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SELETUSKIRI Pärnumaa Omavalitsuste Liidu 2021. aasta eelarve juurde 
I lugemine 13.11.2020, II lugemine 03.02.2021  

 

 

EESSÕNA 

 

Pärnumaa Omavalitsuste Liidu büroo on esitanud üldkogu liikmetele eelarve  koos seletuskirja ja lisadega 

28.01.2021. Seoses Pärnu Linnavalitsuse poolt peale materjalide välja saatmist 28.01.2021 esitatud eelarve 

muudatusettepanekutega esitab büroo 03.02.2021 toimuva üldkogu päevakorra juurde muudetud eelarve 

koos seletuskirja ja lisadega. 

Muudatused on kajastatud eelarve seletuskirjas teise värviga, muudatuste esitamise kuupäev 01.02.2021. 

 

 

 

 

SISSEJUHATUS 

 

Pärnumaa Omavalitsuste Liidu 2021. 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 2021. aasta eelarvesse. Eelarve materjalid moodustavad terviku: 2021. aasta detailne kulude jaotus 

tegevusalade, kululiikide ja finantseerimisallikate lõikes (Lisa 1.1) ning käesolev seletuskiri.  

 

Eelarves on toodud võrdlusandmetena 2020. a 07.02.2020 kinnitatud eelarve, 2020. a eelarve täitmine 

seisuga 31.12.2020 ja 2021. a eelarve I lugemine 13.11.2020. 

 

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

ja menetlemise kord“. 

 

2021. a eelarve projekt on tulud kogusummas 1 381 793 € (I lugemine 1 729 955  €) ja kulud 

kogusummas 1 380 532 € (I lugemine 1 729 314  €), 2020. a eelarve jääk 98 303 €. Eelarve tulem on 

positiivne 1261 €.  

 

(Esitatud 28.01.2021) 2021. a eelarve projekt on tulud kogusummas 1 696 598 € (I lugemine 1 729 955  

€) ja kulud kogusummas 1 695 337 € (I lugemine 1 729 314  €), 2020. a eelarve jääk 98 303 €. Eelarve 

tulem on positiivne 1261 €.  

  

Võrreldes I lugemisega on tulude maht vähenenud  348 162 € ja kulude maht vähenenud 348 682 €, 

täpsustunud on 2020. a eelarve jääk, mis suunatakse 2021.a eelarvesse.  

 

(Esitatud 28.01.2021) Võrreldes I lugemisega on tulude maht vähenenud  33 357 € ja kulude maht 

vähenenud 33 977 €, täpsustunud on 2020. a eelarve jääk, mis suunatakse 2021.a eelarvesse.  

 

Seoses Pärnu linna muudatusettepanekuga on SAPA finantseerimine läbi POLi 214 244 €, linn sõlmib 

SAPAga otse sihtfinantseerimise lepingu. 

 

(Esitatud 28.01.2021) SA Pärnumaa Arenduskeskusele on eelarves finantseerimine summas 268 170 € (I 

lugemine 248 633 €), mis on I lugemisega suurenenud 19 537 €, millest 16 155 € suurenemine tuleneb 
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Rahandusministeeriumist eraldatud arendustegevuse toetusega, mis eelneval aastal laekus otse SAPA 

eelarvesse kuid 2020. a laekub POLi eelarvesse ja kantakse edasi SAPAle ning 3382 € projekti „KOBARa 

glokaalse ettevõtlussegisti kontseptsiooni loomiseks vajalike algtingimuste hindamine“ omaosalusest. 

Projekt on saanud rahastuse, projektipartnerid Pärnumaa Omavalitsuste Liit ja SA Viljandimaa 

Arenduskeskus, projekti kogumaksumus on 35 880 €. 

 

Eelarve Lisas 1.2 on välja toodud omavalitsuste kaupa ja tegevuste lõikes taotlussummade võrdlusandmed 

2020. aasta eelarvega.  

Lisast 1.2 on välja jäetud Pärnu Linnavalitus. 

 

 

 

Eelarve muudatused I (13.11.2020) ja II lugemise (03.02.2021) vahel 

 

Omavalitsuste toetused, mille arvestamise aluseks on elanike arv, on eelarve II lugemisel aluseks võetud 

rahvastikuregistri andmed 01.01.2021 (I lugemisel aluseks võetud rahvastikuregistriandmed 01.01.2020). 

Loomade varjupaiga teenuse katmisel on aluseks võetud 2020. a teenuse kasutamise põhiselt (I lugemine 

jaotatud üheksa kuu, jaanuar – september, kasutamise põhiselt).   

