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SELETUSKIRI Pärnumaa Omavalitsuste Liidu 2020. aasta eelarve juurde 

 

SISSEJUHATUS 

 

Pärnumaa Omavalitsuste Liidu 2020. aasta eelarve on koostatud juhindudes asutuse põhikirjast, KOVide 

volikogude poolt heaks kiidetud Arengustrateegiast Pärnumaa 2035+, riigi poolt antud ülesannete ja 

partneritega sõlmitud lepinguliste kohustuste täitmiseks ning võttes aluseks koostööpartnerite esitatud 

taotlusi 2020. aasta eelarvesse. Eelarve materjalid moodustavad terviku: 2020. aasta detailne kulude jaotus 

tegevusalade, kululiikide ja finantseerimisallikate lõikes (Lisa 2) ning käesolev seletuskiri.  

 

Eelarves on toodud võrdlusandmetena 2019. a 27.03.2019 kinnitatud eelarve ja 01.11.2019 ning 22.11.2019 

eelarve I lugemine. 

 

Eelarve eelnõu esitatakse juhatuse poolt üldkogule võttes aluseks üldkogu poolt kinnitatud „Eelarve aluste 

ja menetlemise kord“. 

 

2020. a eelarve on tulud kogusummas 1 534 310 € (I lugemine 01.11.2019: 1 002 603 €; 22.11.2019: 

915 708 €) ja kulud kogusummas 1 533 700 € (I lugemine 01.11.2019: 1 001 514 €; 22.11.2019: 914 631 

€), 2019. a eelarve jääk 37 455 €. Eelarve tulem on positiivne 610 €.  

  

 

Võrreldes 2019. a 27.03.2019 kinnitatud  eelarvega   on 2020. aasta   eelarves   tulude maht suurenenud 

603 000 € ja kulude maht suurenenud 594 835 € võrra. 

2019. aasta eelarve jäägist 37 455 € on suunatud 2020. aasta eelarvesse ja 10 000 € suunatakse 2021. a 

eelarvesse. 

 

SA Pärnumaa Arenduskeskusele on eelarves finantseerimine summas 301 778 € (01.11.19 I lugemine 343 

151 €), mis on võrreldes 2019. aasta eelarvega suurenenud 34 724 € võrra.  

 

Eelarve Lisas 2.2 on välja toodud omavalitsuste kaupa ja tegevuste lõikes taotlussummade võrdlusandmed 

2019. aasta eelarvega.  

Omavalitsuste toetused, mille arvestamise aluseks on elanike arv, on aluseks võetud rahvastikuregistri 

andmed 01.01.2020.  

 

 

MUUDATUSED võrreldes 22.11.2019 eelarve I lugemisega: 

Eelarvesse on lisatud järgnevad tulud ja kulud: 

 Regionaalsed investeeringud 15 000 € 

- uuringu „Rail Balticu Pärnumaa arengukoridor – kohalikud peatused, nende juurdepääsetavus 

ja ohutus“ läbiviimiseks 10 000 €;  

- trükise „Sindi paisu saaga“ koostamine ja trükkimine 5000 €   

 Maakondlike ühistegevuste finantseerimine kohalike omavalitsuste poolt, lisatud 628 208 € 

- maakonna sotsiaalvaldkonna tunnustamine 6000 €; 

- uuringu „Rail Balticu Pärnumaa arengukoridor – kohalikud peatused, nende juurdepääsetavus 

ja ohutus“ läbiviimiseks 10 000 € - uuringus osalevad Häädemeeste, Põhja-Pärnumaa, Saarde 

ja Tori vald ning Pärnu linn, kõik võrdses summas 2000 €;  

- maakonna jäätmekava koostamine 10 000 €, finantseerimine elanike arvu põhiselt, 

finantseerimises ei osale Põhja-Pärnumaa vald, summast 5100 € kaetakse 2019. a 

jäätmemajanduse ja heakorra planeerimise ja juhtimise allesjäänud vahendite arvelt ja 4900 € 



Kinnitatud 07.02.2020 üldkogu otsusega 

2 

 

on omavalitsuste finantseering. Maakonna jäätmekava koostamise hind on indikatiivne, täpne 

hind selgub peale pakkumuste laekumist; 

- Varjupaikade MTÜ tegevuskulude katmine maaomavalitsuste poolt on arvestatud 2020. aasta 

lõpuni, arvestuse alus: lepingujärgne keskmine kuu maksumus (leping lõppeb 31.05.2020); 

- Loomade varjupaiga rajamise maksumus 600 000 €, summa on indikatiivne, täpsustub 

projekteerimise faasis ja hankel. 

 Üldkogus kokkulepitu alusel on eelarvesse lisatud hulkuvate loomade varjupaiga hoone rajamise 

kulud, indikatiivses summas 557 968 €. Esialgselt oli arvestatud 600 000 €, kuid kuna Häädemeeste 

Vallavolikogu ei võtnud vastu otsust projektis osaleda, siis on eelarvest Häädemeeste summa välja 

võetud. 

 Täpsustatud on riigirahastuse summad arendustegevuseks, tervise ja turvalisuse ning 

kultuuritegevuseks, haridustegevuseks, KOP projektide finantseerimiseks. 

 

TULUD 

 

Pärnumaa Omavalitsute Liidu tulud summas 1 534 310 € (I lugemine 01.11.19: 1 002 603 €; 22.11.19: 

915 708 €) koosnevad majandustegevuse tuludest, sihtotstarbelistest  ja tegevustoetustest ning  muudest 

tuludest.  

 

Tulud majandustegevusest summas 20 000 € sisaldab koolituste ja seminaride osamaksete vahendamist 

POLi liikmetele ja partneritele. 

 

Sihtotstarbelised toetused summas 1 221 142 € (I lugemine 01.11.19: 707 910 €; 22.11.19: 620 015 €), 

suurenemine võrreldes 2019. a eelarvega 614 499 €  

 projektitoetused summas 92 962 €: Siseministeeriumi turvalisuseprojektid summas 13 500 € ja KOP 

projektid summas 79 462 €;   

 regionaalsed investeeringud 15 000 €; 

 taotlus KOVidele maakondlike ühistegevuste finantseerimiseks summas 1 074 515 € (I lugemine 

01.11.19: 573 233 €; 22.11.19 488 328 €), suurenemine võrreldes 2019. a 631 415 €; 

 Haridus- ja Teadusministeeriumi eraldis õpilasürituste korraldamiseks ning õpetajate ja koolijuhtide 

ainealaseks ühistegevuseks, koolieelsete lasteasutuste pedagoogide täienduskoolituseks 38 665 €. 

Tegevustoetused summas 255 103 €, vähenemine võrreldes 2019. a eelarvega 77 629 €: 

 liikmemaks püsikuludeks on arvestatud kõigile KOVidele võrdselt: à 9 000 € aastas, kokku summas 

54 000 €, summa on 2019. a tasemel; 

 riigieelarveline toetus arendustegevuseks, tervise, turvalisuse ja kultuuritegevuse kulude katmiseks 

ning maakondlike arenduskeskuste tegevuskuludeks 159 603 €, suurenemine võrreldes 2019. a 

912€. Selgunud on eraldis maakondlike arenduskeskuste tegevuskulude katmiseks (16351 €) laekub 

siiski SAPA eelarvesse (I lugemise ajal oli info, et eraldis laekub eraldis POLi eelarvesse);  

 KOP projektide rakenduskulude katteks ja Tervise Arengu Instituudi rahastus on 2019. a tasemel. 

