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Tegevusaruanne 
 

 

ÜLDINE ÜLEVAADE 

 

Pärnumaa Omavalitsuste Liit (POL) jätkas 2021. aastal aktiivselt tegevust.  

Peamised tegevused olid põhikirjast ning liikmete poolt kokkulepitust tulenevad ning aktiivselt jätkus 

haldusreformijärgselt liidule tulnud riigipoolsete lepingute täitmine ning Pärnumaal ühiseks tegutsemiseks 

delegeeritud ülesannete elluviimine, maakondliku identiteedi hoidmine ning omavalitsuste koostöö 

arendamine. 

Tähtsamad tegevused aruandeperioodil olid: 

• Arengustrateegia „Pärnumaa 2035+“ tegevuskava elluviimine. 
• Arengustrateegia „Pärnumaa 2035+“ 2020. aasta tegevuskava seire koostamine  ning tegevuskava 

täiendamine. 

• Pärnumaa tervise- ja heaoluprofiilis kavandatud tegevuste elluviimises osalemine. 

• POL üldkogu töö koordineerimine ja otsuste elluviimine. 

• POL alaliste komisjonide ja Pärnumaa turvalisuse nõukogu ja selle alakomisjonide töö 

koordineerimine. 

• Tegevuste ning eelarve põhimõtete kokkuleppimine 2022. aastaks. 

• Pärnumaa kõrgeima autasu - Pärnumaa vapimärgi väljaandmine. 

• Sisekontrolli nõuniku tööülesannete täitmine kooskõlas Tori Vallavalitsuse, Põhja-Pärnumaa 

Vallavalitsuse, Häädemeeste Vallavalitsuse, Lääneranna Vallavalitsuse ja Saarde Vallavalitsuste 

poolt kinnitatud tööplaanile. 

• Maakondlike tunnustuste (C.R.Jakobsoni preemiad, kaunis kodu, kultuur, sport, haridus, 

tervisedendaja, sotsiaalvaldkond) väljaandmine. 

• Maakondlike seminaride ja konverentside korraldamine ja korraldamises osalemine. 

• Väliskoostöö raames omavalitsuste õppereisi korraldamine Norra Kuningriiki Vikeni maakonda. 

• Kohaliku omaalgatuse ning kogukondliku turvalisuse projektide maakondlike voorude läbiviimine. 

• Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmesse esitatud projektide analüüs ning 

Pärnumaa projektide nimekirjas kokkuleppimine ja nimekirja kinnitamine. 

• Pärnumaa kodutute loomade varjupaiga ehituses kokkuleppimine, hoonestusõiguse taotlemine ja 

operaatori teenuse jätkamises. 

• Seoses COVID-19 leviku ja eriolukorraga riigis ühistes tegevustes, eesmärkides ja võimalustes 

kokkuleppimine. Sündmuste uute toimumisaegade leidmine ja kokkuleppimine. 

• Pärnumaa kohalike omavalitsuste kliima- ja energiakava koostamise alustamine. 

• XIII noorte laulu- ja tantsupeo „Püha on maa“ protsessi käivitamine maakonnas. 
• Kihnu valla Pärnumaa Omavalitsuste Liidu liikmeks astumisele kaasaaitamine. 

• Riigihanke „Elektrienergia ostmine Pärnumaa omavalitsustele ja nende asutustele 2022-2023“ 
läbiviimine. 

• Riigihanke „Pärnumaa kodutute loomade varjupaiga ehitus“ hankemenetluse korraldamine. 
• Riigihanke„Pärnumaa kodutute loomade varjupaiga operaatori teenus“ hankemenetluse 

korraldamine. 

• Üldkogu töö käivitamine kohalike omavalitsuste volikogude valimiste järgselt, sh üldkogu esimehe 

ja aseesimehe valimine, liidu alaliste komisjonide moodustamine ja komisjonide esimeeste valimine. 

 

  



        Pärnumaa Omavalitsuste Liit  2021. a. majandusaasta aruanne 

 

4 
 

RISKID JA NENDE MAANDAMINE 

 

POL eelarve koosneb peamiselt riigieelarvelistest eraldistest, toetuste vahendamisest, omavalitsuste poolt 

ühistegevusteks kokkulepitud vahenditest 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. 

Aruande koostamise hetkel toimub sõjategevus Ukrainas, antud olukorrast lähtuvalt on 2022. aasta riske 

keeruline kui mitte võimatu hinnata. 