 

Võttes aluseks 28.01.2021 nr 4.3-8/995 laekunud Pärnu Linnavalitsuse muudatusettepaneku, on eelarve 

seletuskirjas (Lisa 1), Lisa 1.1 ja Lisa 2.1 tehtud 01.02.2021 järgnevad muudatused: 

 

 

 eelarve tuludest ja kuludest on välja jäetud Pärnu linna finantseering TÜ Pärnu Kolledžile, linna 

muudatusettepaneku kohaselt sõlmib linn kolledžiga otse toetuslepingu, summas 177 512 €; 

 eelarve tuludest ja kuludest on välja jäetud kogu Pärnu linna finantseering SAPAsse, linna 

muudatusettepaneku kohaselt sõlmib linn SAPAga otse sihtfinantseerimise lepingu, kogusummas 

53 926 €; 

 eelarve tuludest ja kuludest on välja jäetud Pärnu linna finantseering Pärnumaa Spordiliidule, linna 

muudatusettepaneku kohaselt sõlmib linn Pärnumaa Spordiliiduga otse vastava lepingu, summas 

9000 €; 

 eelarve tuludest ja kuludest on välja jäetud Pärnu linna finantseering Laste ja noorte vaimse tervise 

keskusele, linna muudatusettepaneku kohaselt sõlmib linn VTKga otse sihtfinantseerimise lepingu, 

summas 73 366 €; 

 eelarve tuludest ja kuludest on välja võetud linna osalus sotsiaalvaldkonna tunnustamiseks, summas 

1 000 €; 

 Pärnu linn sõlmib POLiga tegevustoetuse lepingu, kogusummas 14 277 €, millest maakonna 

identiteet 5 227 € ja tegevuskulude katmiseks 9 000 €; 

 Pärnu linn sõlmib POLiga sihtfinantseerimise leping, summas 286 470 € (loomade varjupaiga 

rajamine); 

 tulud ja kulud vähenenud kogumahus 314 804 €; 

 maakonna ühistegevuse finantseerimisel läbi POLi eelarve osalevad Häädemeeste, Lääneranna, 

Põhja-Pärnumaa, Saarde, Tori ja Kihnu vallad. 

 

 

 

 

(Esitatud 28.01.2021) Üldkogu liikmed kahe lugemise vahe muudatusettepanekuid ei teinud, büroo on kahe 

lugemise vahel teinud eelarvesse järgnevad muudatused ja täpsustused: 
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Tulud 

 

 

  

I lugemine 

(13.11.2020) 

II lugemine 

(03.02.2021) Muudatus Selgitus 

Projektitoetused     

 

KULKA, kultuuri Tähesära 

2020 
0 1 000 1 000 Rahastuse saanud projekt 

 

Elanikkonna kriisideks 

valmisoleku edendamine 
0 6 750 6 750 Lisandunud riigirahastus 

 

KOP projektid 100 000 0 -100 000 
Rahastus ei käi enam POLi kaudu 

vaid toetus makstakse taotlejale 

otse RMst 

 
    

 

 

Regionaalsed 

investeeringud (2020) 
0 12 300 12 300 

2020 a jääk: 9800 Uuring RB 

arengukoridor; 2500 trükis „Sindi 

paisu saaga“ lõpetamine 

Maakondlikud ühistegevused (KOV)    

 

Maakonna arendustegevus 343 200 336 595 -6 605 
SAPA rahastuse read on täpsemalt 

välja toodud POLi eelarves, 

arendustegevuse üldiste 

majandamiskulude alt on välja 

tõstetud turundustegevuse 

majandamiskulud, mis lisatud 

turundustegevuse reale  

Maakonna turundustegevus 7 630 14 235 6 605 

 

Maakonna sporditegevus 50 393 41 593 -8 800 

2020. a jäi Pärnu Spordikoolil 

maakoolide sporditegevuse toetuse 

jääk, mille võrra vähendati 

maaomavalitsuste toetust. 

Tegevustoetused     

 

RM arendustegevuseks 123 300 139 458 16 158 

2020 laekus arenduskeskuse toetus 

SAPA eelarvesse, 2021 laekub 

POLi eelarvesse ja kantakse edasi 

SAPAsse 

 

Kulud 

  

I lugemine 

(13.11.2020) 

II lugemine 

(03.02.2021) Muudatus Selgitus 

Maakonna identiteet     

 

Tähesära, kultuuri- ja 

spordirahva tunnustamine 
13 000 24 500 11 500 

KULKA projektitoetus (1000 €), 

2020 ära jäänud vastuvõtu 

vahendid (10500 €) 

 

XIII noorte laulu- ja 

tantsupidu (2022) 
0 8 800 8 800 Ettevalimistuskulud (2020 

kogutud rahalistest vahenditest) 

Maakonna arendustegevus     

 

Trükis “Sindi paisu saaga” 

koostamine, trükkimine 
0 2 500 2 500 2020 teostamata jäänud tööd 

 

