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ÜLDINE ÜLEVAADE 
 
Pärnumaa Omavalitsuste Liidu (POL) 2018. aasta oli suurte muudatuste aasta. Haldusreformijärgselt 
vähenes Pärnumaa omavalitsuste arv 19-lt 7-le, kuna Kihnu vald ei ole endiselt POL liige, vähenes 

POL liikmete arv 18-lt 6-le, kõik ühinenud omavalitsused on jätkuvalt POL liikmed. Pärnu maakonda 
lisandusid Läänemaa omavalitsused Lihula ja Hanila (Lääneranna valla koosseisus). 
Peamised tegevused olid seotud haldusreformijärgse Pärnumaa ühiseks tegutsemiseks delegeeritud 
ülesannete täimise, koostööorganisatsioonide ühendamise, maakondliku identiteedi hoidmise ning 

omavalitsuste koostöö jätkamise aluste kokkuleppimisega.   
Tähtsamad tegevused aruandeperioodil olid: 

1) POL üldkogu koosseisu kinnitamine; 

2) SA Pärnumaa Arenduskeskuse (SAPA) uue nõukogu koosseisu kinnitamine, 
töölerakendamine ja SAPA tegevuste käivitamine; 

3) SA Pärnumaa Turism (SAPT) ühendamine SAPA-ga; 

4) POL ja SAPA ülesannete jaotuse kokkuleppimine; 
5) POL alaliste komisjonide ja Pärnumaa turvalisuse nõukogu moodustamine; 
6) Pärnu lennujaama rekonstrueerimise maakondlik eestvedamine, partnerite kaasamine ja 

läbirääkimiste pidamine lennujaama käivitamiseks; 
7) Arengustrateegia „Pärnumaa 2035+“ koostamise eestvedamine; 
8) uute eelarve põhimõtete kokkuleppimine 2019. aastaks. 

 
RISKID JA NENDE MAANDAMINE 
 
POL eelarve koosneb peamiselt riigieelarvelistest eraldistest, toetuste vahendamisest ja 

liikmemaksudest. 

POL tegevust võivad mõjutada võimalikud kolm riski: 
1) majanduskasvu pidurdumine või negatiivne kasv, mis vähendab liikmete sissetulekuid; 
2) üldkogus kokkulepitud otsuste mittetäitmine liikmete poolt; 
3) liikmete liidust välja astumine. 

 
Tuginedes Rahandusministeeriumi 2019. aasta kevadisele majandusprognoosile, siis majanduse 

kasvutempo aeglustub lähiaastatel 2%-ni. Majandus kasvab 2019. aastal 3,1% ja 2020. aastal 2,7%. 

2018. Aastal jätkus keskmise palga kasvutempo kiirenemine, mis oli IV kvartali lõpuks 8,9%.  
Maailmamajanduse jahtumine koos kaubanduspiirangute ja Brexitiga on oluliselt suurendanud 

ebakindlust edasiste arengute osas ning avaldanud euroala eksporditellimuste vähenemises. 
Vaatamata nõrgenevale väliskeskkonnale on Eesti majanduse olud endiselt head. Majanduse 
sisemised riskid on erasektori ettevaatliku käitumise tõttu madalad. Konservatiivne käitumine 
tarbimises ja investeeringute tegemisel ilmneb jooksevkonto ülejäägis. Eesti majanduse avatuse tõttu 
võivad väliskeskkonna negatiivsed arengud kaasa tuua majanduskasvu tuntava pidurdumise. 
Kokkuvõttes võib väita, et majanduse väljavaated ja kohalike omavalitsuste (KOV) tulumaksu 

laekumise väljavaated on head ning POL (KOV koostööorganisatsiooni) eelarve väljavaated on selles 
osas stabiilsed. 
Omavalitsuste liidud tegutsevad MTÜ vormis, KOV volikogud kinnitavad omavalitsuste eelarved. Kui 

KOV esindajad lepivad kokku ja hääletavad POL-is finantseerida teatud kulusid, siis volikogud ei 

pruugi neid heaks kiita. Sellele probleemile ei ole lahendust leitud. 
Samuti jääb alati liikmete POL-ist välja astumise risk. 
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Pärnumaal on kokku ca 87 900 elanikku, omavalitsuste maksu ja tasandusfondi laekumised kokku on 

108 miljonit eurot, mis kokku moodustab arvestatava  jõu riigi kontekstis. Jõudusid koondades ja 
ühiste eesmärkide nimel tegutsedes on võimalik korda saata palju enamat, kui eraldiseisvalt.  
 
ORGANISATSIOON JA TÖÖTAJAD 
 
POL-i kuulus 2018. aastal seitsmest Pärnumaa omavalitsusest kuus, liikmeks ei ole Kihnu vald, kes 

astus välja 2014. aastal. POL töötab üldkogus kokkulepitu alusel. Üldkogu koosseisu kuulub igast 
omavalitsusest kaks liiget, kokku kaksteist inimest. Igapäevase töö juhtimisega tegeleb juhatus. 