 

ORGANISATSIOON JA TÖÖTAJAD 

 

POLi kuulus 2021. aastal seitsmest Pärnumaa omavalitsusest kuus, liikmeks ei olnud Kihnu vald, kes astus 

välja 2014. aastal. Pärnu Linnavolikogu võttis 17.12.2020 istungil vastu otsuse POList välja astuda. 

Vastavalt põhikirjale otsustati POLi 08.01.2021 üldkogu istungil Pärnu linna liikmelisus lugeda lõppenuks 

seisuga 30.06.2021. Peale Pärnu linna liikmelisuse lõppemist oli POLis viis liiget. Kihnu Vallavolikogu 

10.12.2021 otsusega astus Kihnu vald POLi liikmeks ja peale seda oli POLis uuesti kuus liiget. POL töötab 

üldkogus kokkulepitu alusel. Üldkogu koosseisu kuulub igast omavalitsusest kaks liiget, kokku kaksteist 

inimest. Igapäevase töö juhtimisega tegeleb juhatus. Aruandeperioodil töötas juhatuse liikmena Erik 

Reinhold. Aruandeperioodi keskmine töötajate arv oli kaks, büroos töötas sekretär ja sisekontrolli nõunik, 

kes teostab sisekontrolli Häädemeeste, Lääneranna, Põhja-Pärnumaa, Saarde ja Tori valdades. Lisaks 

sõlmiti oktoobris 2021 osalise koormusega tähtajaline tööleping Pärnumaa kohalike omavalitsuste kliima- 

ja energiakava koostamise projektijuhiga. Juhatuse liige ja raamatupidaja saavad tasu Pärnumaa 

Arenduskeskusest ning  teostavad tööd ka POLile.  

 

LIIDU ÜLDKOGU ISTUNGID  

 

Üldkogu istungid toimusid seitsmel korral järgnevatel kuupäevadel: 08.01.21, 03.02.21, 09.04.21, 13.05.21, 

28.05.21, 12.10.21, 14.12.21. 

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

valdkondlike komisjone ja spetsialiste ning eelnevalt ära kuulates valitsusjuhtide seisukohad. 

 

Üldkogu istungitel olid päevakorras järgmised teemad: 

• POL 2021. aasta eelarve koostamine ja kinnitamine; 

• Pärnumaa vapimärkide saajate valimine; 

• Pärnu linna liikmelisuse lõpetamine Pärnumaa Omavalitsuste Liidus; 

• Läänemere kunstisadama projektist;  

• Pärnumaa 2021. aasta projektitaotluste kinnitamine ja esitamine maakondade  

arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmesse (MATA); 

• Audiitori ja tema tasustamise ulatuse määramine Pärnumaa Omavalitsuste Liidu 2020.  

ja 2021. aasta majandusaasta aruande ülevaatuseks; 

• 2020. aasta majandusaasta aruande, revisjonikomisjoni akti ja audiitori ülevaatuse  kinnitamine; 

• POL alaliste komisjonide liikmete tagasikutsumine ning uute liikmete kinnitamine; 

• Pärnumaa Omavalitsuste Liidu turvalisuse nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue  

liikme kinnitamine; kogukondlike turvalisuse projektide hindamiskomisjoni liikmete  
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tagasikutsumine ja uute liikmete kinnitamine; rahvatervisekomisjoni liikme  

tagasikutsumine ja uute liikmete kinnitamine;  

• Pärnumaa Omavalitsuste Liidu arengukomisjoni tegevuse lõpetamine. Komisjoni  

esimehe ja liikmete tagasikutsumine; 

• Pärnumaa Omavalitsuste Liidu keskkonnakomisjoni ning strateegilise ja ruumilise  

planeerimise komisjoni moodustamine ja komisjoni esimeeste valimine;  

• Pärnumaa arengustrateegia 2020. aasta seire ja täiendatud tegevuskava kinnitamine; 

• Pärnumaa kodutute loomade varjupaiga hoonestusõigusese taotlemisest; 

• PKT vabadest vahenditest avanevast taotlusvoorust. Pärnumaa kodutute loomade  

varjupaiga ehituseks taotluse esitamine; 

• Pärnumaa Omavalitsuste Liidu kõrgharidus- ja teaduskoostöö komisjoni  moodustamine. Komisjoni 

esimehe valimine ja liikmete kinnitamine;  

• Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute meetmesse (PKT) Pärnu  maakonnast 

esitatava projekti kinnitamine; 

• Via Baltica kogujateede üleandmisest omavalitsustele; 

• Pärnumaa Omavalitsuste Liidu 2021. aasta lisaeelarve kinnitamine; 

• Pärnumaa Omavalitsuste Liidu, Pärnu linna ja Tartu Ülikooli vahelise koostööpõhimõtete  2021. 

aasta tegevuskava kinnitamine; 

• Põllumajandus ja Toiduamet infopäevast KOV-i ametnikele teemal „Koostöö loamenetluses 
kohaliku omavalitusüksuse ja PTA vahel“;  

• Pärnu Päikese Kooli koolihoone ehitamise kaasfinantseerimisest; 

• Kauni kodu konkursi korraldamine; 

• Pärnumaa kodutute loomade varjupaiga hoone ehitamisest; 

• Hajaasustuse, KOP ja MATA 2021. aasta vahendite tutvustamine ja kinnitamine; 

• Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmesse esitatud projektide analüüs ning 

Pärnumaa projektide nimekirjas kokkuleppimine ja nimekirja kinnitamine; 

• TÜ Pärnu Kolledži, inkubaatori ja arenduskeskuse ühisprojekti „Kobar“ hetkeseisu tutvustus; 

• Ettepanekutest riigieelarve 2023 läbirääkimisteks ja riigi eelarvestrateegia 2023-2026 eelnõule; 

• Uuringu „KOV vabaühenduste rahastamisest“ tutvustus; 
• 2022. aasta MATA (maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede) voorust; 

• Kohaliku omavalitsuse volikogu liikmete koolitusest;  

• Isikukaitse vahendite jaotamine kohalikele omavalitsustele (Pärnumaa pilootprojekt); 

• Ülevaade Pärnumaa omavalitsuste koostööst ja Pärnumaa Omavalitsuste Liidu liikmete  

esindajate tutvustus; 

• Pärnumaa Omavalitsuste Liidu üldkogu esimehele ja aseesimehele hüvitise määramine; 

• Pärnumaa Omavalitsuste Liidu üldkogu esimehe valimine;  

• Pärnumaa Omavalitsuste Liidu üldkogu aseesimehe valimine;  

• Pärnumaa Omavalitsuste Liidu alaliste komisjonide moodustamine;  

• Pärnumaa Omavalitsuste Liidu alaliste komisjonide esimeeste valimine;  

• Pärnumaa Omavalitsuste Liidu esindaja tagasikutsumine ja uue esindaja nimetamine SA  

Pärnumaa Arenduskeskuse nõukogusse. 

• POLi 2021. aasta eelarve I lugemine; 

• Maakonna kliima- ja energiakava koostamise algatamine; 

• Uute komisjonide moodustamisest, valdkondlikest töörühmadest ja tegevusest (keskkond, 

arendus); 

• Pärnu Päikese kooli ehituse kaasrahastamises osalemine. 
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Üldkogu istungitest on osa võtnud: Mark Soosaar, Pärnu Kunstisadama idee vedaja; Eido Tasalain, SA 

Jõulumäe Tervisespordikeskuse juhatuse liige; Anneli Lepp, Pärnu linnavalitsuse arenguteenistuse 

juhataja; Kristo Tõnissoo, KÜSK esindaja. 

 

VALITSUSJUHTIDE KOGU KOOSOLEKUD  

 

Haldusreformi järgselt on kohalike omavalitsuste arv tunduvalt vähenenud ning igapäevane 

koosolekuteväline suhtlus omavalitsustega suurenenud ning teemad põhjalikumalt üldkogus arutatud, 

seetõttu 2021. aastal valitsusjuhtide kogu ei kogunenud. Vajadusel kutsuti omavalitsusjuhid kokku 

teemapõhiselt enne üldkogu istungit.  

 

JUHATUSE KOOSOLEKUD  

 

Juhatuse koosolekud toimusid 12.01.21, 28.01.21, 08.03.21, 15.03.21, 30.03.21, 06.04.21, 20.04.21, 

26.05.21, 24.08.21, 22.09.21, 20.10.21, 25.10.21, 23.11.21.  

Juhatuse koosolekutel olid päevakorras järgmised teemad: 

• Koolieelsete lasteasutuste õpetajate täienduskoolitusteks toetuse eraldamine Pärnumaa KOV-

idele; 

• Kogukondliku turvalisuse 2021. aasta Pärnumaa toetusvooru tingimuste, taotlusvormi, lepingu 

vormi ja aruande vormi kinnitamine ning menetleja määramine. 