SAPA majandamiskulud 

(arendus, büroo) 
16 110 25 683 9 573 

6605 € tõstetud turundustegevus 

majandamiskulude reale, lisatud 

RM tegevustoetus, mis eelnevalt 

on laekunud RMlt otse SAPA 

eelarvesse 
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Maakonna turundustegevus 
I lugemine 

(13.11.2020) 

II lugemine 

(03.02.2021) Muudatus Selgitus 

 

Majandamiskulud 0 6 605 6 605 

SAPA üldiste majandamiskulude 

alt tõstetud eraldi reale 

turundustegevuse 

majandamiskulud 

Maakonna kultuuritegevus     

 

Kultuurialased sündmused, 

ühistegevused 

28 200 32 960 4 760 

täpsustatud 2020 a tegevuste jääki, 

jääk suunatud 2021 a 

projektivooru 

Terviseedendus, elanike heaolu ja turvalisus    

 

Elanikkonna kriisideks 

valmisoleku edendamine 
0 6 750 6 750 Lisandunud riigirahastus 

  
    

 

Arengufond, EL projektide 

omaosalus 
23 025 26 407 3 382 

Rahastuse saanud projekti 

„KOBARa glokaalse 

ettevõtlussegisti kontseptsiooni 

loomiseks vajalike algtingimuste 

hindamine“ omaosalus 

Vabaühenduste tegevus     

 

KOP projektid 100 000 0 -100 000 

Rahastus ei käi enam POLi kaudu 

vaid toetus makstakse taotlejale 

otse RMst 

 
    

 

 

Loomade varjupaiga ehituse 

projektijuhtimine 
0 8 000 8 000 

Vajalik teenus sisse osta, kulu 

kaetakse SAPA poolt 

tagasimakstavate projekti 

omaosaluste arvelt 

Üldkogu     

 

Komisjonide esimeeste 

hüvitis 
900 1 650 750 

Komisjonide esimeeste hüvitist 

koosoleku eest on tõstetud 50 €le 

(eelnevalt 30€), arvestatud on 

lisanduvate komisjonide 

koosolekutega. Hüvitisi on 

suurendatud majandamiskulude 

arvelt 

 

Sotsiaalmaksud hüvitistelt 4 257 4 507 250 

 
Majandamiskulud 8 000 7 000 -1 000 

Büroo     

 
Administreerimiskulud 8 890 9 390 500 vajadus soetada töötajatele 

kontoriinventari 

 
IKT kulud 2 860 3 860 1 000 vajadus teostada kodulehel 

lisaarendustööd 

 

 

Reservfond 4000 6676 2676 

2020. a reservfondist juhatuse 

otsusega eraldatud hanke 

„Pärnumaa kodutute loomade 

varjupaiga ehitus“ 

ettevalmistamise ja hanke 

läbiviimise ning ehituslepingu 

sõlmimise projektijuhtide 

palgafondiks 
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TULUD 

 

Pärnumaa Omavalitsute Liidu tulud summas 1 381 793 € (I lugemine 1 729 955 €) 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 1 262 266 € (I lugemine 1 394 155 €) 

 projektitoetused summas 21 250€ (I lugemine 113 500 €): Siseministeeriumi turvalisuseprojektid 

summas 13 500 €,  lisandunud elanike teadlikkuse tõstmine kriisiolukordadeks valmistumisel 6750 

€ ja Eesti Kultuurkapitali Pärnumaa ekspertgrupi toetus 1000 € 2020. a kultuurirahva Tähesära 

korraldamiseks. KOP projektid summas 100 000 € on eelarvest välja võetud, kuna RM ei rahasta 

projekte enam läbi POLi vaid otse;   

 lisatud 2020. a regionaalsete investeeringute jääk 12 300 €, millest 9 800 € Uuringu RB Pärnumaa 

arengukoridori ja 2500 € trükise „Sindi paisu saaga“ lõpetamiseks; 

 Pärnu Linnavalitsus, sihtfinantseerimine loomade varjupaiga rajamiseks 286 470 €; 

 taotlus KOVidele maakondlike ühistegevuste finantseerimiseks summas 626 853 € (I lugemine 

1 242 155 €) vähenemine võrreldes I lugemisega 8 800 €. Seoses pandeemiaga jäi Pärnu 

Spordikoolil 2020. a tegevustoetuse jääk 8 800 €, mida kasutatakse maakoolide spordi 

arendamiseks 2021. a ja selle summa ulatuses on vähendatud KOVide finantseerimist. Tururealt 

„Maakondlikud ühistegevused- KOVid“ välja jäetud Pärnu linna finantseerimine 606 503 €; 

 Haridus- ja Teadusministeeriumi eraldis õpilasürituste korraldamiseks ning õpetajate ja koolijuhtide 

ainealaseks ühistegevuseks, koolieelsete lasteasutuste pedagoogide täienduskoolituseks 38 500 €. 