2019. a eelarveliste vahendite jääk 37 455 € on suunatud 2020. a eelarvesse (täpsem jaotus Lisa 1) 

 

KULUD  

 

Kulud kogusummas 1 533 700 € (I lugemine: 01.11.19 1 001 514  €; 22.11.19: 914 631 €) on jagatud kaheks 

osaks, millest I osa on maakondliku ühistegevuse kulud ja II osa POL üldkogu, büroo ning koolituste kulud 

ja reservfond. 

 

I OSA – Maakondlik ühistegevus 1 390 360 € (I lugemine 01.11.19: 863 974 €; 22.11.19: 776 091 €), 

suurenemine võrreldes 2019. a eelarvega 548 655 € 
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Maakonna identiteet 81 855 € (I lugemine 01.11.19: 70 100 €; 22.11.19: 59 100 €), suurenemine võrreldes 

2019. a eelarvega 9039 €. 

Eelarvesse on uuesti tagasi pandud 22.11.19 esitatud eelarvest välja võetud:  

- maakonna sotsiaalvaldkonna tunnustamine summas 6000 €. 

Eelarvesse on lisatud 2019. a eelarveliste vahendite jäägid: 

- Tähesära korraldamiseks 4625 €, põhjuseks spordirahva 2019. a tunnustusüritus toimus 2020. a 

aasta alguses ja tegelikud kulud läksid 2020. aastasse; 

- Pärnumaa aastaraamatu 2017-2018 koostamiseks 7130 €, tegevus lükkus 2020. aastasse; 

- Koguteos Pärnumaa III 5000 €, 2018. a eelarves kajastatud tegevus, mis lükkus 2020. aastasse. 

 

EESMÄRK: Tugevad kohalikud omavalitsused ja hoitud väärtused ning sümbolid 

 

Lisas 2 on detailselt välja toodud jätkuvad tegevused, lõpetatud tegevused ja lisandunud tegevused koos 

summadega. 

Kulude katmine omavalitsuste poolt on arvestatud printsiibil, et identiteeti panustavad kõik omavalitsused 

võrdse summa, va Kihnu vald, kes pole POLi liige ja kellega peetakse eraldi läbirääkimised ja sõlmitakse 

kokkulepped. 

 

Pärnumaa ambitsioon on olla konkurentsivõimeline, edukas ja silmapaistev maakond, mis tagaks 

pärnumaalastele kvaliteetse elu-, töö- ja puhke keskkonna  ning inimesed tunneksid aasta-aastalt 

elukvaliteedi pidevat paranemist. Et saavutada edu, tuleb maakonnal lisaks kõrgete eesmärkide 

püstitamisele toetuda oma eripärale ja unikaalsusele ning väärtustada oma inimesi. Suhtuda inimestesse kui 

varasse, mitte kohustusse. 

Arengustrateegia „Pärnumaa 2035+“ kolmanda läbimurdesuuna (inimvara ja kogukonna elukorraldus – 

sidus maakond) puhul on olulisteks märksõnadeks tugevad kohalikud omavalitsused, maakonna identiteedi 

hoidmine ja koostöö, mitmekülgne kultuurielu, maakonna kultuuripärand ja selle säilimine. 

Eesmärk ja tegevused haakuvad arengustrateegia tegevuskava punktidega: 3.1.1.1., 3.1.1.4., 3.6.1.1., 

3.6.1.13, 3.6.1.14., 3.6.2.8., 3.8.4.6. 

 Eesti Vabariigi aastapäeva vastuvõtt ja vapimärkide üleandmine 7000 €, summa 2019. a tasemel 

Eesti Vabariigi sünnipäeva tähistamine Pärnus 23. veebruaril (manifesti ettelugemise päev) ning kõrgeima 

Pärnu maakonna tunnustuse (Pärnumaa vapimärk) ja Pärnu linna vapimärkide üleandmine. 

Tegevusesse panustavad kõik Pärnumaa seitse omavalitsust. 

 Tähesära (kultuuri- ja spordirahva tunnustamine) 13 000 €, lisaks 2019. a jääk 4625 €, suurenemine 

võrreldes 2019. a 1358 € 

Pärnumaa aasta kultuuriauhindade ja spordiauhindade ning Eesti Kultuurkapitali Pärnumaa ekspertgrupi 

auhindade üleandmine ning valdkonna eestvedajate tänamine ja tunnustamine.  

Selliste tunnustuste ja vastuvõttude kaudu jätkub ja tõuseb valdkonnas tegutsevate aktivistide motivatsioon 

ning tahe tegutseda jätkub. 

Tegevusse panustavad kõik Pärnumaa seitse omavalitsust. 

 Maakonna haridustöötajate tunnustamine 5000 €, suurenemine võrreldes 2019. a 2000 € 

Pikaaegse traditsiooniga maakonna haridustöötajate tunnustamine maakondlikul tasandil. Maakonna 

tasandil antakse auhinnad välja üheteistkümnes kategoorias, mis ühitavad (va aasta noorsootöötaja) riikliku 

nominatsiooniga (Aasta Õpetaja). Maakonna tasandi auhindade saajad valib välja Pärnumaa Omavalitsuste 

Liidu hariduskomisjon riiki esitatud kandidaatide hulgast kevadel. Tulemused avalikustatakse uue 

õppeaasta alguses.  

Kulud kaetakse HTM eraldisest.  

 Maakonna õpilaste tunnustamine 4500 €, suurenemine võrreldes 2019. a 500 € 

Pikaaegse traditsiooniga Pärnumaa tublimate õpilaste märkamine ja tänamine. Vastuvõtule kutsutuid on 

100-110, kellest 10-12 on õpetajad ning kuni 100 õpilast. Vastuvõtule kutsutavad valivad omavalitsused 

ise vastavalt neile eraldatud kohtade arvule. Õpilaste valiku puhul ei ole eesmärgiks tunnustada ainult 
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olümpiaadide ja võistluste parimaid, vaid anda võimalus ka muus osas tublidele, aktiivsetele ja 

silmapaistvatele õpilastele tunnustuse saamiseks. Hariduskomisjon omavalitsuste poolt esitatud kutsutute 

vahel valikut ei tee. 

Kulud kaetakse HTM eraldisest.  

 Ettevõtjate tunnustamine 12 000 €, suurenemine võrreldes 2019. a 3426 € 

Traditsiooniline Pärnumaa parimate ettevõtjate tunnustusüritus, mille korraldajaks on SAPA.  

 Kodanikuühiskonna tunnustamine 3100 €, samal tasemel 2019. a 

Traditsiooniline kodanikuühiskonna tunnustusüritus, mille korraldajaks on SAPA.  

 C.R.Jakobsoni preemiad 2000 €, vähenemine võrreldes 2019. a 500 € 

Stipendiumid antakse välja kolmes kategoorias: populaarseim põllumees, populaarseim haridus- ja 

kultuuritegelane ja „Pärnu Postimehe“ eripreemia. Preemiate saajate valikut, väljaandmist ning vastuvõttu 

korraldab C.R.Jakobsoni Sihtasutus. SA nõukogu on 3- liikmeline, kellest üks on Pärnumaa Omavalitsuste 

Liidu esindaja. Aastast 2006 rahastab preemia väljaandmist Pärnumaa Omavalitsuste Liit, tänuüritust 

toetavad lisaks liidule ka Jakobsoni Talumuuseum ja eraisikud. 