• Riigihanke „Pärnumaa kodutute loomade varjupaiga ehitus“ hankemenetluse korraldamine. 
• Riigihanke „Pärnumaa kodutute loomade varjupaiga operaatori teenus “ hankemenetluse 

korraldamine. 

• Riigihanke „ Elektrienergia ostmine Pärnumaa omavalitsustele ja nende asutustele 2022-2023“ 
korraldamine. 

• Reservfondist raha eraldamine riigihanke hanke „Elektrienergia ostmine Pärnumaa  
omavalitsustele ja nende asutustele 2022-2023“ ettevalmistamise ja hanke läbiviimise projektijuhi  

             palgafondiks. 

• Reservfondist raha eraldamine projekti „ Pärnumaa kohalike  omavalitsuste kliima- ja energiakava“ 
ettevalmistamise ja taotluse kirjutamise eest esitatud arve tasumiseks. 

• Projekti „Pärnumaa kohalike omavalitsuste kliima- ja energiakava koostamine“ pakkumuste 
hindamiskomisjoni moodustamine. 

• C. R. Jakobsoni konkursi žürii kinnitamine. 
 

BÜROO JA JUHATUSE TEGEVUSED  

 

Büroo ja juhatus tegeles aruandeperioodil alljärgnevate teemadega: 

• Maakondlike haridus- ja noorsooürituste (aineolümpiaadid, viktoriinid) ning aineühenduste 

tegevuse koordineerimine, haridusküsimuste arutelud. 

• Augustiseminari korraldamine Lepanina hotellis. 

• SA Pärnumaa Arenduskeskuse nõukogus ja tegevuste ning koostööprojektide kavandamisel 

osalemine. 

• Pärnumaa Spordiliidu tegevuste kavandamisel osalemine. 

• POLi kultuuriauhindade ning noore sportlase preemia kandidaatide väljaselgitamine ja preemiate 

andmine. 

• Tähesära tänuõhtu, Vabariigi aastapäeva, õpetajate päeva ja õpilaste tänupäeva, kauni kodu ja 

Jakobsoni auhindade üleandmise, sotsiaalvaldkonna vastuvõtu ettevalmistamine ja korraldamine. 
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• Pärnumaa arendajate õppereisi PAAT korraldamises osalemine.  

• Pärnumaa Omavalitsuste Liidu veebilehe haldamine. Veebilehel ajakohase info kajastamine. 

• Maakondlike ühisürituste taotluste hindamine ja kaasrahastamise otsustamises osalemine. 

• Koostöö ja kohtumiste korraldamine teiste omavalitsuste liitude ja partneritega. 

• Koostöölepped Varjupaikade MTÜ ja Pärnumaa noorte vaimse tervise keskusega. 

• Maakondlike kultuurisündmuste korraldamises osalemine. 

• Osalemine Europe Direct Pärnumaa infopunkti töös ja sündmuste korraldamises. 

• Sisekontrolli nõuniku tööülesannete täitmine kooskõlas Tori Vallavalitsuse, Põhja-Pärnumaa 

Vallavalitsuse, Häädemeeste Vallavalitsuse, Lääneranna Vallavalitsuse ja Saarde Vallavalitsuste 

poolt kinnitatud tööplaanile; 

• Kogukondliku turvalisuse projektide maakondliku vooru läbiviimine. 

• Kohaliku omaalgatuse programmi läbiviimine koostöös Pärnumaa Arenduskeskusega, lõppotsuste 

tegemine ning projektide hindamiskomisjoni töös osalemine. Rahastust saanud projektide ja 

objektide kohapealses kontrollis osalemine 2 korda aastas. 

• Pärnumaa sümbolite (lipp ja vapp) kasutamise korraldamine. Maakonna identiteedi hoidmine. 

• Pärnumaa vapimärgi väljaandmise jätkamine. 

• POL meenete valimine ja tellimine. 

• Omavalitsuste poolt liidule ühiseks täitmiseks delegeeritud ülesannete täitmine ja riigieelarveliste 

vahendite kasutamisega nõustumine ning sihipärane kasutamine. 

• Osalemine maakondade turvalisuse nõukogude koordineerijate seminaridel (eestvedajaks 

siseministeerium). 