Tegevustoetused summas 276 893 € (I lugemine 255 500 €): 

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

54 000 €, summa on 2020. a tasemel; 

 riigieelarveline toetus arendustegevuseks, tervise, siseturvalisuse ja kultuuritegevuse kulude 

katmiseks ning maakondlike arenduskeskuste tegevuskuludeks 175 666 €, lisandunud 

arenduskeskuse tegevustoetus 16 155 €, mis 2020. a laekus SAPA eelarvesse ning 2021.a 

suunatakse läbi POLi eelarve SAPA eelarvesse;  

 Pärnu Linnavalitsuse tegevustoetus 14 227 €, sh maakonna identiteet 5 227€, tegevuskulude katteks 

9000 €; 

 KOP projektide rakenduskulude katteks 14 000 € ja Tervise Arengu Instituudi rahastus 28 000 €. 

 

2020. a eelarveliste vahendite jääk 98 303 € on suunatud 2021. a eelarvesse, täpsem jaotus eelarve tabelis.  

 

 

 

KULUD   

 

Kulud kogusummas 1 380 532 € (I lugemine 1 729 314 €) 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 1 241 510 € (I lugemine 1 594 468 €), vähenemine võrreldes I 

lugemisega 352 958 €. 

 

Maakonna identiteet 95 400 € (I lugemine 76 100 €), suurenemine võrreldes I lugemisega 19 300 €. 

 

EESMÄRK: Tugevad kohalikud omavalitsused ja hoitud väärtused ning sümbolid 
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Lisas 1.1 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 puhkekeskkonna 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 €, 2020. 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, Pärnu linn otse oma eelarvest. 

 Tähesära (kultuuri- ja spordirahva tunnustamine) 24 500 € (I lugemine 13 000 €), lisandunud on 

2020. a ära jäänud vastuvõtu kasutamata vahendid 10 500 € ja KULKA projektitoetus 1000 €. 

Pärnumaa aasta kultuuriauhindade ja spordiauhindade ning valdkonna eestvedajate tänamine ja 

tunnustamine.  

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

ning tahe tegutseda jätkub. 

 Maakonna haridustöötajate tunnustamine 5000 €, 2020. a tasemel 

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 €, 2020. a tasemel 

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 

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 €, 2020. a tasemel 

 Kodanikuühiskonna tunnustamine 3100 €, 2020. a tasemel 

Traditsiooniline Pärnumaa parimate ettevõtjate ja kodanikuühiskonna tunnustusüritus, mille korraldajaks 

on SAPA.  

 C.R.Jakobsoni preemiad 2000 €, 2020. a tasemel 

Stipendiumid antakse maakonna poolt välja kahes kategoorias: populaarseim põllumees ja populaarseim 

haridus- ja kultuuritegelane. Lisaks on „Pärnu Postimehe“ eripreemia. Preemiate saajate valikut, 

väljaandmist ning vastuvõttu korraldas 2020. aastani (sh) C. R. Jakobsoni Sihtasutus. Alates 2021. aastast 

SA tegevus lõpetatakse ning preemiate väljaandjaks saab POL. Eeltööd tegevuse reorganiseerimiseks 

käivad. Ümberkorraldus eeldab vastava komisjoni moodustamist või tegevuse kultuurikomisjonile 
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täitmiseks suunamist ning projektijuhi töövõtulepinguga palkamist. 2021. aasta konkursi projektijuhiks on 

kokkulepe olemas Monika Jõemaaga. Aastast 2006 on preemia väljaandmist ja tänuürituse korraldamist 

toetanud Pärnumaa Omavalitsuste Liit. Osaline toetus tänuürituse jaoks on olnud ka Jakobsoni 

Talumuuseumi poolt. 

 Pärnumaa kaunis kodu 2500 €, 2020. a tasemel 

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. Pärnu maakond (va Pärnu linn, kes esitab ise lisaks) 

esitab edasi riikliku tunnustuse saamiseks kolm parimat. 

2021. aastal ühendame Pärnumaa kauni kodu ja C.R. Jakobsoni preemiate üleandmise vastuvõtud ja 

tänuüritused üheks vastuvõtuks toimumiskohaga Kurgjal. 

 Maakonna sotsiaalvaldkonna tunnustamine 11 000 €, suurenemine on tingitud sellest, et 2020. a 

planeeritud summad lähevad üle 2021. a eelarvesse, kuna 2020. aasta tunnustusüritus toimub 

24.03.2021.  

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 tantsupidu 2021, 10 000 €  

30. mai 2021 toimub Pärnumaa tantsupidu „Ükskord algab aega….“ Lavassaare staadionil.  

