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Põlvamaa Partnerluskogu (ühis)strateegia 2023 – 2027 (2029) 

ettevalmistamise tegevuskava 
 

 

 Tegevused 
Eeldatav 
ajakava 

1 

 

Tegevus – teabe avaldamine tegevuspiirkonna elanikele. 
Eesmärk – avalikustada tegevuspiirkonna elanikele teave toetuse taotluse esitamise ja 
strateegia ettevalmistamise kavatsuse kohta neile kättesaadavas väljaandes ning enda 
veebilehel vähemalt kaks nädalat enne taotluste vastuvõtu tähtaja algust. 
Tulemus – tegevuse tulemusena on tegevuspiirkonna elanikud teadlikud tegevusrühma 
plaanist koostada strateegia uueks programmperioodiks ja soovist taotleda selle 
ettevalmistamiseks toetust. 
Tegevuse vajadus strateegia koostamiseks – teavitatud tegevuspiirkonna elanikel on 
teadmine, et nad võivad strateegia koostamise protsessis osaleda. 
 
 

25.veebruar 
- 2.märts 
2022.a. 

2 

 

Tegevus – strateegia ettevalmistamise tegevuskava väljatöötamine juhatuse ja 
tegevmeeskonna poolt. 
Eesmärk – vormistada tegevusrühma juhatuse ja tegevmeeskonna koosolek – ajurünnaku 
tulemusena strateegia ettevalmistamise tegevuskava, mis koosneb tegevuste kirjeldusest, 
ajalisest plaanist ja tegevuste eelarvest. 
Tulemus – valmib strateegia ettevalmistamise tegevuskava, mis esitatakse kinnitamiseks 
tegevusrühma üldkoosolekule. 
Tegevuse vajadus strateegia koostamiseks – liikmeskonnale esitatakse kinnitamiseks 
tegevuskava, mis on eelduseks strateegia ettevalmistamiseks vajaliku toetuse taotlemisel. 
 
 

14. 
veebruar -2. 

märts 
2022.a. 

3 

 

Tegevus – tegevusrühma üldkoosoleku läbiviimine. 
Eesmärk – toetuse taotlemiseks kinnitab Põlvamaa Partnerluskogu üldkoosolek oma otsusega 
strateegia ettevalmistamise tegevuskava. 
Tulemus – tegevusrühma üldkoosoleku otsus on aluseks strateegia ettevalmistamiseks vajaliku 
toetuse taotlemisel. 
Tegevuse vajadus strateegia koostamiseks – Põlvamaa Partnerluskogu üldkoosoleku poolt 
kinnitatud tegevuskava on strateegia väljatöötamise protsessi aluseks. Tegevuskavas on välja 
toodud kavandatavad tegevused ja nende kirjeldus ning tegevuste elluviimise eelarve ja 
esialgne ajakava. 
 

24.märts  
2022.a. 

 
4 

 

Tegevus- avaliku ürituse korraldamine tegevuspiirkonnas. 
Eesmärk – teavitada tegevuspiirkonna elanikke nende võimalusest osaleda strateegia 
ettevalmistamise ja väljatöötamise protsessis. 
Tulemus – avaliku ürituse kaudu jõutakse võimalikult paljude tegevuspiirkonna elanikeni. 
Tegevuse vajadus strateegia koostamiseks – mida rohkem tegevuspiirkonna elanikke on 
informeeritud võimalusest osaleda strateegia ettevalmistamise protsessis, seda mitmekesisem 
on sidusrühmadelt saadav sisend strateegia koostamiseks. 
 
 

24.märts 
2022.a. 

5 

 

Tegevus – lähteülesande koostamine, hanke teostamine ja lepingu sõlmimine 
konsultatsiooniettevõttega.  

märts-aprill 
2022.a. 
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Eesmärk – tegevuse eesmärgiks on leida konsultatsiooniettevõte, kelle ülesandeks on 
strateegia ettevalmistamiseks vajalike kaasamisürituste ja uuringute läbiviimine ning 
strateegiadokumendile vormi andmine. 
Tulemus – teostatud on hange, et eksperdid saaksid alustada strateegia väljatöötamise 
protsessi. 
Tegevuse vajadus strateegia koostamiseks – eksperthinnangute tellimine strateegia sisendite 
kogumiseks. 
 