• Turvalisuse nõukogu tööplaani koostamises osalemine ja tööplaani kinnitamine, turvalisuse 

nõukogu töö koordineerimine. 

• Tervise Arengu Instituudi poolt rahastatud tegevuste väljaselgitamine, tegevuskava koostamises 

ja elluviimises osalemine. 

• Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmesse esitatud projektide analüüs ning 

Pärnumaa projektide koondi koostamine ja üldkogule esitamine;  

• Pööripäeva konverentsi korraldamises osalemine. 

• Rahvatervise alase projektivooru „Muna õpetab kana“ läbiviimises osalemine. 
• Üldkogu istungite ja komisjonide töös osalemine, materjalide ettevalmistamine ja otsuste täitmise 

jälgimine. 

• Pärnumaa kultuurirahva Jõgevamaa õppereisi korraldamine ja läbiviimine. 

• Seoses COVID-19 levikuga ja eriolukorraga riigis erinevatele sündmustele uue toimumisaja või 

alternatiivse tegevuse leidmine. 

• 2021. aastal jätkus liidu büroo poolt riigieelarvest ühiseks täitmiseks määratud ülesannete 

korraldamiseks eraldatud vahendite sihipärane kasutamine ja tegevuste elluviimine.  

• Norra Kuningriigi Vikeni maakonna õppereisi ettevalmistamine. 

• Pärnumaa sotsiaaltöötajate PMN mobiilsusprogrammi õppereisi korraldamises osalemine. 

• Rail Balticu kohalike peatuste uuringu koostamises osalemine. 

• Teose „Pärnumaa-Buskerud 30“ koostamine ja väljaandmine. 
• 2022. aasta tegevuste ning sündmuste kavandamine ja ettevalmistamine. 

• Partnerite (Jõulumäe, Pärnumaa laste ja noorte vaimse tervise keskus, spordiliit, MTÜ-d) tegevuse 

jätkusuutlikkusele kaasa aitamine, osalise rahastuse tagamine ja lepingute sõlmimine. 

• Kohalike omavalitsuste volikogude valimise järgselt liidu üldkogu kokkukutsumine ja üldkogu töö 

käivitamine. 

• Ettepanekute andmine Pärnu linna üldplaneeringu 2035+ lähteseisukohtadele ja KSH 

väljatöötamise kavatsusele. 
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• Sotsiaalkaitseministri vastuvõtule Pärnumaa kandidaatide väljaselgitamine ja esitamine. 

• Pärnumaa Kutsehariduskeskuse nõunike kogusse liidu esindaja nimetamine. 

• Pärnu Päikese Kooli ehituse kaasrahastamises osalemise ettepaneku väljatöötamine üldkogule. 

• Pärnumaa kodutute loomade varjupaiga ehituse hoonestusõiguse taotluse koostamine ja 

esitamine Pärnu linnavolikogule. 

• PATEE programmi lisarahastuse tagamise ettevalmistamine. 

• XII noorte laulu- ja tantsupeo „Püha on maa“ protsessi algatamine ja Eesti Laulu- ja Tantsupeo 

Sihtasutusega koostöölepingu sõlmimine. 2022-2023 maakonna eelarve koostamine. 

• Riigihanke „Elektrienergia ostmine Pärnumaa omavalitsustele ja nende asutustele 2022-2023“ 
läbiviimise ettevalmistamine ja läbiviimine. 

• Riigihanke „Pärnumaa kodutute loomade varjupaiga ehitus“ hankemenetluse ettevalmistamine ja 

läbiviimine. 

• Riigihanke „Pärnumaa kodutute loomade varjupaiga operaatori teenus“ hankemenetluse 
ettevalmistamine ja läbiviimine. 

 

EUROOPA LIIDU ja PMN PROJEKTID PÄRNUMAA OMAVALITSUSTE LIIDU OSALUSEL   

 

• PATEE 2020-2023 "Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks" 

• Uuring „Rail Balticu mõju Pärnumaa sotsiaal-majanduslikule arengule ja rahvastiku trendidele 

aastani 2050“ 
• Uuring „KOBARa glokaalse ettevõtlussegisti kontseptsiooni loomiseks vajalike algtingimuste 

hindamine“ 
• Väikeettevõtete ringmajanduse teadlikkuse tõstmise projekt 

• Rail Balticu Pärnumaa arengukoridor 

• Pärnumaa kohalike omavalitsuste kliima- ja energiakava koostamine 

• PMN mobiilsusprojekt „Social issues as the foundation of the welfare” Pärnumaa sotsiaaltöötajatele 