Peo ettevalmistamine on alanud, kollektiivid osalemise registreerinud, liigijuhid ja korraldusmeeskond 

moodustatud ning repertuaar valitud. Toimunud on juba mitmed õppeseminarid ja muud eelkokkulepped. 

Tantsupeo lavastaja, üldjuht ja idee autor on Ingrid Jasmin, üldjuhi assistent Ulla Helin-Mengel, 

projektijuht Jekaterina Eensalu, projektijuhi abi Kristel Ernits, tekstide redigeerija Helle Kirsi, kunstnik 

Pusa (Piret Bergmann).  

 XIII Noorte Laulu- ja Tantsupidu, 8 800 € (lisatud II lugemisel) 

2021. aastal algavad ettevalmistused XIII Noorte Laulu- ja Tantsupeoks, mis toimub 01.-03.07.2022 

Tallinnas. Toimub kuraatorite valik, pidu tutvustavad „Tere päevad“, liigijuhtide seminarid, komisjoni 

moodustamine jne. 

 

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 arendustegevus 258 640 €   (I lugemine 445 910 €),   vähenemine   võrreldes I lugemisega 

187 270 €. II lugemiseks lisatud 2020. a lõpetamata tegevus trükise „Sindi paisu saaga“ koostamine-

trükkimine 2500 € ja 16 178 € RM tegevustoetus arenduskeskusele, üldiste SAPA majandamiskuludest 6 

605 € viidud reale turundustegevuse majandamiskulud. 
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EESMÄRK: Konkurentsivõimeline Pärnumaa 

 

 Arengustrateegia tegevuste elluviimine 15 600 € (I lugemine 15 600 €),  

 

Planeeritud uued tegevused arendusvaldkonnas: 

 Pärnumaa 1. planeeringukonverents „Pärnumaa ruumiline areng ja selle kavandamine“: üle 25 aasta 

Pärnumaa kogemust ja eeskuju, üldplaneeringute värsked ideed, planeeringute elluviimisest ja 

järelevalvest, maakonnaplaneerimise kestlikkusest, MARUst ehk kuidas teha teisiti, koolituse 

õppetunnid jne.  

 Mereplaneeringu päev: väikesadamad, seosed riigi mereplaneeringuga, meri ja jõgi planeeringu 

võtmes, uued arengud (kalakasvatused, tuulepargid jne), ranna-ala vastuvõtlikkus tormidele 

(Valgerand, Lottemaa).  

 Via Baltica foorum: poliitiline visioon ning uus transpordi ja liikuvuse arengukava, planeeringu 

elluviimine, projekteerimise hetkeseis ja probleemid, trassi ehitustööde järjekord ja ajagraafik, 

Paikuse-Sindi sild, uued tee-ehitustehnoloogiad ja võtted.  

 Uuringu „Rail Balticu arengukoridor ja kohalikud peatused“ valmimine (Skepast & Puhkim OÜ) ja  

lõpuseminari korraldamine.  

 Koostöös RAM REHOga teemaplaneeringu „Pärnu jõe ruumiline perspektiiv ja seotus 

mereplaneeringuga“ ettevalmistamine: selleks tehtavatele uuringutele, KSH koostamisele, 

planeeringu algatamisele ja seminaride  korraldamisele kaasaaitamine, Pärnu jõe päeva 

korraldamine.  

 Pärnu lennujaama visioonikonverents.  

 Statistiline ülevaateuurimus „Pärnumaa pärast COVID kriisi, sellest tulenevad järeldused ja 

võimalused – sisend maakonna arengustrateegiasse“ (koostöös Statistikaametiga ja peaanalüütik 

Mihkel Servinskiga).  

 Pärnu maakonna ja selle kohalike omavalitsuste energia- ja kliimakava „Roheline Pärnumaa 

2035+“.  

 Pärnumaa arengukonverents „Pärnumaa 100 000“.  

 Rahandusministeeriumi suuniste alusel vajalike uute strateegiaprotsesside käivitamine maakonnas 

ning tegevuste ja uute projektide kavandamine Euroopa Liidu uueks eelarve perioodiks 2021-2027.  

 RB trassikoridori maakonnaplaneeringu tühistatud osas uue trassikoridori asukoha määramisele 

kaasaaitamine.  

 Saaremaa püsiühendusele (koostatav riigi eriplaneering) parima lahenduse leidmisele 

kaasaaitamine.  

