perioodiks. Viia läbi töötoad 
sidusrühmades info ja ideede korjeks, millest kujunevad strateegia visioon, 
prioriteedid, eesmärgid. Strateegia töörühm koondab ja kinnitab fookused. 
Tulemus: ideekorje koosolekud sidusrühmades on toimunud. Sidusrühmadele on 
antud tagasiside lõppenud strateegia perioodist. Sidusrühmad on andnud 
sisendeid uue strateegia visiooni, prioriteetide, eesmärkide kujunemiseks. 
Strateegia töörühm, sidusrühmad ja konsultatsiooni firma koostöö on tulemuslik ja 
infovahetus toimib ladusalt. Kuidas aitab kaasa: ideekorje aitab saada 
strateegiasse uusi sisendeid toetusmeetmete koostamiseks. Strateegia töörühm 
on sihtrühmade ja konsultatsioonifirma vahelüli arengusuundade fokuseerimisel.  

9000 

2022 september-
oktoober 

Strateegia kirjutamine Kirjeldus: strateegia kirjutamine kavandi tasemele ja edasi lõpuni valmis 
kirjutamine. Eesmärk: kirjutada uus strateegiadokument kavandi tasemele. 
Dokumendis sisaldub: ülevaade tegevuspiirkonnast, esmane sisukord ja see 
materjal mis valmis ja olemas on. Strateegiakavand esitada PRIAle. Seejärel 
kirjutada strateegiadokument lõpuni, kasutades kõiki kogutud, analüüsitud 
materjale. Tulemus:  strateegiakavand on valmis kirjutatud ja e-PRIAsse esitatud 
koos tegevuskava täitmise aruandega hiljemalt 31.oktoober 2022. Kuidas aitab 
kaasa: strateegiadokumendi järgmise osa kirjutamine aitab kaasa tervikdokumendi 
valmimisele ning kavandi esitamisele. 

0 



2022 september Strateegia seminar - 
konsultatsiooni firma 
korraldatud  sidusrühmadega  

Kirjeldus: toimub seminar, mille osa on arutelukoosolek, swot analüüsi läbiviimine. 
Vähemalt 1 koosolek (ühenduste esindajad, juhatus, partnerid) Selguvad piirkonna 
tugevused, nõrkused, võimalused ja ohud. Eesmärk: viia läbi töökoosolek, kus 
toimub swot analüüs ning kasutatakse taustinfona uuringu ja küsitluse tulemusi 
ning ideekorjest saadud infot. Tulemus: on selgunud uue strateegia tarvis 
piirkonna tugevuste, nõrkuste, võimaluste ja ohtude analüüs. Kuidas aitab kaasa: 
swot analüüsi tulemusena on läbi analüüsitud meie vajadused, nõrkused, ohud ja 
tugevused seoses Leader-tegevusega ning saadud tulemus kajastub uues 
strateegiadokumendis. Aitab mõista, kuhu piirkond peaks arenema, mida selleks 
vaja on, kuidas tunneme ära arengueeldused ja tunnetame takistavaid tegureid 
ning see teadmine omakorda on kirjutatud 2023-2027 strateegiadokumenti. 

2 000 

2022 oktoober Strateegia töörühma ja 
konsultatsiooni firma seminar 

Kirjeldus: strateegia elluviimise kava (meetmete) täpsema sisu ja kirjelduse 
arutelud  Eesmärk:  vastavalt uue strateegia koostamise protsessi käigus selgeks 
saanud prioriteetidele, eesmärkidele ja visioonile, toimub  loodavate meetmete 
arutelukoosolek. Tulemused:  uues strateegias on kirjeldatud strateegia meetmed, 
kus on välja toodud: meetme eesmärk, millistele seotud eesmärkidele veel 
panustatakse, välja on toodud seos SWOT analüüsiga, kirjeldatud on rakendamise 
vajadus, soovitud olukorra kirjeldus, toetatavad ja mittetoetatavad tegevused. 
Samuti abikõlbulikud kulud, toetuse saajad, hindamiskriteeriumid jne. Kuidas aitab 
kaasa: selgeks on saanud, millise sisuga peaksid olema uues strateegias 
toetusmeetmed ning need meetmed saavad strateegiadokumendis kirjeldatud. 

600 

2022  oktoober Kohaliku tegevusrühma 
toimimine. Üldkoosolek. 