 Pärnumaa kaunis kodu 2500 € 

Kaunimate kodude konkursi eesmärgiks Pärnumaal on heakorrataseme tõstmine, kodukaunistamise tava 

propageerimine, Pärnumaa üldilme parandamine ja maaelu väärtustamine. Konkurss viiakse läbi üks kord 

aastas Pärnumaa Omavalitsuste Liidu korraldamisel. Iga omavalitsus (Kihnu osaleb juhul, kui on nõus teiste 

omavalitsustega samadel alustel rahastama) saab esitada ühe kandidaadi igasse kategooriasse. 

Omavalitsuse poolt esitatavad kandidaadid võivad olla nii eelmise aasta omavalituses toimunud Kauni kodu 

konkursi võitjad või muudel alustel valitud. 

Konkurss toimub järgmistes kategooriates: eramud tiheasustuses; maakodud; kortermajad;  äri- ja 

tootmisobjektid ning ühiskondlikus kasutuses objektid. Kõiki konkursile esitatud osalejaid tänatakse 

pidulikul vastuvõtul juuni kuus. Pärnu maakond (va Pärnu linn, kes esitab ise lisaks) esitab edasi riikliku 

tunnustuse saamiseks kolm parimat. 

 Maakonna sotsiaaltöötajate (valdkonna) tunnustamine 6000 € 

Maakonna sotsiaalvaldkonna tunnustamine ja vastuvõtt ei ole praeguseni saanud traditsiooniliseks 

maakonna tasandi tegevuseks. 17.03.2017  korraldati Pärnu maavalitsuse eestvedamisel 

sotsiaalvaldkonnaga tegelevatele inimestele ja asutustele vastuvõtt ja tänamine, kui täitus 25 aastat 

maakonna sotsiaalhoolekande süsteemi algusest. 

Sotsiaalvaldkonnaga tegelevate inimeste hulk maakonnas on suur ning inimeste panus mõõtmatu. 

Sotsiaalsed teemad ja probleemid on kasvutrendis. Valdkonnaga tegelevate inimeste töö on väga raske ning 

kohati ebainimlik, tihti ka alarahastatud ning sageli mõistetamatu, mille kõigega tegelema peab, 

kõrvaltvaataja poolt. Kord aastas panustajad kokku kutsuda, neid tänada ja tunnustada on vähim, mida 

maakond teha saaks või tegema peaks. Nii riigi kui ka kohalike omavalitsuste tasandil sotsiaaltöötajate 

tunnustamine toimub, kuid maakonnas mitte. 

 Pärnumaa laulupidu „Laula kuni elad“ 10 000 € 

Pärnumaa laulupidu ja tantsupidu ei korraldata igal aastal, kindlasti ei toimu maakondlikud peod 

üldpidudega samal aastal.  

30.mai 2020 toimub Pärnumaa laulupidu „Laula kuni elad“ Pärnus Rannastaadionil.  

Peo ettevalmistamine on alanud, kollektiivide registreerimine avatud, valitud on korraldusmeeskond. 

Laulupeo kunstiline juht on Elo Kesküla, lavastaja Peep Maasik, visuaalkunstnik Carmen Seljamaa, 

peakorraldaja Ants Välimäe.  

Pidu on pühendatud Pärnumaa laulupidude 120. aastapäevale. 

TULEMUS: Pärnumaa on väärikalt tähistanud Eesti Vabariigi sünnipäeva, Pärnumaa vapimärgi saajate 

ring on täienenud, tänatud ja tunnustatud on erinevate valdkondade eestvedajaid ja parimaid. Maakonna 

laulu- ja tantsupidude toimumise traditsioon on elujõuline ning üleriigiliste laulu- ja tantsupidude protsess 

jätkunud.  

Maakonna eripära esiletoomiseks ja silmapaistvuse kasvatamiseks on toimunud esimene Pärnumaa päev. 
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Maakonna arendustegevus 166 275 € (I lugemine 01.11.19: 156 048 €; 146 950 €), suurenemine 

võrreldes 2019. a eelarvega 32 906 €   

Võrreldes I eelarve lugemisega 22.11.19 on lisandunud on järgnevad kulud: 

- regionaalsed investeeringud: uuringu „Rail Balticu Pärnumaa arengukoridor – kohalikud peatused, 

nende juurdepääsetavus ja ohutus“ läbiviimiseks 10 000 €;  

- uuringu „Rail Balticu Pärnumaa arengukoridor – kohalikud peatused, nende juurdepääsetavus ja 

ohutus“ läbiviimiseks 10 000 € - uuringus osalevad Häädemeeste, Põhja-Pärnumaa, Saarde ja Tori 

vald ning Pärnu linn, kõik võrdses summas 2000 €;     

- maakonna jäätmekava koostamine 10 000 €, finantseerimine elanike arvu põhiselt, finantseerimises 

ei osale Põhja-Pärnumaa vald, summast 5100 € kaetakse 2019. a jäätmemajanduse ja heakorra 

planeerimise ja juhtimise allesjäänud vahendite arvelt ja 4900 € on omavalitsuste finantseering. 

Maakonna jäätmekava koostamise hind on indikatiivne, täpne hind selgub peale pakkumuste 

laekumist; 

- regionaalsed investeeringud: trükise „Sindi paisu saaga“ koostamine ja trükkimine 5000 €.   

Vähendatud on SAPA personalikulude katmise RM arendustegevuse toetuse arvelt, kuna toetus 

maakondlikele arenduskeskustele laekub otse SAPA eelarvesse (kajastatakse seal), I lugemise ajal oli 

info, et eraldis laekub POLi eelarvesse. 

 

EESMÄRK: Konkurentsivõimeline Pärnumaa 

 

 Arengustrateegia tegevuste elluviimine 16 500 € (01.11.19 I lugemine 31 500 €), suurenemine 

võrreldes 2019. a 8500 € 

Planeeritud tegevused: arendajate (sh planeerijate) maakondliku võrgustiku üritused (seminarid, 

teemapäevad, koolitused, õppereisid jne) 2500 €; Via Baltica arengupäev KOV juhtidele ja Riigikogu 

liikmetele, osalevad MKM-i ja Maanteeameti spetsialistid. Maakonnaplaneeringu realiseerimise analüüs, 

projekteerimise hetkeseis, investeeringute kava ja probleem- ja murdepunktid (uus sild, 2+2, ohutus jne) 

1000 €; Rail Balticu projektide maakondlik koordineerimine, lisaks nõupidamiste, avalike arutelude, 

tutvustuste ja esitluste korraldamine – riigi finantseerimine 10 000 €, eelarves kajastatud KOVide osalus 

5000 €; Rail Balticu Kaubajaama detailplaneeringu ettevalmistus, toetus ja kohalike peatuste projekt 5000 

€; KOV finantsstrateegiate ja „Pärnumaa 2035+“ põhjalt Pärnumaa lähiaastate finantsperspektiivi 

koostamine 2000 €, uue maakonnaplaneeringu ja ühtlasi pilootprojekti algatamise ettevalmistamine 

(„Pärnu jõe ruumiline perspektiiv ja seotus mereplaneeringuga“)  koostöös Rahandusministeeriumiga ja 

Järva maakonnaga – riigi finantseering 100 000 €, eelarves kajastatud KOVide osalus 1000 €. 