 

 TÜ Pärnu Kolledži toetus 122 488 €, Tartu Ülikooli poolt esitatud indikatiivne summa, mille 

ulatuses Tartu Ülikool 2021 aastal Pärnu kolledži arengusse panustab ja millele vastavalt 

04.11.2020 koostöötalgul kujundatud seisukohale võib leida pariteetse vastuse kõigi maakonna 

KOVide proportsionaalse ühisrahastuse teel; 

 Uuring: RB Pärnumaa arengukoridor 19 800 €, jätkatakse 2020.a poolelijäänud töödega. Kulud 

kaetakse: 9 800 € regionaalsetest investeeringutest, 10 000 € KOVide poolt 2020. a eraldatud 

toetusest; 

 Maakonna ühtse jäätmehoolduse mudeli koostamine 4400 €, 2020. a alustatud tegevuste 

lõpetamine; 

 personali- ja majandamiskulud 93 850 € (2020. a 114 775 €), kaetakse juhataja, arendusjuhi, 

büroojuhi ja raamatupidaja tööjõukulud ning osaliselt nende töötajatega seotud majandamiskulud.   
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Maakonna turundustegevus 5 779 € (I lugemine 7 630 €), KOVide toetuse suurenemine seotud sellega, 

et eelnevalt oli turundustegevuse majandamiskulu kajastatud real SAPA üldised majandamiskulud. 

 

EESMÄRK: Toetada turunduse kavandamise ja elluviimisega Pärnumaa konkurentsivõime 

kasvatamise kõiki fookusvaldkondi 

 turundustegevuste elluviimine 2 163 € (I lugemine 5 300€ €) - maakonna ja arenduskeskuse 

planeeritud tegevused: maakonna kohaturunduse strateegia täitmise seire ja strateegia uuendamine, 

uuendatud strateegiast tulenevate turundustegevuste elluviimine; 

 tööjõukulud 951 €, ülejäänud tööjõukulud kaetakse 2020. a jäägist ja PATEE vahenditest; 

 turundustegevuse majandamiskulud 2 665 €. 

Turunduskulude finantseerimine on omavalitsuste vahel jaotatud vastavalt elanike arvule. 

 

Maakonna haridus  32 500 € (I lugemine 32 500 €) 

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 ja selle koole, kuna neil on eraldi leping HTMiga. 

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 (v.a Pärnu linn). 

 

Maakonna kultuuritegevus 42 460 € (I lugemine 37 700 €), suurenemine võrreldes I lugemisega 4 760 €. 

Täpsustatud 2020. a tegevuste jääki, jääk suunatud 2021. a projektivooru. 

 

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 
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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 €. Sündmuste fondist tehakse eraldised konkreetsetele 

maakondlikele sündmustele kultuurikomisjoni otsuse alusel esitatud projektitaotluste põhjal. Projektide 

esitamise võimalusest teavitatakse e-kanalite vahendusel, projektitaotlused esitatakse kinnitatud vormil. 

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

Seisuga 01.01.2021 on projektitaotlusi esitatud kogusummas 42 496 €. Projektide rahastamise otsustab 

kultuurikomisjon pärast 2021. aasta eelarve kinnitamist. 

 

Maakonna sporditegevus 44 393 €, (I lugemine 53 393 €).   

EESMÄRK: Aktiivne tegelemine liikumisharrastustega ja tulemuslik sporditöö 

 Pärnumaa Spordiliidu toetus summas 18 860 € (2020. a 27 860 €), vastavalt spordiliidu taotlusele 

on toetusesumma eelarves jagatud järgnevalt: maaomavalitsuste osa vastavalt elanike arvule. Pärnu 

linn sõlmib ise lepingu summas 9 000 €; 

 Pärnumaa Koolisport on esitanud taotluse summas 22 000 €, mis sisaldab tööjõukulu, õpilaste 

võistluste korralduskulu ning administreerimis- ja ruumide ülalpidamiskulu.  Eelarve projektis 

kajastatud toetuse finantseerimine on jagatud maaomavalitsuste vahel õpilaste arvu põhiselt. Alates 

01.01.2020 on maakoolide sporditegevus Pärnu linna spordikooli koosseisus, maaomavalitsused 

rahastavad koolispordi tegevusi läbi POLi eelarve ning POL sõlmib Pärnu Spordikooliga lepingu. 

2020. a jäi Pärnu Spordikoolil maakoolide sporditegevuse toetuse jääk 8 800 €, mille võrra on 

vähendatud maaomavalitsuste toetust. 

 Jõulumäe Tervisespordikeskus kasutab toetus kunstlume tootmiseks. Jõulumäe 

Tervisespordikeskus on esitanud taotluse 2020. a summa tasemel, maaomavalitsuste poolt 

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

toetuse summa eelarvest välja võetud. Jõulumäe taotlus linnale on summas 5165 €. 

 

Väliskoostöö 27 490 €, 2020. a tasemel. 

