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ÜLDKOGU OTSUS        
 

Pärnu       19. jaanuar 2018 nr 1-4.1/7/2018 

 

 

Pärnu maakonna sümbolite kasutamine 
 ja maakonna teenetemärgi andmine. 
 

Seoses maavalitsuste tegevuse lõpetamise, nende ülesannete üleandmisega ja 

1.jaanuaril 2018  jõustunud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 61 lõike 2 ja 

§ 22 lõike 1 punkti 37 alusel ning juhindudes riigihalduse ministri 20.12.2017 

määrusest nr 102 „Regionaalministri, siseministri ja riigihalduse ministri määruste 

muutmine tulenevalt maavalitsuste tegevuse lõpetamisest“ , sh  siseministri 26. 

septembri 2014. a määrus nr 40 „Maakondade sümbolite kehtestamine“ muutmine ja  

siseministri 18. veebruari 2015. a määrus nr 5 „Maakondade teenetemärkide 

kehtestamine“ muutmine ning  aluseks võttes Pärnumaa Omavalitsuste Liidu 

põhikirja puntki 27.23, Pärnumaa Omavalitsuste Liidu üldkogu 

 

OTSUSTAB: 
 

1. Pärnu maakonna sümbolite (vapp ja lipp) kasutamist korraldatakse alates 

1.jaanuarist 2018 Pärnumaa Omavalitsuste Liidu kaudu. 

2. Pärnu maakonna teenetemärgi, Pärnumaa vapimärk, andmist korraldatakse 

alates 01.01.2018 Pärnumaa Omavalitsuste Liidu kaudu. 

3. Pärnu maakonna sümboolika (lipp ja vapp) lähtub siseministri 26.09.2014 

määruse nr 40 „Maakondade sümbolite kehtestamine“ § 3 p 9 ning § 4 p 9 ja 

määruse lisadest 9 ja 24.  

4.  Pärnu maakonna lippu võib heisata maakonna omavalitsuse üksuse organi 

hoonel ja lipuväljakul. 

5.  Maakonna lippu võib heisata maakonna pidupäevadel ja tähtsündmustel, 

samuti koos Eesti lipuga Eesti lipu seaduses sätestatud lipupäevadel ja teiste 

riikide lippudega.  

5.1 Punktis 5 nimetatud juhtudel on õigus heisata maakonna lipp ka maakonna   

elanikel. 

6.  Lipu heiskamisel lähtutakse Eesti lipu kasutamise korrast ja heast tavast. 

7.  Vapi kujutist võib kasutada maakonnas paikneva kohaliku omavalitsusüksuse  

organi või Pärnumaa Omavalitsuste Liidu pitseris. 

8.  Pärnu maakonna teenetemärk on Pärnumaa vapimärk. 

9. Pärnumaa vapimärgi kirjelduse aluseks on siseministri 18.02.2015 määrus nr 5 

§ 8 ja määruse lisa nr 13. 
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10. Igal isikul ja  asutusel on õigus esitada  Pärnumaa Omavalitsuste Liidule  

ettepanekuid maakonna teenetemärgi andmiseks. Teenetemärgi andmise 

ettepanek peab sisaldama isiku, kelle kohta ettepanek tehakse, ees- ja 

perekonnanime, sünniaega või isikukoodi ja teene kirjeldust. 

11.  Pärnumaa vapimärgi andmise otsustab Pärnumaa Omavalitsuste Liidu 

üldkogu.  

12. Pärnumaa vapimärgi andmise otsus avalikustatakse Pärnumaa Omavalitsuste 

Liidu veebilehel ja maakonnalehes. 

13.  Pärnumaa vapimärgi andmata jätmist ei pea põhjendama. 

14.  Pärnumaa vapimärk antakse isikule Pärnu maakonnale osutatud eriliste 

teenete ja väljapaistvate saavutuste tunnustamiseks, sealhulgas silmapaistvate 

saavutuste tunnustamiseks spordi- ja kultuurivaldkonnas. 

15.  Pärnumaa vapimärgi võib anda Eesti Vabariigi kodanikule, välismaalasele või 

kodakondsuseta isikule. Pärnumaa vapimärki ei anta postuumselt. Vapimärk 

antakse koos tunnistusega tasuta ja ainult ühel korral. Vapimärgi kandmise 

õigus on üksnes isikul, kellele see on antud.  

16.  Pärnumaa Omavalitsuste Liidu üldkogu võib otsustada isikult Pärnumaa 

vapimärk ära võtta kui: 

16.1 on jõustunud kohtuotsus, millega isik on süüdi mõistetud tahtliku kuriteo 

toimepanemises; 

16.2 saavad teatavaks enne vapimärgi andmist esinenud asjaolud, millest 

teadmise korral ei oleks vapimärki antud; 

16.3 isiku hilisem käitumine on olnud nii vääritu, et see välistaks talle 

vapimärgi andmise. 

17. Isik, kellelt on üldkogu otsuse alusel vapimärk ära võetud, peab vapimärgi ja  

tunnistuse andjale tagastama. 

18.  Otsus jõustub tagasiulatuvalt 1. jaanuaril 2018  tingimusel, et Pärnumaa    

 kohaliku omavalitsuse üksuse volikogud otsustavad Pärnu maakonna    

 sümbolite (vapp ja lipp) kasutamist korraldada ning teenetemärgi andmist   

 ühiselt jätkata.  

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Mikk Pikkmets 

üldkogu aseesimees 

 

 

 

 

     

 

 