6 

 

Tegevus – sektoripõhised ideekorjed  
Eesmärk – korraldada ideekorje tegevuspiirkonna mittetulundusühingutele, ettevõtjatele ja 
kohalikele omavalitsustele, et saada erinevatelt sektoritelt sisendit strateegia 
ettevalmistamiseks. 
Tulemus – korraldatud on vähemalt kolm sektoripõhist ideekorjet. 
Tegevuse vajadus strateegia koostamiseks – sektoripõhised ideekorje annavad sisendit 
strateegia vajaduste ja arenguvõimaluste kaardistamiseks. 
 

aprill – 
august 
2022.a. 

7 

 

Tegevus – arendusorganisatsioonide ja erialaliitude ideekorje 
Eesmärk – leida ühisosasid tegevuspiirkonna organisatsioonidega, et tagada strateegia sidus 
asjaomaste valdkondlike ja piirkondlike arengukavadega. 
Tulemus – strateegiasse lisatakse valdkondade põhised ja piirkonna arengukavadest tulenevad 
ühisosad. 
Tegevuse vajadus strateegia koostamiseks – strateegia sidusus piirkonna teiste 
arengudokumentidega. 
 

mai – 
august 
2022.a. 

8 

 

Tegevus – noorte ideekorje 
Eesmärk – toimub tegevuspiirkonna noori kaasav üritus, et kaardistada noorte nägemust 
piirkonna arenguvajadustest ja potentsiaalist, ning saada neilt innovatiivseid ideid. 
Tulemus – saame teada piirkonna noorte vajadusi ja loodetavasti ka innovaatilisi ideid piirkonna 
arendamiseks. 
Tegevuse vajadus strateegia koostamiseks – tegevuspiirkonna noortelt sisendi saamine 
piirkonna vajaduste ja arenguvõimaluste kirjeldamiseks. 
 

mai - 
september 

2022.a. 

9 

 

Tegevus – Kagu-Eesti tegevusrühmade koosolekud. 
Eesmärk – vaadata ühiselt üle Kagu-Eesti tegevusrühmade piirkondade vajadused, et teha 
kokkulepe võimalike koostööteemade osas. Viia läbi arutelu eelnevalt valitud ühistel teemadel, 
et täpsustada strateegiatesse planeeritavad koostöö vormid. 
Tulemus – toimunud on vähemalt kaks  koosolekut. Saavutatud on kokkulepped 
koostöötegevusteks. 
Tegevuse vajadus strateegia koostamiseks – sõnastatakse Kagu-Eesti tegevusrühmade ühised 
strateegilised valikud ja strateegia tegevuskava ühisosad. 
 

juuni – 
november 

2022.a. 

10 

 

Tegevus – ideekorje „Uuenduslikud ja kogukondi kaasavad algatused sotsiaalvaldkonnas“. 
Eesmärk – viia läbi ideekorje, kuhu kaasatakse kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajaid ja teisi 
sotsiaalvaldkonna spetsialiste, et kaardistada tegevuspiirkonna sotsiaalvaldkonna vajadusi ja 
arenguvõimalusi. 
Tulemus – korraldatud on 1-2 ideekorjet või töökoosolekut, et kaardistada võimalusi rakendada 
tegevusrühma strateegias Euroopa Sotsiaalfond+ võimalusi. 
Tegevuse vajadus strateegia koostamiseks – sisendite saamine Euroopa Sotsiaalfond+ 
eesmärkidesse panustava meetme väljatöötamiseks. 
 

august – 
september 

2022.a. 
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Tegevus – konsultatsioonid ekspertidega  
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Eesmärk – viia igakuiselt läbi konsultatsioone strateegia ettevalmistamisse kaasatud 
ekspertidega, et teha kokkuvõtted sidusrühmade ja kogukondade kaasamisprotsessil saadud 
infost, mida kasutada olulisema sisendina tegevusrühma strateegia koostamisel. 
Tulemus – strateegias võetakse arvesse kohalikke vajadusi ja võimalusi ning innovaatilisi 
elemente kohalikus kontekstis, kirjeldatakse võrgustumist ja koostööd. Strateegiasse lisatakse 
tegevuspiirkonna arenguvajaduste ja potentsiaali analüüs. 
Tegevuse vajadus strateegia koostamiseks – materjali koondamine ja strateegia vormistamine. 
 

aprill – 
oktoober 
2022.a. 