Aruandeperioodil töötas juhatuse liikmena Eeri Tammik ning alates 01.09.18 lisandus juhatusse Indrek 

Klaassen. Aruandeperioodi keskmine töötajate arv oli kolm, büroos töötas palgaline juhatuse liige, 

sekretär ja raamatupidaja. Raamatupidaja teostas raamatupidamist lisaks POL-ile ka 

koostööpartneritele: SAPT, Pärnumaa Spordiliit (PSL), Pärnu Maakoolide Spordiliit (PMKSL) ja 
Pärnumaa Rahvakultuuri Keskselts (PRAKS). Alates 01.11.18 viidi raamatupidaja üle SAPA töötajate 

koosseisu. Seisuga 31.12.18 lõppes palgalise juhatuse liikme leping ning alates 01.01.19 on üks 

palgaline töötaja – sekretär. 
 

LIIDU ÜLDKOGU ISTUNGID  
 
Üldkogu istungid toimusid üheksal korral alljärgnevatel kuupäevadel: 19.01.18, 08.02.18, 26.02.18, 

22.03.18, 17.04.18, 08.06.18, 11.10.18, 27.11.18 ja 13.12.18. 

Toimumise  kohad: Pärnu linn, Tori vald ja Harjumaa Koplimadise talu. 

Üldkogu istungite eelnõud valmistas ette sekretär, raamatupidaja ja juhatus, kaasates vajadusel 

valdkonna komisjoni ja eelnevalt ära kuulates valitsusjuhtide seisukohad. 

 

Üldkogu istungitel olid päevakorras järgmised teemad: 
 Kohalike omavalitsuste volikogude järgselt liikmete esindajate ja ende asendajate kinnitamine; 

 Lääneranna valla liikmeks vastuvõtmine; 
 Juhatuse esimehe tagasikutsumine; 

 Üldkogu esimehe ja aseesimehe valimine ning neile hüvitise määramine; 
 Pärnu linna liikmelisuse selgitamine; 

 POL 2018. aasta eelarve koostamine ja kinnitamine; 

 Pärnu maakonna sümbolite (lipp ja vapp) kasutamise ja maakonna teenetemärgi väljaandmise 
ülevõtmise otsustamine ja kasutamise ning väljaandmise korraldamine; 

 SAPT nõukogu liikme volituste lõpetamine ja uute liikmete kinnitamine; 

 SAPA nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete nimetamine; 

 SAPT ühendamine SAPA-ga; 

 Pärnumaa vapimärkide saajate valimine; 

 Audiitori ja tema tasustamise ulatuse määramine; 
 2017. aasta majandusaasta aruande, revisjonikomisjoni akti ja audiitori ülevaatuse  

kinnitamine; 

 POL alaliste komisjonide moodustamine, komisjoni esimeeste valimine ja liikmete kinnitamine; 

 Pärnumaa turvalisuse nõukogu struktuuri (sh alakomisjonide) kinnitamine, esimeeste valimine 

ja liikmete kinnitamine; 

 2019. aasta Laulu- ja tantsupeo „Minu arm“ maakondlikust korraldusest ja rahastusest; 

 Kohaliku omaalgatuse programmi rakendamise osaline delegeerimine SAPA-le; 

hindamiskomisjoni liikmete ja nende tasu kinnitamine. 
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 Juhatuse liikme lepingu tingimuste muutmine; 

 Kohalike omavalitsuste bussiliinide kaasamine Pärnu maakonna ühtsesse liinivõrku; 
 Pärnumaa arengustrateegia koostamise algatamine, 

 Pärnumaa arengustrateegia koostamise ning rahvatervise ja siseturvalisusega seotud 

ülesannete täitmise osaline delegeerimine SAPA-le; 

 MTÜ Pärnumaa Ühistranspordi tegevustest ja rahastusest; 

 POL büroo struktuuri muutmine; 
 Pärnumaa maakonna vapi kasutamine liidu logona kinnitamine; 

 Juhatuse liikmele kompensatsiooni määramine. 
 

Informatsiooni anti üldkogu istungitel järgmistel teemadel: omavalitsuste ühiselt täidetavate ülesannete 
täitmise delegeerimine POL-ile; 2018. aasta kalenderplaan ja tegevuskava; komisjonide 

moodustamine; kevad- ja augustiseminar; maakondliku turvalisuse nõukogu ja liikluskomisjoni 

moodustamine; projekt „Future Energy Solutions Around Baltic Sea“; konkursi „Kaunis kodu“ 
läbiviimine; SAPA eelarve ja struktuur; SA Eesti Terviserajad koostöövõimalustest omavalitsustega; 

Lottemaa Teemapark OÜ jätkusuutlikkus; Pärnu lennujaam. 
 

Üldkogu istungitest on osa võtnud: Teet Kurs, Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse juhataja; 

Kalev Kaljuste Rahandusministeeriumi Pärnumaa talituse juht; Sulev Alajõe; Imre Toodu; SAPA-st: 

Tiia Lorents, Heiki Mägi, Liisa Mägi, Viivika Vilja, Indrek Klaassen; Andrus Kärpuk, MTÜ Pärnumaa 
Ühistranspordikeskus juhataja; Alo Lõoke, SA Eesti Terviserajad juhataja; Rein Malsub ja Egon 

Elstein, OÜ Lottemaa Teemapark esindajad. 

 

VALITSUSJUHTIDE KOGU KOOSOLEKUD  
 
Haldusreformi järgselt on kohalike omavalitsuste arv tunduvalt vähenenud ning igapäevane 
koosolekuteväline suhtlus omavalitsustega suurenenud ning teemad põhjalikumalt üldkogus arutatud, 
seetõttu kogunes valitsusjuhtide kogu 2018. aastal ühe korra, 26.09.18.  