• EEA Grants projekt „Co-operation between Pärnu county and Viken county“ (Buskerudi reis ja 

raamat „Pärnumaa-Buskerud 30“) 
 

PÄRNUMAA OMAVALITSUSTE LIIDU KOMISJONIDE TEGEVUS   

 

Pärnumaa Omavalitsuste Liidus tegutses 2021. aastal seitse alalist komisjoni ning turvalisuse nõukogu 

ning selle kolm alalist komisjoni ning KOP ja TUR hindamiskomisjonid. Oktoobris toimunud kohalike 

omavalitsuste volikogude järgselt moodustati detsembri kuus üldkogu poolt uued alalised komisjonid ja 

valiti nende esimehed. 

 

Revisjonikomisjon, esimees Enn Kuslap, alates detsember 2021 Külli Karu 

Hariduskomisjon, esimees Arno Peksar (kuni aprill); Tarvi Tasane (alates mai), alates detsember 2021 

Jana Malõh 

Kultuurikomisjon, esimees Ülle Vapper 

Sotsiaalkomisjon, esimees Andrus Soopalu; alates detsember 2021 Priit Ruut 

Strateegilise ja ruumilise planeerimise komisjon, esimees Karel Tölp; alates detsember 2021 Siim Suursild 

Kõrghariduse ja teaduskoostöö komisjon, esimees Priit Enok; alates detsember 2021 Ene Täht 

Keskkonnakomisjon, esimees Lauri Luur 

Kohaliku omaalgatuse projektide hindamiskomisjon, menetleja Daisi Sprenk. 

 

Pärnumaa turvalisuse nõukogu, esimees Andres Annast;  alates detsember 2021 Eiko Tammist 



        Pärnumaa Omavalitsuste Liit  2021. a. majandusaasta aruanne 

 

9 
 

Turvalisuse nõukogu liikluskomisjon, esimees Karel Tölp; alates detsember 2021 Martti Rooden 

Turvalisuse nõukogu rahvatervisekomisjon, esimees Priit Ruut; alates detsember 2021 Tarvi Tasane 

Turvalisuse nõukogu kogukondlike turvalisuse projektide hindamiskomisjon, menetleja Kristel Ernits. 

 

Komisjonide tegevus: 

Revisjonikomisjon - liidu 2020. aasta majandustegevuse kontroll (sh. raamatupidamisdokumentide kontroll, 

kontod), lepingute sõlmimise ja täitmise kontroll, põhikirja täitmine, 2020. aasta  majandusaasta aruande 

ülevaatamine. 

Arengukomisjon  - 2021. aastal ei kogunenud. Arengukomisjoni tegevus lõpetati. 

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 seire koostamises ja tegevuskava uuendamises osalemine. Pärnumaa 2020. 

aasta lasteaiaõpetaja tiitli tagasi võtmine. 

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. Maakondlike sündmuste kokkuleppimine. 

Arengustrateegia seire koostamises ja tegevuskava uuendamises osalemine. Maakondlike ühisürituste 

rahastamisest tulenevalt eriolukorrast.  

Sotsiaalkomisjon - Pärnumaa laste ja noorte vaimse tervise keskuse tegevustest ja rahastamisest. 

Pärnumaa sotsiaalvaldkonna tunnustamise korra välja töötamine ja kinnitamine, 2021. aasta konkursi välja 

kuulutamine. Arengustrateegia seire koostamises ja tegevuskava uuendamises osalemine. 

Sotsiaaltranspordist Pärnumaal. Sotsiaaltranspordi süsteemist ja selle jätkumisest Pärnumaal pärast 

projektiperioodi lõppu. Pärnu Päikese Kooli koolihoone kaasrahastamise osas komisjoni arvamuse  

kujundamine. 

Kauni kodu komisjon: Pärnumaa kauni kodu konkursi välja kuulutamine, esitatud kandidaatide kodude ja 

õuealadega tutvumine, laureaatide valimine, Pärnumaa kauni kodu vastuvõtu korraldamine, Pärnumaa 

parimate esitamine riiklikule tunnustusele. 

Kohaliku omaalgatuse programmi hindamiskomisjon – Kohaliku omaalgatuse 2021. aasta kevad- ja 

sügisvooru esitatud projektide hindamine ja rahastuettepaneku tegemine liidule. Toetust saanud projektide 

osalise paikvaatluse tegemine. 