12 

 

Tegevus – strateegia kavandi tutvustus ja tegevuskava täitmise ülevaade. 
Eesmärk – tegevusrühma juhtkond, tegevmeeskond ja eksperdid teevad vahekokkuvõte 
strateegia väljatöötamise protsessist. Tegevuspiirkonna elanikel on võimalik tutvuda strateegia 
kavandiga tegevusrühma veebilehel. 
Tulemus – PRIAle esitatakse strateegia kavand koos tegevuskava täitmise ülevaatega. 
Tegevuse vajadus strateegia koostamiseks – tegevusrühma kohustus on esitada PRIAle 
ülevaade strateegia ettevalmistamise tegevuskava täitmisest. 
 

oktoober 
2022.a. 

13 

 

Tegevus – strateegia meetmete väljatöötamine ja strateegia vormistamine. 
Eesmärk – juhatuse ja tegevmeeskonna ühise tööna ning töötada ekspertide abil välja 
strateegia elluviimise kava meetmed. Samuti vormistatakse koos ekspertidega maaeluministri 
määrusega kehtestatud nõuetele vastav tegevusrühma arengustrateegia. 
Tulemus – valmib strateegia terviktekst, koos strateegia elluviimise kava meetmetega. 
Tegevuse vajadus strateegia koostamiseks – strateegia tervikteksti koostamine. 
 

september 
2022.a. 

– 
jaanuar 
2023.a. 

14 

 

Tegevus – Põlvamaa Partnerluskogu ühisstrateegia 2023 – 2029 esitlemine. 
Eesmärk – valminud strateegia esitlemine tegevuspiirkonnale, kus kõigil on võimalik anda 
tagasisidet ja teha ettepanekuid. Tagasiside ja ettepanekute ülevaatamine koos ekspertidega. 
Tulemus – valminud strateegiale on saadud tagasiside tegevuspiirkonnast ning vajadusel on 
sisse viidud muudatused ja täiendused. 
Tegevuse vajadus strateegia koostamiseks – strateegia on saanud heakskiidu tegevuspiirkonna 
poolt. 
 

jaanuar – 
veebruar 
2023.a. 

15 

 

Tegevus – Põlvamaa Partnerluskogu ühisstrateegia 2023 – 2029 vastuvõtmine ja kinnitamine 
üldkoosoleku poolt. 
Eesmärk – kinnitada tegevusrühma strateegia uueks programmperioodiks. 
Tulemus – strateegia on kinnitatud ja valmis rakendamiseks. 
Tegevuse vajadus strateegia koostamiseks – valmis strateegiadokumendi kinnitamine. 
 

veebruar – 
märts 

2023.a. 

16 

 

Tegevus – tegevusrühma toimimiseks vajalikud tegevused. 
Infopäevade, seminaride, arutelude jm tegevuste korraldamine. Sidusrühmade kaasamine. 
Konsultatsioonide pidamine ekspertidega. Juhtkonna koosolekud. Osalemine strateegia 
ettevalmistamiseks vajalikel koolitustel või infopäevadel. Muud tegevused, mis on vajalikud 
strateegia ettevalmistamiseks ja strateegiadokumendi vormistamiseks. 
Eesmärk – strateegia ettevalmistamise ja väljatöötamise protsess on tegevusrühma juhtkonna 
ja tegevmeeskonna poolt juhitud ja korraldatud. 
Tulemus – tegevusrühma poolt on tagatud strateegia valmimise koordineerimine. 
Tegevuse vajadus strateegia koostamiseks – strateegia valmimise protsessi juhtimine. 
 

märts 
2022.a.  

– 
märts 

2023.a. 

 

Vastu võetud üldkoosoleku otsusega 24.03.2022.a. 