Päevakorras olid järgmised teemad: 
 2018. aastal ja edaspidi TÜ Pärnu Kolledži lõputööde tunnustamise otsustamine;  
 2018. aasta kultuuri-  ja spordirahva tänugala „Tähesära“ korraldamine ja rahastamine; 

 Pärnu maakonna vapi kasutamine POL sümboolikana (kirjaplank, üldplank, 
trükised/meened/kutsed jne); 

 2019. POL eelarve koostamine, sh POL ja SAPA struktuur ja ülesannete jaotus, partnerite 
rahastamine, maakondlike ühisürituste rahastamine, arengufond, 2019. aasta Laulu-  ja 

Tantsupeo „Minu arm“ rahastamine, riigieraldised;  

 Pärnu lennujaama hetkeseis ja tulevik;  

 KOV-ide vajadused statistiliste andmete saamiseks; 

 Pärnumaa arengustrateegia menetlemise hetkeseis. 

 
JUHATUSE KOOSOLEKUD  
 
Juhatuse koosolekud toimusid 06.04.18 ja 12.09.18. 

Juhatuse koosolekutel olid päevakorras järgmised teemad: 
 Koolieelsete lasteasutuste õpetajate täienduskoolitusteks  toetuse eraldamine Pärnumaa 

KOV-idele; 
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 Kogukondliku turvalisuse 2018. aasta Pärnumaa toetusvooru tingimuste, taotlusvormi, lepingu 

vormi ja aruande vormi kinnitamine ning menetleja määramine. 
 

BÜROO JA JUHATUSE TEGEVUSED  
 
Büroo ja juhatus tegeles aruandeperioodil alljärgnevate teemadega: 

 2019. aasta noorte laulu- ja tanstupeo maakondliku komisjoni töös osalemine, peo 
ettevalmistusprotsessis osalemine, peo eelarve koostamine ja täitmine, peonädala töö 
korraldamine ja eestvedamine. 

 Erinevate valdkondlike koolituste/infopäevade korraldamine Pärnumaa omavalitsuste 
ametnikele. 2018. aastal toimus kokku kolm erinevat valdkondlikku koolitust/infopäeva ja 

seminari. 

 Maakondlike haridus-ja noorsooürituste (aineolümpiaadid viktoriinid) ning aineühenduste 
tegevuse koordineerimine, haridusküsimuste arutelud. 

 Kevadiste arengupäevade korraldamine Koplimadise talus ja augustiseminari korraldamine 

Lepanina hotellis. 

 Tasuta pääsmete jagamine Lottemaa külastamiseks. 
 SAPT-i ja PEAK nõukogudes ja tegevuste ning koostööprojektide kavandamisel osalemine. 
 SA Pärnumaa Arenduskeskuse struktuuri koostamises ja tööjõu valikus osalemine, 

ülesannete ja tegevuste osas arvamuse avaldamine. 
 PSL tegevuste kavandamisel osalemine. 

 POLi spordistipendiumi ja kultuuriauhindade kandidaatide väljaselgitamine ja preemiate 

andmine. 

 Tähesära tänuõhtu, Vabariigi aastapäeva, õpetajate päeva ja õpilaste tänupäeva 

ettevalmistamine ja korraldamine. 

 Pärnumaa arendajate õppereisi PAAT korraldamises osalemine. 

 Pärnumaa Omavalitsuste Liidu veebilehe haldamine. Veebilehel ajakohase info kajastamine 

seoses haldusreformiga. 

 Maakondlike ühisürituste taotluste hindamine ja kaasrahastamise otsustamises osalemine. 
 Pernova Hariduskeskuse hoolekogu ja  Pärnumaa Kutsehariduskeskuse nõukoja töös 

osalemine. 

 Koostöö ja kohtumiste korraldamine teiste omavalitsuste liitutega. 

 Koostöölepped Varjupaikade MTÜ ja Pärnumaa noorte vaimse tervise keskusega. 

 Maakondlike kultuurisündmuste korraldamises osalemine. 
 Osalemine Europe Direct Pärnumaa infopunkti töös ja sündmuste korraldamises. 
 Kogukondliku turvalisuse projektide maakondliku vooru läbiviimine. 

 Kohaliku omaalgatuse programmi läbiviimine koostöös Pärnumaa Arenduskeskusega, 
lõppotsuste tegemine ning projektide hindamiskomisjoni töös osalemine. 

 Pärnumaa sümbolite (lipp ja vapp) kasutuselevõtu korraldamine. 
 Pärnumaa teenetemärgi väljaandmise jätkamine. 
 Omavalitsuste poolt liidule ühiseks täitmiseks delegeeritud ülesannete täitmise käivitamine (sh 

tegevused, töötajad) ja riigieelarveliste vahendite kasutamisega nõustumine ning sihipärane 
kasutamine. 

 Maakonna turvalisuse nõukogu struktuuri väljatöötamine ja tööle rakendamine. 
 Osalemine maakondade turvalisuse nõukogude koordineerijate seminaridel (eestvedajaks 

siseministeerium). 

 Turvalisuse nõukogu tööplaani koostamises osalemine ja tööplaani kinnitamine. 
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 Tervise Arengu Instituudi poolt rahastatud tegevuste väljaselgitamine, tegevuskava 
koostamises ja elluviimises osalemine. 