Maakonna arendustegevus aastal 2020: 

- Jätkatakse 2019. aastal alustatud tegevustega: arendajate/planeerijate maakondliku võrgustiku 

üritused (seminarid, teemapäevad, koolitused, õppereisid jne); MATA 2020; POLi kevadised 

arengupäevad ja POLi augustiseminar; 

- Muutunud tegevused: maakonna arengustrateegia ja selle tegevuskava värskamine; Rail Balticu 

arengute survestamine ja koordineerimine, kohalikud peatused; Via Baltica arengupäev koos 

Maanteeameti, Riigikogu liikmete ja omavalitsusjuhtidega: projekteerimise ja eelarvestamise 

hetkeseis, probleemid, lahendusteed ja poliitilised otsused, surveabinõud; biomajanduse KOVide 

koostööprojekt ja kompetentsikeskuse asutamine KOBARa raames; lennujaama arendusprojektiga 

kaasnevad tegevused; 

- Uued tegevused: KOBARa koolitusprogrammi käivitamine KOV arengu- ja 

planeeringuspetsialistidele; KOVide finantsstrateegiatest ja „Pärnumaa 2035+“ tegevuskavast 

tulenevalt Pärnumaa lähiaastate finantsperspektiivi koostamine; Pärnumaa päev; Õmblusteta 

maakond (uuringu koostamine ja vastava kontseptsiooni väljatöötamine, koostööorganisatsioonide 

võimestamine); Eestis esimese maakonnaplaneeringu algatamine pärast haldusreformi „Pärnu jõe 
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ruumiline perspektiiv ja seotus mereplaneeringuga“ koostöös RAM-iga, suure tõenäosusega  

maakonnaplaneeringute süsteemi uuendamise pilootprojekt Eestis; maakonnaülese 

jäätmekäitlussüsteemi ettevalmistamine ja rakendamine; ühisprojekt „Tugevamad Pärnumaa 

omavalitsused tänu võimekuse konsolideerimisele hariduse valdkonnas“. 

 personali- ja majandamiskulud 114 775 € (01.11.19 I lugemine 124 548 €), suurenemine võrreldes 

2019. a 12 205 € - kaetakse juhataja (50%), arendusjuhi (100%), büroojuhi (75%) raamatupidaja 

(100%) ja raamatupidamisassistendi (100%) tööjõukulud ning nende töötajatega seotud 

majandamiskulud.  Suurenemine on tingitud eelkõige sellest, et büroojuhi tööjõukulu kaetud 

eelnevatel perioodidel projektivahendite arvelt, 2020. aastal vastavad projektid lõppevad ning 

luuakse raamatupidamisassistendi töökoht. 

Maakonna turundustegevus 34 295 €, suurenemine võrreldes 2019. a 7 000 € 

EESMÄRK: Aastaringsed turismitooted, majanduse kõrge konkurentsivõime, tugevad kohalikud 

omavalitsused  

 turundustegevuste elluviimine 7000 € (01.11.19 I lugemine 12 000 €), vähenemine võrreldes 2019. 

a 3000 €. 

- maakonna ja arenduskeskuse turundustegevused, planeeritud tegevused: parnumaa.ee kodulehe 

arendamine- arendused, tõlked, fotod, intervjuud, uued rubriigid; kohalike tootjate poolt loodud 

korporatiivmeenete koostööpartneritele; Pärnumaa ja Pärnumaa Arenduskeskuse Facebooki 

boostid; 

- töö- ja elukoha turundustegevused: osalemine karjäärimessidel ja ülikoolide avatud uste päevadel; 

koostööprojektid Work in Estoniaga  - tulemuseks Pärnumaad tutvustav info Eesti Rahvusvahelises 

majas; 

 tööjõukulud 27 295 €, suurenemine võrreldes 2019. a 10 000 €, suurenemise põhjuseks on see, et 

2019. a oli võimalik turundusjuhi tööjõukuludest 10 000 € katta PATEE vahenditest. 

Turunduskulude finantseerimine on jaotatud järgmiselt: Pärnu linn 80%, maaomavalitsused 20% 

elanike arvu põhiselt. 

 

Maakonna turismialane tegevus  35 763 €, vähenemine võrreldes 2019. a 746 € 

EESMÄRK: Aastaringsed turismitooted, maakonnasiseste sihtkohtade turundamine ja atraktiivsuse 

kasv 

 

SAPA nõukogu liikmed on teinud ettepaneku turismitegevuste finantseerimise muudatusteks. 07.01.2020 

toimuval omavalitsusjuhtide ja omavalitsuste turismivaldkonna asjatundjate nõupidamisel selguvad täpsed 

kokkulepped turismitegevuse finantseerimise osas. 

 

 turismitegevuste elluviimine 7500 €, suurenemine võrreldes 2019. a 2600 €. Kokkuleppel Pärnu 

linna arendusosakonnaga on 2020. a jaotatud ära tegevused, mida kaetakse linna eelarvest ja mida 

ühistegevusena SAPA eelarvest. SAPA eelarves olevate tegevuskulude katmisel osalevad ainult 

maaomavalitsused. Finantseerimine on arvestatud elanike arvu põhiselt. 

- trükiste koostamine ja trükkimine, kolm trükist: imagotrükis - Pärnumaa kõige tähtsam trükis, mida 

antakse enda väliskülalistele, jagatakse messidel jne. Järgmine aasta soovime trükises teha 

kontseptsiooni muudatust; maakonna kaart - oluline kaart turistidele turismiinfos jagamiseks, et nad 

saaksid paremini maakonnas ringi liikuda, sinna sisse müüakse ka ettevõtjate reklaami; Pärnu linna 

kaart - tegemist on kaardiga, mida enamasti jagatakse Pärnu turismiinfos, lisaks ostavad kaarte üsna 

suurel hulgal kohalikud ettevõtted, kaardi levitamise ja müügiga tegeleb SAPA ning see tuleb meil 

endal teha. 

 tööjõukulud 28 263 €, suurenemine võrreldes 2019. a 7388€, sisaldab turismikoordinaatori (75%) 

ja Pärnu Külastuskeskuse suvetöötajate (100%) tööjõukulu. Finantseerimine arvestatud põhimõttel: 

linn kannab 80% kuludest ja maaomavalitsused 20% vastavalt elanike arvule. 
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Maakonna haridus  32 665 € 

EESMÄRK: Andekate noorte arengu toetamine 

Arengustrateegia „Pärnumaa 2035+“ kolmanda läbimurdesuuna (inimvara ja kogukonna elukorraldus – 

sidus maakond) puhul on üheks tegevussuunaks (3.2.3.) võimaluste tagamine valikuterohke ja kvaliteetse 

alus- ja üldhariduse omandamiseks. 