Turvalisuse nõukogu ja selle alakomisjonid - Turvalisuse nõukogu tööplaani kinnitamine ning eelmise aasta 

tegevuste kokkuvõte tutvustus. Rahvatervise ja tervisedenduse valdkonna tegevuskava tutvustus, arutelu. 

Arutelud maakondliku kriisikomisjoni vajadusest ja loomise võimalustest; evakuatsioonipunktide analüüs; 

elanikkonna kriisiks valmisoleku maakondliku edendamise projekti 2021. aasta tegevuste valik. 

Liikluskomisjon: 2023. aasta Pärnumaa liiklusohtliku koha likvideerimise objekti valimine. Teehoiukava 

tutvustus ja lähiaastate Pärnumaal tehtavate teetööde tutvustus. Kohalike omavalitsuste ülevaade 2021. 

aastal vallateedel tehtust ja 2022. aasta plaanide tutvustus. 

Rahvatervisekomisjon: Lähtekohad tervisedenduseks Pärnumaal ja riiklikud suundumused. Pärnumaa 

tervisedenduse tegevuskava 2021 tutvustus arutelu, täiendamine ja 2020. aasta tegevuste kokkuvõte. 

Projektivooru „Muna õpetab kana“ läbiviimine. Liidu poolt kinnitatud ja tervise arengu instituudi rahastatud 

tegevuskava elluviimises osalemine. Pärnumaa tervisedendaja 2020 väljaselgitamine. Omavalitsuste 

tervisenõukogude käivitamisele kaasaaitamine. TEK ja TEL võrgustiku koostöö tugevdamine. 

Kogukondlike turvalisuse projektide hindamiskomisjon: 2021. aasta Pärnumaa vooru läbiviimine, esitatud 

projektide hindamine ning rahastuse otsustamine. 
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Strateegilise ja ruumilise planeerimise komisjon: Maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Pärnu jõe ja 
kaldaala ruumilise arengu perspektiiv ning seosed mereplaneeringuga“ - algatamine, ülesandepüstitus, 

ajakava. „Hea avalik ruum“ jätkuprogrammi elluviimisest Pärnumaal. Pärnu maakonna turundusest, 

„investinparnu.com“ arutelude tagasisidest ja „Maale elama!“ programmist ja maal elamise päevast 
Pärnumaal 25.09.2021. Pärnumaa KOV-ide käimasolevate planeeringute ja arendusprojektide 

tutvustusring. Ülevaade Pärnumaa Arenduskeskuse ja Pärnumaa Omavalitsuste Liidu  

tegevusest ja perspektiividest. Regionaalse kõrghariduse olevik ja tulevik Pärnumaal - uued väljakutsed. 

Uuringu „KOBARa glokaalse ettevõtlussegisti kontseptsiooni loomiseks vajalike algtingimuste hindamine“ 
tutvustus ja tagasisidestamine. Mmaakondliku gümnaasiumireformi vajalikkus? - eeldused, võimalused ja 

valmisolek. Omavalitsuste arvamusring. 

Kõrghariduse ja teaduskoostöö komisjon: TÜ Pärnu Kolledži tegevuse toetamisest ning 2021. aasta 

tegevuskava ja rahastuse kinnitamine. Ülevaade Pärnumaa Arenduskeskuse ja Pärnumaa Omavalitsuste 

Liidu tegevusest ja perspektiividest. Regionaalse kõrghariduse olevik ja tulevik Pärnumaal-uued 

väljakutsed. Uuringu „KOBARa glokaalse ettevõtlussegisti kontseptsiooni loomiseks vajalike  
algtingimuste hindamine“ tutvustus ja tagasisidestamine. Maakondliku gümnaasiumireformi vajalikkus? - 

eeldused, võimalused ja valmisolek.  

Keskkonnakomisjon: MTÜ Jäätmehalduskeskuse uuringu „Pärnumaa kohalike omavalitsuste ühine 
jäätmehoolduse korraldamise mudel“ tutvustamine. Jäätmekäitluse edasised suunad ja valikud Pärnumaal, 

sh põhjalikum tutvumine MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse tegevuse ja teenustega 

 

 

ÜLDKOGU JUHTIDE, KOMISJONIDE ESIMEESTE NING JUHATUSE LIIKMETE TASUD  

 

Liidu üldkogu esimehe ja aseesimehe hüvitis 2021. aastal oli 12 000 eurot. Liidu komisjoni esimeestele 

maksti 2021. aastal hüvitist kokku summas 1200 eurot. 