 2018. aasta regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi maakonna tasandi 

edukas läbiviimine, sh komisjoni moodustamine, objektide hindamine ja paikvaatlus, komisjoni 

otsuste edastamine EASile.  

 Pärnumaa arengufoorumi „Kas lootusrikas tulevik või parem eilne?“ korraldamises osalemine. 

 Arengustrateegia „Pärnumaa 2035+“ töörühmas ja teemarühmades osalemine. 
 Rahvatervise alase projektivooru „Suhkur – sõber või vaenlane“ läbiviimises osalemine. 
 Üldkogu istungite ja komisjonide töös osalemine, materjalide ettevalmistamine ja otsuste 

täitmise jälgimine. 
 2018. aasta oli väga suur muudatuste aasta. Seoses haldusreformiga anti suur hulk tegevusi 

ja rahastust üle liidule. Seoses sellega korraldas liidu büroo riigieelarvest ühiseks täitmiseks 
määratud ülesannete korraldamiseks eraldatud vahendite sihipärast kasutamist ja tegevuste 

elluviimist. Kokku oli liidul 2018. aastal erinevate ministeeriumitega seitse erinevat lepingut. 

 
PÄRNUMAA OMAVALITSUSTE LIIDU EUROOPA LIIDU PROJEKTID   
 

 Pärnumaa kohalike omavalitsuste sisekontrollisüsteemi ja selle protsesside kujundamine ning 
väljaarendamine. 

 Põhjamaade mobiilsusprogramm „Kaasav haridus“. 
 

EUROOPA LIIDU PROJEKTID PÄRNUMAA OMAVALITSUSTE LIIDU OSALUSEL   
 

 EST-LAT projekt "Läänemere ranniku matkarada Lätis ja Eestis" . 
 PATEE "Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks". 
 Pärnumaa Eesti aasta Toidupiirkonnaks. 

 EST-LAT projekt "Garden Pearls". 

 EDEN - Estonian 2018 welness.  

 
PÄRNUMAA OMAVALITSUSTE LIIDU KOMISJONIDE TEGEVUS   
 
Pärnumaa Omavalitsuste Liidus tegutses 2018. aastal kuus alalist komisjoni ning turvalisuse nõukogu 
ning selle kolm alalist komisjoni ning kaks ajutist komisjon. 

 

Revisjonikomisjon, esimees Enn Kuslap 

Arengukomisjon, esimees Romek Kosenkranius  

Hariduskomisjon, esimees Arno Peksar 

Kultuurikomisjon, esimees Kadri-Aija Viik 

Sotsiaalkomisjon, esimees Andrus Soopalu 

Kohaliku omaalgatuse projektide hindamiskomisjon, menetleja Daisi Sprenk. 

 

Pärnumaa turvalisuse nõukogu, esimees Andres Sinimeri 
Turvalisuse nõukogu liikluskomisjon, esimees Hannes Vaidla 

Turvalisuse nõukogu rahvatervisekomisjon, esimees, Priit Ruut 
Turvalisuse nõukogu kogukondlike turvalisuse projektide hindamiskomisjon, menetleja Kristel Ernits. 
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Ajutiste komisjonina moodustati: 

Regionaalsete investeeringutoetuste andmise hindamiskomisjon, menetleja Kristel Ernits. 

Maakondlik laulu- ja tantsupeo komisjon, esimees Kadri-Aija Viik. 

 

Komisjonide tegevus: 

Revisjonikomisjon - liidu 2017. aasta majandustegevuse kontroll (sh. raamatupidamisdokumentide 

kontroll, kontod), lepingute sõlmimise ja täitmise kontroll, põhikirja täitmine, 2017. aasta  

majandusaasta aruande ülevaatamine. 
Arengukomisjon  - koosolekuid ei toimunud. 

Hariduskomisjon - maakondlike õpilasürituste ja aineühenduste tegevuse rahastamise aluste 
täiendamine, esitatud taotluste läbivaatamine ja kaasfinantseeringu otsustamine, Pärnu maakonna 
haridustöötajate statuudi täpsustamine ja konkursi läbiviimine, õpilaste tänupäeva korraldamine, 

õpetajate päeva korraldamine. Üleriigilise konkursi „Aasta õpetaja“ Pärnumaa kandidaatide 
väljavalimine ja ministeeriumile esitamine. Arengustrateegia „Pärnumaa 2035+“ koostamise 
osalemine. 

Kultuurikomisjon - maakondlike ühisürituste taotluste hindamine ja kaasrahastamise otsustamine, 
spordistipendiumi ja noore kultuuritegija stipendiumi saajate väljaselgitamine, maakonna 
kultuuriauhindade (aasta toetaja, aasta üllataja, aasta tegutseja) konkursi läbiviimine ja kandidaatide 

valimine. Maakonna kultuurirahva tänuvastuvõtu korraldamine. Arengustrateegia „Pärnumaa 2035+“ 
koostamises osalemine. 