Lepingu alusel eraldab Haridus- ja Teadusministeeriumi vahendid ja omavalitsused eraldavad täiendavad 

vahendid õpilasürituste, õpetajate ja koolijuhtide ainealase ühistegevuse, koolieelsete lasteasutuste 

pedagoogide täienduskoolituse kulude katmiseks. Haridus- ja Teadusministeeriumi leping ei hõlma Pärnu 

linna koole. 

Eesmärk ja tegevused haakuvad liidu põhikirjaga ning arengustrateegia tegevuskava punktidega: 3.2.3.18., 

3.3.1.10.  

TULEMUS: Haridus- ja teadusministeeriumi ja liidu vahelise lepingu tegevused on toimunud. Jätkunud on 

maakonna aineühenduste töö. Maakonnas on toimunud 40-50 piirkondlikku olümpiaadi ja viktoriini, 

keskmiselt 20 aineühenduse ühiseid seminare/koolitusi, jätkunud on alushariduse loomepäev, koolieelsete 

lasteasutuste pedagoogide täiendkoolitusteks eraldatud vahendid on omavalitsuste poolt sihtotstarbeliselt 

kasutatud ning pedagoogid saanud vajalikud koolitused. 

 kulude katmise kaasfinantseerimiseks on maaomavalitsustele esitatud taotlus summa 3500 €, 

eelarve projektis jaotatud elanike arvu põhiselt 

 

Maakonna kultuuritegevus 37 528 €, vähenemine võrreldes 2019. a 57 086 €  

EESMÄRK: Mitmekülgne kultuurielu 

Maakonnal tuleb lisaks kõrgete eesmärkide püstitamisele toetuda oma eripärale ja unikaalsusele. 

Arengustrateegia „Pärnumaa 2035+“ kolmanda läbimurdesuuna (inimvara ja kogukonna elukorraldus – 

sidus maakond) puhul on olulisteks märksõnadeks mitmekülgne kultuurielu, tugev ja hoitud identiteet ning 

maakonna kultuuripärand ja selle säilimine. 

Eesmärk ja tegevused haakuvad arengustrateegia tegevuskava punktidega: 3.6.1.13., 3.6.1.14., 

3.6.1.15.,3.6.1.16., 3.6.2.6., 3.6.2.7. 

Lisaks maakonna enda panusele (sündmused, rahaline- ja inimressurss) on oluline täita ka MARO 

ülesandeid, milleks on: 1) maakonna kultuuripoliitika kujundamine ja elluviimine ning maakondlike 

arengustrateegiate ja teiste maakonna või regiooni arengueeldusi loovate kultuurivaldkonna kavade 

väljatöötamine, täiustamine ja elluviimine; 2) üleriigiliste laulu- ja tantsupidude maakondliku komisjoni 

töö korraldamine; 3) koostöö korraldamine kohaliku omavalitsuse üksuste, erinevate kultuuriasutuste ning 

-organisatsioonide, koolide ja teiste institutsioonidega; 4) maakonna kultuurialase ühistegevuse 

koordineerimine ja korraldamine; 5) maakonna ja kohaliku identiteedi teadvustamine ning 

kultuuriajaloolise eripära ja järjepidevuse säilitamine ning kaitsmine; 6) maakonna kultuurisituatsiooni 

analüüs ja arenguprotsessidele hinnangu andmine; 7) kohalike omavalitsuste ja nende allasutuste, koolide 

ja teiste institutsioonide nõustamine kultuurivaldkonda kuuluvates küsimustes; 8) kultuuriteabe kogumise 

korraldamine, analüüsimine, vahendamine ja levitamine. 

TULEMUS: Maakonnas on esindatud võimalikult lai skaala erinevaid kultuurivaldkondi ja tegevusi. 

Toimunud on erinevad maakondlikud kultuurisündmused, üleriigilise laulu- ja tantsupeo protsessi 

jätkusuutlikkus on tagatud, maakondlike laulu- ja tantsupidude traditsioon on jätkunud. Projektide kaudu 

on toetatud spordi- ja kultuurisündmusi, mille kaudu saavad osa erinevad sihtgrupid. MAROle pandud 

kohustused on täidetud mahus, mis on kokkulepitud liidu kultuurikomisjonis ning mida koostöös 

omavalitsuste kultuurivaldkonna inimestega on suudetud ellu viia. Pärnumaa Rahvakultuuri taotleb 

majandamiskulude katmiseks summas 500 €. Uue reana on eelarvesse arvestatud maakondlike 

kultuurisündmuste eestvedajate tasu. Milliste maakondlike sündmuste ja mis mahus eestvedajad tasu 

saavad otsustab kultuurikomisjon. Sündmuste fondist tehakse eraldised konkreetsetele maakondlikele 

sündmustele kultuurikomisjoni otsuse alusel esitatud projektitaotluste põhjal. Projektide esitamise 
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võimalusest teavitatakse e-kanalite vahendusel, projektitaotlused esitatakse kinnitatud vormil. Toetuse 

saanud taotlejatega sõlmitakse toetuse kasutamise lepingud, mis sisaldavad ka aruandekohustust.  

 

Tabel 1. Kultuurialased sündmused, ühistegevused – finantseerimine elanike arvu põhiselt 

 

Kultuurialased sündmused, ühisprojektid 2020 

Omavalitsus 
Rahvaarv 

01.01.2020 

Pärnumaa 

harrastus-
teatrite päev 

Väärikate 

vokaal-

ansamblite 
päev 

Pärnumaa 

kooliteatrite 
festival 

 Oma tantsu 

päev (memme-

taadi pidu)  

Pärnumaa 

bändide päev 

Sündmuste 

toetamine, 

projektivoor  Kokku  

Pärnu 51 506             0 

Häädemeeste 4 912 483 276 276 414 97 1 381 2 927 

Lääneranna 5 281 520 297 297 446 104 1 485 3 149 

Põhja-Pärnumaa 8 230 810 463 463 694 162 2 314 4 906 

Saarde 4 555 448 256 256 384 90 1 281 2 715 

Tori 11 879 1 170 669 669 1 003 233 3 342 7 086 

Kihnu 702 69 39 39 59 14 197 417 

2019. aasta eelarve 

jääk             6 800 6 800 

KOKKU 87 065 3 500 2 000 2 000 3 000 700 16 800 28 000 

 

 

Maakonna sporditegevus 51 166 €, suurenemine võrreldes 2019. a 16 011 € 

EESMÄRK: Aktiivne tegelemine liikumisharrastustega ja tulemuslik sporditöö 

 Pärnumaa Spordiliidu toetus summas 22 633 €, suurenemine võrreldes 2019.a 7011 €. Spordiliidu 

tegevjuhi sõnul on käidud toetuse taotlemiseks läbirääkimistel kõigi omavalitsustega. 

Maaomavalitsused on andnud nõusoleku toetada Pärnumaa Spordiliidu tegevust 0,50 € elaniku 

kohta, mis on eelarves kajastatud. Vastavalt linna esindajate poolt tehtud muudatusettepanekule on 

linna toetuse summaks arvestatud 7500 €, seetõttu on toetus Pärnumaa Spordiliidule vähenenud 

võrreldes 01.11.19 I lugemisega 14 328 €.  

 Pärnumaa Koolisport on esitanud taotluse summas 25 000 €, mis sisaldab tööjõukulu, õpilaste 

võistluste korralduskulu ning administreerimis- ja ruumide ülalpidamiskulu.  Eelarve projektis 

kajastatud toetuse finantseerimine on jagatud maaomavalitsuste vahel õpilaste arvu põhiselt. 