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. Lisaks otsustas üldkogu 

2019. aastal luua sõprussuhted St Mary maakonnaga Marylandis. 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 oli käesoleva raamlepingu viimane aasta (leping 

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

pikendatud kuni 30.04.2021. Europe Direct Pärnumaa (ED) infopunkt aitab kaasa erinevate sihtgruppide 
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teadlikkuse suurenemisele Euroopa Liidust ja Euroopa Liiduga seonduvatest teemadest. ED infopunkti 

kaudu ja eestvedamisel toimuvad mitmed sündmused koolidele ja omavalitsustele.   

Uus leping on kehtivusega 01.05 – 31.12.2021, hetkel ei ole veel otsust tehtud. Uue lepingujärgselt on 

Euroopa Komisjoni projektitoetus (otse SAPA eelarvesse) summas 26 400 € ja taotlus POLi 

kaasfinantseeringuks 25 690 €. Uus leping sõlmitakse koostöös Raplamaa Omavalitsuste Liiduga. 

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 137 137 € (I lugemine 203 776 €).  

EESMÄRK: Tervisedendus, 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 €, lisandunud on rahastus elanike teadlikkuse tõstmine 

kriisiolukordadeks valmistumisel 6750 €.     

 rahvatervise ja turvalisuse spetsialisti tööjõukulu (100%) ning majandamiskulu, summas 25 377 €. 

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., 3.4.1.3., 

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. 

6) osaleda valdkonna riiklikes võrgustikes, koostöös asjaomaste riigiasutustega koordineerida. 

 Laste ja noorte vaimse tervise keskuse (2020. a 127 922 €)  on esitanud taotluse samas mahus 

teenuse jätkamiseks summas 63 510 €. Pärnu linn sõlmib otse lepingu summas 73 366 €. 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. 
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Tegevuste samas mahus jätkamiseks 2020. aastal on vajalik toetuse kasv summas 8954 €. 

Suurendatud mahus teenuste jätkamiseks on taotlus lisasummale 38 200 €, seega kogu taotluse 

summa 175 100 €. Lisatoetuse eest soovitakse: Lisa individuaalsed loovteraapiateenused 1,0 

ametikoha ulatuses, võimaldab 900-930 lisaseanssi aastas ja lisa pereteraapia 0,5 ametikoha 

ulatuses, võimaldab 200-230 lisaseanssi aastas.  

2021. a eelarve projektis on esialgu arvestatud põhitaotluse summaga (136 876 €), finantseerimine 

jaotatud KOVide vahel 2020. aasta teenuse kasutamise järgi.  

2020. aasta novembris arutas sotsiaalkomisjon VTK taotlust ning sotsiaalkomisjoni seisukoht on, et  

rahastada VTK teenuse jätkamist 2021.aastal samas mahus ehk 136 876€ ulatuses.  

 

Arengufond ja Euroopa Liidu projektide omaosalus 12 671 € (I lugemine 23 025. Lisandunud rahastuse 

saanud projekti „KOBARa glokaalse ettevõtlussegisti kontseptsiooni loomiseks vajalike algtingimuste 

hindamine“ omaosalus (kulu kaetakse 2020. a jäägi arvelt). 

  

EESMÄRK: Konkurentsivõimeline Pärnumaa 

 

Tabel 1. Projektid ja omaosaluste summad 

Projekti nimi Algus Lõpp Summa Taotleja 

PATEE "Piirkondlikud algatused 

tööhõive ja ettevõtlikkuse 

edendamiseks"*  jaanuar 2020 juuni 2023 17 025 Pärnumaa Arenduskeskus SA  

KOBARa glokaalse ettevõtlussegisti 

kontseptsiooni loomiseks vajalike 

algtingimuste hindamine jaanuar 2021 detsember 2021 3 382 Pärnumaa Arenduskeskus SA  

Omafinantseeringud arendusprojektides 

osalemiseks ja uuringuteks* jaanuar 2021 detsember 2021 6 000 Pärnumaa Arenduskeskus SA  

KOKKU x x 26 407 x 

 

*finantseerimine on KOVide vahel jaotatud elanike arvu põhiselt, POLi eelarve kaudu osalevad 

finantseerimisel maaomavalitsused 

 

Ettevõtlus 10 293 € (I lugemine 19 600 €),  

EESMÄRK: Ettevõtlusteadlikkuse arendamine ja tööjõu ettevalmistamine ning kestlik ja 

koostöövõimeline ettevõtluskeskkond 

 

Tabel 2. SAPA taotlus ettevõtluse toetuseks  

 Taoltus 

Ettevõtluskeskkonna arendustegevused 19 600 

   Ettevõtlusnädal (noorte inspiratsioonipäev) 12 000 

   Noorte ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe arendamine 4 000 

   Müügikoolituse "Müügimaania" sari 0 

   Naisettevõtjate üritused 3 600 

 

Finantseerimine POLi eelarvesse on jaotatud elanike arvu põhiselt maaomavalitsuste vahel.  
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 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. 