Sotsiaalkomisjon - Pärnumaa laste ja noorte vaimse tervise keskuse tegevustest ja rahastamisest. 
Arengustrateegia „Pärnumaa 2035+“ koostamises osalemine. 
Kohaliku omaalgatuse programmi hindamiskomisjon – kohaliku omaalgatuse 2018. aasta kevad- ja 

sügisvooru esitatud projektide hindamine ja rahastuettepaneku tegemine liidule. 
Turvalisuse nõukogu ja selle alakomisjonid - Turvalisuse nõukogu struktuuri tutvustus, turvalisuse 
nõukogu esimehe valimine, turvalisuse nõukogu komisjonide (liikluskomisjon, rahvatervise komisjon, 
kogukondlike turvalisuse projektide hindamiskomisjon) esimeeste valimine, turvalisuse nõukogu 
komisjoni liikmete esitamine, turvalisuse nõukogu tööplaani kinnitamine, rahvatervise ja 
tervisedenduse valdkonna tegevuskava tutvustus, arutelu, maakonna tervise- ja heaoluprofiili 

koostamisest, kogukondlike turvalisuse projektide määrusest ja toetusvoorust. 
Turvalisuse osa sisendi andmine arengustrateegiasse „Pärnumaa 2035+“, ametkondade 
(keskkonnainspektsioon, politsei, päästeamet) tegevuste ülevaade siseturvalisuse valdkondades, 
maakondlike (Pärnu, Rapla, Järva, Harju) koostööseminaride korraldamine. 
Liikluskomisjon: Pärnu maakonna liikluskomisjoni eesmärk, koosseis ja töökord, investeeringud Pärnu 
maakonna riigiteedele 2018/2019, Maanteeametis LOK meetmete rakendamisest ja liiklus korralduse 

alastest tegevussuundadest, Politsei kokkuvõte 2018 sündmustest, aktuaalset ühistranspordis (PÜTKi 
ja ühistranspordi käivitus). 
Rahvatervisekomisjon: Lähtekohad tervisedenduseks Pärnumaal ja riiklikud suundumused, Pärnumaa 
tervisedenduse tegevuskava 2018 tutvustus, arutelu, täiendamine, tervise- ja heaoluprofiili koostamine 

omavalitsustes ja sisendi andmine, arengustrateegia „Pärnumaa 2035 +“  inimarengu valdkonnale 
sisendi andmine, projektivooru „Suhkur – sõber või vaenlane“ läbiviimine, liidu poolt kinnitatud ja 
tervise arengu instituudi rahastatud tegevuskava elluviimises osalemine, Pärnumaa tervisedendaja 
2018 väljaselgitamine ja tunnustamine. 
Regionaalsete investeeringutoetuste andmise hindamiskomisjon – Pärnumaalt esitatud projektide 
paikvaatluses osalemine, projektide hindamine ning rahastamisettepanekute esitamine Ettevõtluse 
Arendamise Sihtasutusele. 
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Maakondlik laulu- ja tantsupeo komisjon – maakonna kuraatori heakskiitmine, peo eelarve eelnõu 
koostamises osalemine.  

 

ÜLDKOGU JUHTIDE, KOMISJONIDE ESIMEESTE NING JUHATUSE LIIKMETE TASUD  
 
Liidu üldkogu esimehe ja aseesimehe hüvitis 2018. aastal oli 11 410 eurot. 

Liidu komisjoni esimeestele maksti 2018. aastal hüvitist kokku summas 480 eurot. 

Juhatuse liikmetele maksti 2018. aastal töötasu 28 800 eurot ja hüvitist isikliku sõiduauto kasutamise 
eest 987 eurot. 

 

ARUANDEPERIOODI TULUD, KULUD JA TULEM 
 

 Tulud 585 457 eurot 

 Kulud 665 984 eurot 

 Aruandeaasta tulem –80 517 eurot. Negatiivne tulem on tingitud Pärnumaa 
Keskkonnahariduskeskuse sihtfinantseerimisega kaetud varade kulumi arvestusest summas 

94 908 eurot. Aruandeaasta tulem sihtfinantseerimise netomeetodi korral on 14 391 eurot. 

 

PÕHITEGEVUSED JÄRGMISEKS MAJANDUSAASTAKS     
 

 Maakonna arengustrateegia 2035+ tegevuskava aastateks 2019-2023 elluviimise 

ettevalmistamine, seire ja uuendamise protsess. 

 Maakonna identiteeti kandvate sündmuste korraldamise jätkamine: 
- EV aastapäeva vastuvõtt ja Pärnumaa vapimärkide väljaandmine; 

- Tähesära – kultuuri- ja spordirahva tunnustamine; 

- Maakonna hairdustöötajate ja õpilaste tunnustamine; 
- Ettevõtjate ja kodanikuühiskonna tunnustamine;  
- Pärnumaa aastaraamatu 2017-2018 koostamine; 

- C.R.Jakobsoni preemiate väljaandmine ja vastuvõtu korraldamine. 
 Pärnumaa ülese tsentraliseeritud jäätmekorralduse süsteemi väljatöötamine. 

 Pärnumaa KOV-ide sisekontrollisüsteemi ja selle protsesside kujundamine ja 
väljaarendamine. 

 Osalemine Pärnu lennujaama rekonstrueerimises. 
 Osalemine TÜ Pärnu Kolledži arenguhüppe ja kestlikkuse tegevustes. 

 Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetme rakendamise korraldamine 

Pärnumaal. 
 Maakondliku arendusorganisatsiooni ülesannete täitmine. 
 Kohaliku omaalgatuse programmi taotluste hindamise ja otsustamise korraldamine. 