Vastavalt kokkuleppele läheb koolispordi tegevus Pärnu linna spordikooli koosseisu, 

maaomavalitsused rahastavad koolispordi tegevusi läbi POLi eelarve ning POL sõlmib Pärnu 

linnaga lepingu. 

 Jõulumäe Tervisespordikeskus kasutab toetus kunstlume tootmiseks. Jõulumäe 

Tervisespordikeskus on esitanud taotluse 2019. a summa tasemel, maaomavalitsuste poolt 

finantseerimine on jaotatud elanike arvu põhiselt, vastavalt linna soovile otse finantseerida, on linna 

toetuse summa eelarvest välja võetud. 

 

Väliskoostöö 27 490 €, suurenemine võrreldes 2019. a 4840 € 

EESMÄRK: Konkurentsivõimeline Pärnumaa 

Eesmärk haakub Pärnumaa Omavalitsuste Liidu põhikirjaliste eesmärkidega ning arengustrateegia 

eesmärgiga 3.1. Lisaks on MARO üheks ülesandeks sõpruspiirkondadega koostöö edendamine. 

Pärnu maakond omab pikaaegseid suhteid Buskerudi maakonnaga Norras (aastal 2019 projekt kaasavast 

haridusest). Norras toimunud haldusreformi järgselt tuleb käivitada suhted Viken maakonnaga. (Viken on 

uus Buskerudi, Akershudi ja Östfoldi maakondade liitumisel tekkinud maakond. PS. 01.01.2020 avaneb 
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uus Norra finantsmehhanismide periood). Lisaks otsustas üldkogu 2019. aastal luua sõprussuhted St Mary 

maakonnaga Marylandis. Koostööleping on ülevaatamisel ning läheb veel sel aastal allkirjastamisele. Pärnu 

maakond teeb koostööd ka Põhjamaade Ministrite Nõukogu (PMN) Eesti esindusega, kellega koostöös 

toimub iga-aastaselt Põhjala kirjanduse nädal ning programm „Põhjala kirjanikud piire ületamas“ (lisaks 

eriprojektid) ja teisi sündmusi koolidele ja lasteaedadele. Koostöös PMNiga on toimunud erinevaid projekte 

haridusest ühistranspordini. 

Europe Direct infopunkte on Eestis kokku 9. Aasta 2020 on käesoleva raamlepingu viimane aasta (leping 

Euroopa Komisjoni Eesti esindusega, mis näeb ette maakondlike tegevuste ulatuse ja teemad). Europe 

Direct Pärnumaa (ED) infopunkt aitab kaasa erinevate sihtgruppide teadlikkuse suurenemisele Euroopa 

Liidust ja Euroopa Liiduga seonduvatest teemadest. ED infopunkti kaudu ja eestvedamisel toimuvad 

mitmed sündmused koolidele ja omavalitsustele.   

Euroopa Komisjoni projektitoetus (otse SAPA eelarvesse) on summas 21 945 € ja taotlus POLi 

kaasfinantseeringuks 25 690 € (2019 a 20 850 €). Kaasfinantseeringu suurenemine tuleneb kasvanud 

administratiiv- ja personalikuludest.  

TULEMUS: Pärnumaa elanikud on teadlikumad Euroopa Liidust ja sellega seonduvatest teemadest. Europe 

Direct kaasabil on toimunud erinevad tegevused. 

Maakonna sõprussuhted (sh koostöö PMN Eesti esindusega) on jätkunud ning aktiviseerunud. 

Europe Direct infopunkte on Eestis kokku 9. Europe Direct Pärnumaa (ED) infopunkt aitab kaasa erinevate 

sihtgruppide teadlikkuse suurenemisele Euroopa Liidust ja Euroopa Liiduga seonduvatest teemadest. ED 

infopunkti kaudu ja eestvedamisel toimuvad mitmed sündmused koolidele ja omavalitsustele.   

 

Terviseedendus, elanike heaolu ja turvalisus 195 290 €, suurenemine võrreldes 2019. a 12 384 € 

EESMÄRK: Terviseedendus, elanike heaolu ja turvaline maakond ning kohalike omavalitsuste 

koostöö 

 

 Tervise Arengu Instituudi (TAI) ja turvalisuse projektid on mõeldud maakondliku tervisedenduse 

ja siseturvalisuse tegevuste ning sündmuste läbiviimiseks, eraldis 28 000 €, kogukondlikud 

turvalisuse projektid 13 500 €, lisaks rahva tervise ja turvalisuse spetsialisti tööjõukulu (100%) ning 

majandamiskulu. 

Arengustrateegia „Pärnumaa 2035+“ kolmanda läbimurdesuuna (inimvara ja kogukonna elukorraldus – 

sidus maakond) puhul on alaeesmärkideks tervisedendus ja elanike heaolu ning turvaline maakond. 

Eesmärk ja tegevused haakuvad arengustrateegia tegevuskava punktidega: 3.4.1.1., 3.4.1.2., 3.4.1.4.,  

3.4.1.11., 3.7.1.1., 3.7.2.6., 3.7.2.7., 3.7.2.8., 3.7.2.9 ning Pärnumaa tervise- ja heaoluprofiiliga. 

Lisaks arengustrateegias märgitule ja maakonna enda panusele (sündmused, rahaline- ja inimressurss) on 

oluline täita ka MARO ülesandeid, milleks on:  

1) analüüsida rahvastiku tervise seisundi, sh tervisealase ebavõrdsuse ja siseturvalisuse olukorda 

maakonnas; koostada ülevaateid ja aruandeid, sh tehes selleks vajaliku koostööd asjaomaste asutuste ja 

ühingutega ning vajadusel tellida analüüse, ekspertarvamusi ja uuringuid ning koordineerida nende 

koostamist.  

2) korraldada huvikaitset rahvatervise ja siseturvalisuse valdkonnas ja kavandada strateegiliste eesmärkide 

ja tegevusi sh tagada valdkonna kavandamine maakonna arengustrateegia jt plaanide koostamises. 

3) koordineerida rahvatervise ja siseturvalisuse valdkonna tegevuste elluviimist ning vajalike  

tervist ja turvalisust toetavate teenuste pakkumist maakonnas vähemalt tervise- ja  

heaoluprofiilis kajastatud prioriteetsete mõjurite ohjamiseks. 

4) valmistada ette ja toetada rahvatervise ja siseturvalisuse valdkonna juhtimiseks vajalike  

võrgustike (sh tervise ja turvalisuse nõukogu) loomist, arendamist ja töö korraldamist sh korraldada ja 

vajadusel tellida arendamiseks vajalikke koolitusi ja seminare, korraldada  võrgustikeks vajalike kogude 

loomist ja töökorralduse väljatöötamist. 

5) juhendada ja nõustada kohalikke omavalitsusi ja teisi osapooli valdkondlike tegevuste analüüsimisel, 

kavandamisel ja elluviimisel sh rahvatervise ja siseturvalisuse teemade kajastamisel kohaliku omavalitsuse 

arengukavas jt plaanides, kohaliku võrgustikutöö arendamises ja kogukondade võimestamises. 
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6) osaleda valdkonna riiklikes võrgustikes, koostöös asjaomaste riigiasutustega koordineerida. 