 Naisettevõtjate üritused. Sihtgrupp: Pärnumaa naisettevõtjad. Eesmärk: Naisettevõtjate 

inspireerimine ettevõtlusega tegelemiseks üle maakonna, kogemuslugude vahetamine, visiidid 

teiste omavalitsuste ettevõtjate juurde. Võrgustikus ca 500 liiget. Kasusaajate arv: kuni 20 ettevõtjat 

ühel üritusel, kokku kuni 6 üritust. Üritustel omafinantseering ettevõtjate poolt 10%. 

 
 

Vabaühenduste tegevus 9 803 € (I lugemine 110 400 €). KOP projektitaotluste (summa 100 000 €) 

rahastus ei käi enam POLi kaudu vaid toetus makstakse taotlejale otse RMst, seetõttu eelarvest kulu välja 

võetud. 

EESMÄRK: Laiapõhjaline aktiivne ja toimiv kodanikuühiskond 

Sisaldab koostööpäevade korraldamist kogukondades (403 €) ja  KOP projektide rakenduskulusid 9400 €. 

Koostööpäevade korraldamise finantseerimine on KOVide vahel jaotatud elanike arvu põhiselt. 

 

Varjupaikade MTÜ 13 200 € (2020. a 12 525 €)  

EESMÄRK: Kohalike omavalitsuste ühistegevus 

Maaomavalitsuste toetus püsikulude katmiseks, finantseerimine jaotatud 2020. aasta teenuse kasutamise 

põhiselt (I lugemine jaotatud üheksa kuu, jaanuar – september, kasutamise põhiselt). Varjupaikade MTÜ 

tegevuskulude katmine maaomavalitsuste poolt on arvestatud 2021. aasta lõpuni, arvestuse alus: 

lepingujärgne maksumus. 2021. aasta veebruaris kuulutab POL välja riigihanke uue operaatori leidmiseks 

5. aastaks. Pakkumuste esitamise aeg (eeldatav) on 22.02.21. Riigihanke tulemuse leitud teenuse 

pakkuja/operaator alustab teenuse pakkumist alates 01.05.2021. Täna on teadmata uue operaatori hind ning 

seetõttu võib teenus (püsikulud ja juhtumipõhine tasu) muutuda (kas kallineda või odavneda). 

Loomade varjupaiga rajamine kokku 543 744 € (I lugemine 543 744 €) 

Loomade varjupaiga rajamine kokku 600 000 €, millest on maha arvestatud 2020. a Pärnu linna poolt 

tasutud projekteerimise maksumus, seega on linna summat vähendatud 56 256 € võrra. Finantseerimine 

omavalitsuste poolt on arvestatud järgnevalt: 50% elanike arvu ja 50% teenuse osakaalu järgi.  

Loomade varjupaiga ehituse projektijuhtimine, lisatud II lugemisel 8 000 €. Vajalik teenus sisse osta, 

kulu kaetakse SAPA poolt tagasimakstavate projekti omaosaluste arvelt. 

 

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

summas 132 346 € (I lugemine 130 846 €), suurenemine võrreldes I lugemisega 1 500 €. 

Üüri- ja internetiteenuste lepingud on SAPA nimel ja POL eraldi lepinguid ei sõlmi, seega ei kajastu need 

kulud POLi büroo eelarves. 

 

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: 3.1.1.1., 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 
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kohaselt kohaliku omavalitsuse üldisele arengule kaasaaitamine, ühistegevuse kaudu maakonna ühtlase, 

tasakaalustatud ja jätkusuutliku arengu toetamine, maakonna kultuuritraditsioonide säilitamine ja 

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, maakonna sümbolid) 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 29 733 € (I lugemine 29 733  €), millest personalikuludeks on planeeritud 22 733 

€ sh üldkogu esimehe ja aseesimehe brutotasu à 500 € kuus, komisjonide esimeeste brutotasuks on 

arvestatud 50 € ühe koosoleku juhtimise eest ja KOP hindamiskomisjoni brutotasud 6 € ühe projekti 

hindamise eest. 

Majandamiskulud 7000 € - 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.  

Võrreldes I lugemisega on suurendatud komisjonide esimeeste tasusid ja vähendatud majandamiskulusid 

1000 € võrra. 

 

Büroo kulud kokku 78 613 € (I lugemine 77 113 € €), lisatud on 1 500 € vajadusega soetada töötajatele 

kontoriinventari ja www.pol.parnumaa.ee kodulehel lisaarendustööd. Täpne kulude jaotus ning 

finantseerimisallikad on toodud eelarve tabelis.  

 

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

summas 4000 € 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  

28.01.2021 (muudetud 01.02.2021) 