 Rahvatervise ja siseturvalisuse maakondlike ülesannete täitmine. 

 Maapiirkonna haridusürituste ja olümpiaadide koordineerimine. 
 XXVII Laulu- ja XX Tantsupidu „Minu arm“ maakondlike kollektiivide valiku korraldamine. 
 Eesti IV omavalitsuspäeva korraldamine. 
 Maakondliku arendusorganisatsiooni ülesannete täitmine, vajadusel delegeerimine. 

 

 

Indrek Klaassen 

juhatuse liige 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2018 31.12.2017 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 27 330 31 901 2

Nõuded ja ettemaksed 47 109 30 132 3

Kokku käibevarad 74 439 62 033  

Põhivarad    

Nõuded ja ettemaksed 15 106 15 320 3

Materiaalsed põhivarad 2 755 233 2 850 141 5

Kokku põhivarad 2 770 339 2 865 461  

Kokku varad 2 844 778 2 927 494  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 14 767 16 966 6

Kokku lühiajalised kohustised 14 767 16 966  

Kokku kohustised 14 767 16 966  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 2 910 528 3 059 754  

Aruandeaasta tulem -80 517 -149 226 13

Kokku netovara 2 830 011 2 910 528  

Kokku kohustised ja netovara 2 844 778 2 927 494  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2018 2017 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 575 933 525 485 7

Tulu ettevõtlusest 9 524 26 368  

Kokku tulud 585 457 551 853  

Kulud    

Jagatud annetused ja toetused -355 734 -333 573 8

Mitmesugused tegevuskulud -87 765 -125 169 9

Tööjõukulud -117 690 -126 611 10

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -94 908 -99 376 5

Muud kulud -9 887 -16 358 11

Kokku kulud -665 984 -701 087  

Põhitegevuse tulem -80 527 -149 234  

Intressitulud 10 8  

Aruandeaasta tulem -80 517 -149 226 13
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2018 2017 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem -80 527 -149 234  

Korrigeerimised    

Põhivarade kulum ja väärtuse langus 94 908 99 376 5

Kokku korrigeerimised 94 908 99 376  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -16 762 -12 345  

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus -2 199 1 404  

Kokku rahavood põhitegevusest -4 580 -60 799  

Rahavood investeerimistegevusest    

Laekunud intressid 9 11  

Kokku rahavood investeerimistegevusest 9 11  

Kokku rahavood -4 571 -60 788  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 31 901 92 689 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus -4 571 -60 788  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 27 330 31 901 2



13

Pärnumaa Omavalitsuste Liit 2018. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2016 3 059 754 3 059 754

Aruandeaasta tulem -149 226 -149 226

31.12.2017 2 910 528 2 910 528

Aruandeaasta tulem -80 517 -80 517

31.12.2018 2 830 011 2 830 011
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Pärnumaa Omavalitsuste Liit on koostanud 2018. 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.

Pärnumaa Omavalitsuste Liidu raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Bilansis kajastatakse raha kirjel pangas olevate arvelduskontode jääke. Sularahakassat Pärnumaa Omavalitsuste Liidul ei ole.

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.

Materiaalset põhivara kajastatakse arvutitarkvara ja litsentse kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja soetusmaksumusega alates 5000 eur.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    5000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi Kasulik eluiga

Hooned 50 aastat

Rajatised 10-20 aastat
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Masinad ja seadmed 5 aastat

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

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 Pärnmumaa Omavalitsuste Liidu liikmeid (kohalikud omavalitsused), juhatuse ja üldkogu

liikmeid, nende isikute lähedasi perekonnaliikmeid ja nende kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtjaid.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2018 31.12.2017

Arvelduskonto SEB pangas 27 330 31 901

Kokku raha 27 330 31 901

Arvelduskonto jääk pangas on võrreldud vastavate raamatupidamiskontodega. 
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Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2018 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa

nr
12 kuu jooksul üle 5 aasta

Muud nõuded 10 10  

Intressinõuded 10 10  

Muud nõuded 15 106 15 106  

Ettemakstud

sihtfinantseerimised:
 

Pärnumaa

Arenduskeskus SA
33 993 33 993 12

Pärnu Linnavalitsus 4 556 4 556 12

Põhja-Pärnumaa

Vallavalitsus
1 000 1 000 12

Lääneranna

Vallavalitsus
450 450 12

Saamata

sihtfinantseerimised:
 

Sotsiaalministeerium 5 600 5 600  

Eesti Kultuurkapital 1 500 1 500  

Kokku nõuded ja

ettemaksed
62 215 47 109 15 106  

 

 31.12.2017 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa

nr
12 kuu jooksul üle 5 aasta

Maksude ettemaksed

ja tagasinõuded
5 914 5 914 4

Muud nõuded 9 9  

Intressinõuded 9 9  

Muud nõuded 15 320 15 320  

Ettemakstud

sihtfinantseerimised:

Pärnumaa Ettevõtlus-

ja Arenduskeskus SA

18 636 18 636  

Saamata

sihtfinantseerimised:

Ettevõtluse

Arendamise SA

5 573 5 573  

Kokku nõuded ja

ettemaksed
45 452 30 132 15 320  

Muude nõuete all kajastatakse regressinõudeid, mis on kohtutäituri otsusega välja mõistetud.