 Sotsiaalkomisjoni ettepanekult laste ja noorte vaimse tervise keskuse toetus summas 127 922 € 

(01.11.19 I lugemine 163 600 €, 2019. a 112 000 €) laste ja noorukite vaimse tervise teenuse 

arendamiseks ja edendamiseks, teenuse kättesaadavuse parandamiseks regionaalsel tasandil, 

võikustikutöö arendamiseks, koolituste läbiviimiseks, laste ja noortega kokku puutuvate 

spetsialistide pädevuse ja üldise teadlikkuse tõstmiseks vaimse tervise probleemidest ning koostöö 

arendamiseks sotsiaal-, haridus- ja meditsiinivaldkonna vahel.  

Omavalitsused finantseerivad tegevusi, mis ei kuulu Haigekassa poolt rahastamisele. 

Tegevuste samas mahus jätkamiseks 2020. aastal on vajalik toetuse kasv summas 5600 € - kokku 

117 600 €, sotsiaalkomisjoni otsuse kohaselt eraldada suuremas mahus ja täiendavate teenuste 

pakkumiseks lisatoetus 10 322 €, millega saab palgata lisa juhtumikorralduseks 0,5 ametikohta ja 

teenindada 200-215 lisaklienti aastas. 

Finantseerimine jaotatud KOVide vahel 2019. aasta teenuse kasutamise järgi.  

 

EESMÄRK: Konkurentsivõimeline Pärnumaa 

Arengufond ja Euroopa Liidu projektide omaosalus 40 957 €, vähenemine võrreldes 2019. a 9082 € 

 

Tabel 2. Projektid ja omaosaluste summad 

 

Projekti nimi Algus Lõpp Summa Taotleja 

PATEE "Piirkondlikud algatused 

tööhõive ja ettevõtlikkuse 

edendamiseks"  jaanuar 2020 juuni 2024 20 800 Pärnumaa Arenduskeskus SA  

Biomajandus ja taastuvenergeetika jaanuar 2020 detsember 2020 6 000 Pärnumaa Arenduskeskus SA  

Jätkusuutliku säästva majanduse ideede 

propageerimine kogukonna kaasabil jaanuar 2020 detsember 2020 4 000 Pärnumaa Arenduskeskus SA  

EST-LAT projekt "Garden Pearls" mai 2018 aprill 2020 2 550 Pärnumaa Arenduskeskus SA  

Tugevamad Pärnumaa omavalitsused 

tänu võimekuse konsolideerimisele 

hariduse valdkonnas jaanuar 2020 detsember 2020 4 412 Pärnumaa Omavalitsuste Liit 

Lääne-Eesti Turism SA liikmemaks* jaanuar 2020 detsember 2020 3 195 Pärnumaa Arenduskeskus SA  

KOKKU x x 40 957 x 

 
*liikmelisus võimaldab projektides osalemist 

Käimasolevate ja algavate projektide omaosaluste finantseerimine on KOVide vahel jaotatud elanike arvu 

põhiselt, projekt Garden Pearls kasusaamise põhiselt (kasusaamise põhiselt Saarde 61,1%; Pärnu 19,5%; 

Lääneranna 9,7%; Põhja-Pärnumaa 9,7%). 
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Ettevõtlus 25 600 €, vähenemine võrreldes 2019. a 1150 € 

EESMÄRK: Ettevõtlusteadlikkuse arendamine ja tööjõu ettevalmistamine ning kestlik ja 

koostöövõimeline ettevõtluskeskkond 

 

Tabel 3. SAPA taotlus ettevõtluse toetuseks koos muudatustega 

 2019 

2020 (01.11.19) 2020 (22.11.19 

ja 01.10.20) 

Ettevõtluskeskkonna arendustegevused 26 750 33 200 25 600 

   Ettevõtlusnädal (noorte inspiratsioonipäev) 12 000 12 000 12 000 

   Noorte ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe arendamine* 4 000 8 000 4 000 

   Müügikoolituse "Müügimaania" sari 6 000 7 200 6 000 

   Tööstuse digitaliseerimine II etapp 4 750 0 0  

   Naisettevõtjate üritused 0 6 000 3 600 

*finantseerimisel osalevad ainult maaomavalitsused, linn rahastab tegevust otse SAPA eelarvesse (4000 €) 

Finantseerimine on jaotatud elanike arvu põhiselt kõigi omavalitsuste vahel.  

 

 Pärnumaa noorte inspiratsioonipäeval toimub inspiratsioonitund, 7 erinevat töötuba ning 

Ettevõtliku kooli edulugude tutvustamine ja tunnustamine. Inspiratsioonipäevast võtab üle 500 

noore Pärnu linna ja maakonna koolidest. 

 Müügikoolituse „Müügimaania sari“. Sihtgrupp: Pärnumaa mikro-ja väikese suurusega ettevõtted, 

kellel väljaspool maakonda toimuvatel koolitustel on kulukas ja keeruline osaleda, kuid kes vajavad 

müügituge arenguhüppe tegemiseks. Eesmärk: Ettevõtjate probleem on, kuidas oma 

tooteid/teenuseid oskuslikumalt müüa. "Müügimaania" koolituste sari suurendab ettevõtjate 

müügialaseid teadmisi/oskusi ja aitab kaasa ettevõtete müügitulemuste kasvule. Kasusaajate arv: 

Kuni 40 ettevõtjat ühel koolitusel, kokku kuni 4 koolitust 

 Naisettevõtjate üritused. Sihtgrupp: Pärnumaa naisettevõtjad. Eesmärk: Naisettevõtjate 

ettevõtlusteadlikkuse suurendamine, ettevõtete majandustegevuse arengule kaasa aitamine, 

naisettevõtjate omavahelise koostöö toetamine, naisettevõtjate ettevõtete. Kasusaajate arv: kuni 20 

ettevõtjat ühel üritusel, kokku kuni 3 üritust. 

 

Vabaühenduste tegevus 90 983 €, suurenemine võrreldes 2019. a 46 € 

EESMÄRK: Laiapõhjaline aktiivne ja toimiv kodanikuühiskond 

Sisaldab koostööpäevade korraldamist kogukondades (1500 €), KOP projektide toetusi ja rakenduskulusid 

(summad täpsustunud peale I lugemist). 

Koostööpäevade korraldamise finantseerimine on KOVide vahel jaotatud elanike arvu põhiselt. 

 

Varjupaikade MTÜ 12 525 € (I lugemine 01.11.19 ja 22.11.19: 5220 €), suurenemine võrreldes 2019. a 

519 € 

EESMÄRK: Kohalike omavalitsuste ühistegevus 

Maaomavalitsuste toetus püsikulude katmiseks, finantseerimine jaotatud 2019. aasta teenuse kasutamise 

põhiselt. Varjupaikade MTÜ tegevuskulude katmine maaomavalitsuste poolt on arvestatud 2020. aasta 

lõpuni, arvestuse alus: lepingujärgne keskmine kuu maksumus (leping lõppeb 31.05.2020); 
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Loomade varjupaiga rajamine 557 968 €, eelarve I lugemistel investeeringut arvestatud ei olnud. 