Kirjeldus: Strateegiadokumendi esitamine üldkoosolekule tutvumiseks ja 
täienduste tegemiseks. Eesmärk: valminud strateegiadokumendi üldkoosolekule 
esitlemine ja võimalike täienduste saamine. Tulemus:  üldkoosolek on tutvunud 
strateegiadokumendi kavandiga, teinud vajadusel täiendusettepanekuid. 
Strateegiadokument on üldkoosoleku poolt läbi töötatud ja täiendatud. Kuidas 
aitab kaasa: strateegiadokumendi läbi töötamine üldkoosolekul annab lõpliku 
tagasiside täienduste ja paranduste kohta. Selle tulemusena on võimalik 
strtageegia lõplikult valmis kirjutada. 

1 500 



2022 august-
detsember 

Trükis/märkmik - Kohaliku 
tegevusrühma toimimine, 
sidusrühmade võimestamine 

Kirjeldus:  Tegevusrühma infoga varustatud märkmik, mis koosneb eelmise 
perioodi strateegia elluviimise kohta teavet, fotosid, uue perioodi meetme infot jm 
ning vabu lehti - nö heade mõtete märkmik, mis on ühtviisi nii praktiline kui ka 
esinduslik.  Eesmärk: Leader tegevus on nähtav, PHKK tegevus on piirkonna 
inimestele tuttav, külalised saavad infot meie tegevusrühma kohta.  Tulemus: 
valminud on praktiline trükis, mis kajastab informatsiooni eelmise perioodi 
strateegia elluviimise kohta, tutvustab uuringu tulemusi, kajastab uue perioodi 
strateegiat. Trükis on ühtlasi heade mõtete üleskirjutamise koht - uued ideed ja 
mõtted viivad uute projektideni. Kuidas aitab kaasa:   Trükises sisalduv 
informatsioon on kajastatud ka uues strateegiadokumendis, trükise abil levib info 
PHKK tegevuse ja Leader meetme võimaluste kohta.  

3000  

2023 jaanuar-
veebruar 

Strateegia kirjutamine Kirjeldus: strateegia kirjutamine valmis dokumendiks, arvestades üldkoosoleku 
ettepanekuid. Eesmärk: strateegiadokumendi lõplik valmimine. Tulemus: 
strateegiadokument on valmis üldkoosolekul kinnitamiseks. Kuidas aitab kaasa: 
strateegiadokument kirjutatakse valmis. 

0 

2023 veebruar Kohaliku tegevusrühma 
toimimine. Seminar 

Kirjeldus: strateegiadokumendi esitamine üldkoosolekule kinnitamiseks. Eesmärk: 
valminud strateegiadokument on esitatud üldkoosolekule kinnitamiseks. Tulemus:  
üldkoosolek kinnitab strateegiadokumendi. Kuidas aitab kaasa: 
strateegiadokumendi üldkoosolekul esitlemine ja üldkoosoleku poolt kinnitamine 
annab võimaluse strateegia 2023-2027 PRIAle esitada ning sellega olla valmis uut 
strateegiaperioodi alustama. 

1 500 

märts 2023 Strateegia esitamine Kirjeldus: strateegia esitamine Priale Eesmärk: strateegiadokument on lõplikult 
vormistatud ja  esitatakse PRIAle. Tulemus: Strateegia on PRIAle esitatud. Kuidas 
aitab kaasa: strateegia 2023-2027 esitamine PRIAle on dokumendi valmimise 
lõpptähis, mis annab tunnistust uue strateegiaperioodi elluviimise valmisolekust. 

0 

  KONTORITEHNIKA JA MUU MAJANDUS, soetused 4000 eur 



2022.aprill-
2023.märts 

Kohaliku tegevusrühma 
toimimine 

Kirjeldus: majanduskulude katmine - kontoritehnika soetus (nt sülearvutid), 
sõiduauto kompensatsioon jne  Strateegiadokumendi koostamiseks on vajalik 
kasutada arvuteid ja muud kontoritehnikat, samuti kasutada transporti.  Eesmärk: 
strateegiaprotsessi läbiviimiseks vajaliku kontoritehnika soetamine (arvutid) ja 
muu vajaliku majanduskulu katmine. Tulemus: soetatud on vajalik kontoritehnika 
strateegiadokumendi koostamiseks ja kaetud on majanduskulud strateegia 
koostamise protsessi läbiviimiseks. Kuidas aitab kaasa: tänapäevane 
kontoritehnika on ainuvajalik strateegiadokumendi füüsilisele valmimisele. Arvutid 
on vajalikud, et teha dokumendi koostamise tööd. Oluline on katta 
strateegiadokumendi valmimisega seotud muud majanduskulud. 

4 000 

  Kokku 74 500 eur 

 