Saamata sihtfinantseerimised on laekunud 2019. aasta jaanuaris.
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Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2018 31.12.2017

Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 4 034 2 255

Sotsiaalmaks 5 973 3 295

Kohustuslik kogumispension 331 181

Töötuskindlustusmaksed 154 182

Ettemaksukonto jääk  5 914  

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 10 492 5 914 5 913

Vaata lisa 3 ja 6.

Maksuvõlad on tasutud maksetähtajaks jaanuar 2019.

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

Ehitised Masinad ja

seadmed

31.12.2016  

Soetusmaksumus 3 189 940 89 338 3 279 278

Akumuleeritud kulum -271 692 -58 069 -329 761

Jääkmaksumus 2 918 248 31 269 2 949 517

  

Amortisatsioonikulu -81 508 -17 868 -99 376

  

31.12.2017  

Soetusmaksumus 3 189 940 89 338 3 279 278

Akumuleeritud kulum -353 200 -75 937 -429 137

Jääkmaksumus 2 836 740 13 401 2 850 141

  

Amortisatsioonikulu -81 507 -13 401 -94 908

  

31.12.2018  

Soetusmaksumus 3 189 940 89 338 3 279 278

Akumuleeritud kulum -434 707 -89 338 -524 045

Jääkmaksumus 2 755 233 0 2 755 233

 

 

Ehitiste all on kajastatud 

-Pärnumaa Keskkonnahariduskeskuse hoone soetusmaksumusega 2667914 eur, kasutusiga 50a 

-KHK hoone piirdeaed soetusmaksumusega 40960 eur, kasutusiga 10a 

-välisvõrgud soetusmaksumusega 287742 eur, kasutusiga 20a 

-teed ja platsid soetusmaksumusega 193324 eur, kasutusiga 20a
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Masinate ja seadmete all on kajastatud 

-Laboratooriumi seadmed soetusmaksumusega 89338 eur, kasutusiga 5a 

 

Pärnumaa Keskkonnahariduskeskuse hoone koos sisustusega ja rajatised on üle antud tasuta kasutusvaldusega Pärnu Linnavalitsusele. 

 

 

 

 

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2018 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 1 704 1 704  

Võlad töövõtjatele 1 374 1 374  

Maksuvõlad 10 492 10 492 4

Muud võlad 397 397  

Muud viitvõlad 397 397  

Muud kohustised 800 800  

Kokku võlad ja ettemaksed 14 767 14 767  

 

 31.12.2017 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 8 922 8 922  

Võlad töövõtjatele 2 072 2 072  

Maksuvõlad 5 913 5 913 4

Muud võlad 15 15  

Saadud ettemaksed 44 44  

Muud saadud ettemaksed 44 44  

Kokku võlad ja ettemaksed 16 966 16 966  

Kõik kohustised on aruande esitamise ajaks tasutud. 

Võlad töövõtjatele real on kajastatud puhkusekohustis seisuga 31.12.2019. 

Muud kohustised: 500€ Cramo Estonia AS väljamaksmata preemia, 300€ Selts Raeküla väljamaksmata toetus.
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Lisa 7 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2018 2017

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused 54 000 144 084

Sihtotstarbelised toetused:

Rahandusministeerium 259 885 0

Tori Vallavalitsus 50 234 43 102

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus 35 301 32 276

Pärnu Linnavalitsus 22 978 171 868

Saarde Vallavalitsus 23 829 18 164

Häädemeeste Vallavalitsus 22 258 18 520

Lääneranna Vallavalitsus 18 603 8 508

Kihnu Vallavalitsus 824 1 487

Haridus- ja Teadusministeerium 39 321 47 907

Sotsiaalministeerium 28 000 0

Siseministeerium 13 500 0

Euroopa Komisjoni esindus Eestis 5 700 0

Eesti Kultuurkapital 1 500 4 100

Ettevõtluse Arendamise SA 0 19 107

Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA 0 14 956

Eesti Töötukassa 0 856

Pärnumaa Rahvakultuuri Keskselts 0 550

Kokku annetused ja toetused 575 933 525 485

sh eraldis riigieelarvest 340 706 48 762

sh eraldis kohaliku omavalitsuse eelarvest 228 027 443 585

sh muude organisatsioonide toetused 7 200 33 138

Rahalised ja mitterahalised annetused   

 2018 2017

Rahaline annetus 575 933 525 485

Kokku annetused ja toetused 575 933 525 485

Mittesihtotstarbeliste toetuste all on kajastatud liikmete poolt makstav liikmemaks tegevuskuludeks.

2017. aasta andmed on koondatud haldusreformijärgsete omavalitsuste kaupa, et oleks täidetud võrreldavuse printsiip.