Investeeringu summa on indikatiivne, täpsustub projekteerimise faasis ja hankel. 22.11.19 üldkogu 

koosolekul otsustati võtta investeeringu summa aluseks 600 000 € ja arvestada POLi raamatupidamisel 

välja kõikide omavalitsuste osalused erinevate arvestuspõhimõtete alusel (Tabel 4.) ning lisada summad 

POLi eelarvesse, et omavalitused saaksid investeeringusummad enda eelarve koostamisel aluseks võtta. 

Kuna Häädemeeste Vallavolikogu pole vastu võtnud otsus projektis osaleda, siis on Häädemeeste 

investeeringu summa (42 032 €) eelarvest välja võetud. Otsust, kes loomade varjupaiga hoone rajamise 

projekti vedama hakkab (kas linn või POL), üldkogu teinud ei ole. Kui projekti hakkab vedama linn, on 

vajalik üldkogu otsus, kas maaomavalitsuste rahad liiguvad läbi POLi linna eelarvesse või sõlmivad 

maaomavalitsused linnaga otse lepingud. Viimasel juhul võetakse loomade varjupaiga rajamise 

investeeringu summa POLi eelarvest enne eelarve kinnitamist välja.  

 

Tabel 4. Loomade varjupaiga rajamise finantseerimiseks koostatud arvestus kolme erineva 

arvestuspõhimõtte alusel 

   Finantseerimine, erinevad arvestuspõhimõtted 

Omavalitsus 
elanike arv 

01.01.20 

Teenuse 

osakaal 

(juhtumi-

põhine) elanike arvu järgi 

teenuse osakaalu 

järgi (alus: 2019 

juhtumite arv) 

50% elanike arvu; 

50% teenuse 

osakaalu järgi* 

Pärnu 51 506 54,6% 357 835 327 617 342 726 

Häädemeeste 4 912 8,3% x x x 

Lääneranna 5 281 7,6% 36 689 45 397 41 043 

Põhja-Pärnumaa 8 230 8,8% 57 177 52 963 55 069 

Saarde 4 555 3,7% 31 645 21 942 26 794 

Tori 11 879 17,0% 82 528 102 144 92 336 

KOKKU 86 363 100% 600 000 600 000 557 968 
*07.02.2020 esitatud eelarves  

 

II OSA – POL administreerimiskulud ning koolituste ja seminaride korraldamise kulud, kokku 

summas 140 340 € (01.11.19 I lugemine 134 540 €), suurenemine võrreldes 2019. a 46 180 € 

Kulude suurenemine on seotud 2019. a eelarve jääkide suunamisest 2020. a eelarvesse ja sisekontrolöri 

palkamisega maaomavalitsuste poolt. Lisas 2 on välja toodud täpne kulude katmine, kokkulepitult 

maaomavalitsustega. 

 

EESMÄRK: POL põhikirja ja lepinguga liidule pandud kohustuste täitmine,  üldkogu ja büroo 

tõrgeteta toimimine 

 

Arengustrateegia „Pärnumaa 2035+“ kolmanda läbimurdesuuna (inimvara ja kogukonna elukorraldus – 

sidus maakond) puhul on oluliseks märksõnaks tugevad kohalikud omavalitsused ja koostöö. 

Eesmärk ja tegevused haakuvad arengustrateegia tegevuskava punktidega: 3.1.1.2., 3.1.1.3., 3.1.1.4., 

3.1.1.9., 3.1.1.12., 3.1.1.14 3.2.1.8, 3.4.1.11.,  jne.  

Lisaks arengustrateegiale, volikogude poolt ühiseks täitmiseks delegeeritud ülesannetele on Pärnumaa 

Omavalitsuste Liidu põhikirjaline eesmärk Eesti Vabariigi kehtiva seadusandluse ja käesoleva põhikirja 

kohaselt kohaliku omavalitsuse üldisele arengule kaasaaitamine, ühistegevuse kaudu maakonna ühtlase, 

tasakaalustatud ja jätkusuutliku arengu toetamine, maakonna kultuuritraditsioonide säilitamine ja 
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edendamine, demokraatliku otsustamisprotsessi laiendamine, maakonna ja oma liikmete esindamine, 

koostöö arendamine, info ja kogemuste vahetamine, oma liikmete ühiste huvide ja õiguste kaitsmine ja 

liikmetele seadusega ettenähtud ülesannete paremaks täitmiseks võimaluste loomine ning seaduse või 

lepinguga liidule pandud kohustuste täitmine. 

Kõik Pärnumaa kohaliku omavalitsuse volikogud on omavalitsusüksuste ühiselt täidetavad ülesanded 

(maakonna arengu kavandamine ja selle elluviimine, rahvatervise ja siseturvalisuse valdkond, maakonna 

kultuurkorraldus) delegeerinud täitmiseks Pärnumaa Omavalitsuste Liidule.  

Haridus- ja teadusministeeriumi lepingu alusel toimub liidu kaudu maakonna aineühenduste tegevuste ja 

õpilaste võistluste (viktoriinid, olümpiaadid) koordineerimine ja rahastamine. 

Põhikirjaliste ja lepinguliste kohustuste täitmiseks on vajalik üldkogu ning büroo olemasolu. 

TULEMUS: Põhikirjalised ja lepingulised kohustused on täidetud. 

 

Üldkogu kulud kokku on 28 644  €, millest personalikuludeks on planeeritud 20 644 € sh üldkogu esimehe 

ja aseesimehe brutotasu à 500 € kuus, komisjonide esimeeste brutotasuks on arvestatud 30 € ühe koosoleku 

juhtimise eest ja KOP hindamiskomisjoni brutotasud 6 € ühe projekti hindamise eest. 

Majandamiskulud 8 000 € - üldkogu istungite, valitsusjuhtide kogu, erinevate nõukogude (nt tervis- 

turvalisus) ja komisjonide koosolekute ning seminaride (sh kevad- ja augustiseminar) kulud, Pärnumaa 

vapimärkide ja sümboolikaga (lipp jne) seotud kulud.  

Üldkogu kulud on planeeritud 2019. a tasemele. 

 

Büroo kulud kokku 86 896 €, kulude suurenemine 43 354 €, millest 39 209 € on seotud sisekontrolöri 

palkamisega ja 3000 € on 2019. a eelarve jäägist suunatud POLi ja Pärnumaa meenete tegemiseks, 

projektijuhi tasu all on kajastatud Kaunis Kodu projektijuhi töötasu. Täpne kulude jaotus ning 

finantseerimisallikad on toodud Lisas 2.  

 

Seminaride ja koolituste kulud summas 24 800 € (01.11.19 I lugemine 23 000 €) koosnevad ühiskoolituste 

kuludest summas 4800 € (võrreldes eelmise lugemisega täpsustatud 2019. a eelarve jääki) ja osamaksetega 

koolituste kuludest (20 000€). Ühiskoolituste kulude summat on tõstetud seoses vajadusega teha 

sotsiaaltöötajatele koolitusi. 

Osamaksetega koolituste eest tasutakse arve alusel ja tulud kajastuvad eelarve projekti real „tulud 

majandustegevusest“ samas summas.     

 

 

 

 

 

Seletuskirja koostasid: 

Kristel Ernits, sekretär 

Kaire Piiroja, raamatupidaja  

29.01.2020 