Haldusreformijärgne omavalitsuste jaotus on alljärgnev:

Pärnu linn - endised Pärnu linn, Audru, Paikuse, Tõstamaa vald

Tori vald - endised Sindi linn, Tori, Sauga, Are vald

Põhja-Pärnumaa vald - endised Halinga, Tootsi, Vändra vald, Vändra alev

Lääneranna vald - endised Koonga, Lihula, Hanila, Varbla vald

Saarde vald - endised Saarde, Surju vald

Häädemeeste vald - endised Häädemeeste, Tahkuranna vald



20

Pärnumaa Omavalitsuste Liit 2018. a. majandusaasta aruanne

Lisa 8 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

 2018 2017

Pärnumaa Arenduskeskus SA -196 038 -40 738

Pärnu Haigla SA -42 954 -99 000

Pärnumaa Rahvakultuuri Keskselts -25 196 -13 376

Pärnumaa Turism SA -24 755 -95 440

Turvalisuse projektivahendid (MTÜ-dele) -13 500 0

Pärnumaa Spordiliit -11 824 -18 444

Pärnu Linnavalitsus (loomade varjupaik) -10 725 -12 600

Koolieelsete lasteasutuste õpetajate täiendkoolituse

toetus omavalitsustele
-6 812 -9 925

Pärnu Maakoolide Spordiliit -6 076 -14 212

Jõulumäe Tervisespordikeskus -3 533 -8 426

Toetused muudele mittetulundusühingutele -6 600 -6 667

Preemiad ja stipendiumid -3 000 0

Spordiklubi Pärnu Kahe Silla Klubi -2 500 -2 100

Pärnu Muuseum SA -2 221 0

Laulu- ja tantsupeo transpordi toetus omavalitsustele 0 -11 245

Pärnu Maavalitsus 0 -1 400

Kokku jagatud annetused ja toetused -355 734 -333 573

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2018 2017

Üür ja rent -6 640 -5 939

Mitmesugused bürookulud -11 078 -33 762

Uurimis- ja arengukulud 0 -17 005

Lähetuskulud -14 -1 473

Koolituskulud -12 305 -11 763

Haridusürituste ja seminaride korralduskulud -50 187 -47 821

Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis -2 340 -4 751

Info-ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud -5 201 -2 493

Töötervishoiukulud 0 -162

Kokku mitmesugused tegevuskulud -87 765 -125 169
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Lisa 10 Tööjõukulud
(eurodes)

 2018 2017

Palgakulu -88 144 -94 980

Sotsiaalmaksud -29 491 -31 591

Erisoodustused -55 -40

Kokku tööjõukulud -117 690 -126 611

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 3 4

2018. aasta palgakulud koosnevad:

- juhatuse liikme tasu 28800 eur 

- üldkogu esimehe, aseesimehe ja komisjonide esimeeste tasud 11890 eur

- spetsialistide tööjõukulu 34777 eur

- lepingulised tasud 12677 eur

Aruandeperioodi lõpu seisuga oli Pärnumaa Omavalitsuste Liidus palgaline juhatuse liige ja sekretär. Raamatupidaja tööleping viidi üle

SA Pärnumaa Arenduskeskusesse 01.11.2018 ja palgalise juhatuse liikmega lõppes leping 31.12.2018. 

Alates 01.01.2019 on POL-is 1 palgaline töötaja - sekretär.

Lisa 11 Muud kulud
(eurodes)

 2018 2017

Käibemaksukulu -9 760 -16 300

Riigilõiv -7 -58

Tulumaksukulu kingitustelt -120 0

Kokku muud kulud -9 887 -16 358

Lisa 12 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2018 31.12.2017

Juriidilisest isikust liikmete arv 6 18

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.12.2018

Nõuded

Asutajad ja liikmed 6 006

Tegev- ja kõrgem juhtkond

ning olulise osalusega

eraisikust omanikud ning

nende valitseva või olulise

mõju all olevad ettevõtjad

33 933
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2018 Ostud Müügid

Asutajad ja liikmed 5 165 8 005

Tegev- ja kõrgem juhtkond

ning olulise osalusega

eraisikust omanikud ning

nende valitseva või olulise

mõju all olevad ettevõtjad

1 332 430

 

2017 Ostud Müügid

Asutajad ja liikmed 3 391 22 260

Ostud ja müügid

 2018 2017

Ostud Müügid Ostud Müügid

Koolitus- ja seminariteenused 6 305 8 435 2 751 22 260

Parkimisteenused 192 0 640 0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2018 2017

Arvestatud tasu 40 690 41 610

Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis 987 2 690

Aruandeperioodil ei ole Pärnumaa Omavalitsuste Liidust (POL) liikmeid välja astunud, liikmete arvu vähenemine on seotud haldusreformiga.

Haldusreformijärgsed liikmed:

1. Pärnu linn - endised Pärnu linn, Audru, Paikuse, Tõstamaa vald

2. Tori vald - endised Sindi linn, Tori, Sauga, Are vald

3. Põhja-Pärnumaa vald - endised Halinga, Tootsi, Vändra vald, Vändra alev

4. Lääneranna vald - endised Koonga, Varbla vald

5. Saarde vald - endised Saarde, Surju vald

6. Häädemeeste vald - endised Häädemeeste, Tahkuranna vald

Aruande koostamisel loetakse seotud osapoolteks POL liikmeid (kohalikud omavalitsused), juhatuse liikmeid, nende isikute

lähedasi perekonnaliikmeid ja nende kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtjaid.

Seotud osapooleks on SA Pärnumaa Turism ja SA Pärnumaa Arenduskeskus.

Info seotud osapooltele antud ja saadud toetuste osas lisades 7 ja 8.

Lisa 13 Sihtfinantseerimisega kaetud varade mõju tulemile

 

 2018 2017

Aruandeaasta tulem -80 517 -149 226

  sh sihtfinantseerimisega kaetud varade

kulum ja väärtuse langus
94 908 99 376

Aruandeaasta tulem sihtfinantseerimise

netomeetodi korral
14 391 -49 850
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