Juhatuse liikmele makstakse tasu Pärnumaa Arenduskeskuse eelarvest. 

 

TULUD, KULUD JA TULEM  

 
eurodes 2021. aasta 2020. aasta 2019. aasta 
Põhitegevuse tulud 834 785 902 013 946 167 
Intressitulud 27 24   
Põhitegevuse kulud 3 420 104 896 978 971 149 
Aruandeaasta tulem -2 585 292 5 059 -24 982 

 

Sihtfinantseerimisega kaetud varade mõju tulemile  

Sihtfinantseerimisega kaetud varana kajastati Pärnu Keskkonnahariduskeskuse hoonet ja rajatisi ning 

seadmeid. Seoses hoonestusõiguse lõppemisega 04.06.2021 anti Pärnu Keskkonnahariduskeskuse 

hooned, rajatised ja seadmed tasuta üle Pärnu linnale. 

 
eurodes 2021. aasta 2020. aasta 2019. aasta 
Aruandeaasta tulem -2 585 292 5 059 -24 982 
  sh sihtfinantseerimisega kaetud 

varade kulum 40 753 81 508 81 508 
      sihtfinantseerimisega kaetud 

varade tasuta üleandmine 2 551 464 0 0 
Aruandeaasta tulem siht-
finantseerimise netomeetodi 
korral 6 925 86 567 56 526 
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PÕHITEGEVUSED JÄRGMISEKS MAJANDUSAASTAKS     

 

• Maakonna identiteeti kandvate sündmuste korraldamise jätkamine: 

- EV aastapäeva vastuvõtt ja Pärnumaa vapimärkide väljaandmine; 

- Tähesära – kultuuri- ja spordirahva tunnustamine; 

- Maakonna haridustöötajate ja õpilaste tunnustamine; 

- Maakonna sotsiaalvaldkonna parimate tunnustamine; 

- Ettevõtjate ja kodanikuühiskonna tunnustamine;  

- Pärnumaa kauni kodu valimine ja laureaatide tunnustamine; 

- C.R.Jakobsoni preemiate väljaandmine ja vastuvõtu korraldamine. 

• Arengustrateegia „Pärnumaa 2035+“ uuendamine. 

• Osalemine TÜ Pärnu Kolledži arenguhüppe ja kestlikkuse tegevustes. 

• Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetme rakendamise korraldamine Pärnumaal. 

• Kohaliku omaalgatuse programmi ning kogukondliku turvalisuse maakondliku vooru korraldamine 

ning taotluste hindamise ja otsustamise tagamine. 

• Rahvatervise ja siseturvalisuse maakondlike ülesannete täitmine. 

• Maapiirkonna haridusürituste ja olümpiaadide koordineerimine. 

• Pärnu maakonna kandidaatide esitamine „Aasta õpetaja“ riiklikule konkursile. 
• Pärnumaa kodutute loomade varjupaiga uue hoone ühine ehitamine ning varjupaiga 

operaatoriteenuse uue hanke ettevalmistamine ja läbiviimine. 

• Maakondliku arendusorganisatsiooni ülesannete täitmine, vajadusel delegeerimine. 

• Sisekontrolli nõuniku tööülesannete täitmine kooskõlas Tori Vallavalitsuse, Põhja-Pärnumaa 

Vallavalitsuse, Häädemeeste Vallavalitsuse, Lääneranna Vallavalitsuse ja Saarde Vallavalitsuste 

poolt kinnitatud tööplaanile. 

• 2022. aasta tegevuste ja eelarve aluste kokkuleppimine kohalike omavalitsuste volikogude 

valimiste järgselt. 

• Pärnu linnaga läbirääkimiste algatamine liikmelisuse taastamiseks. 

• 2023. aasta toimuva noorte laulu- ja tantsupeo ettevalmistusprotsessis osalemine. 

• Maakondlike ühisürituste toimumise jätkusuutlikkusele kaasa aitamine (kaasfinantseerimise 

tagamine, korralduses osalemine). 

• Liidu kevadseminar, augustiseminari ja õppereisi ettevalmistamine ja läbiviimine. 

• Üldkogus kokkulepitud tegevuste elluviimine ja otsuste täitmine. 

• Sõprussuhete ja koostöö jätkamine Norra Viken (endine Buskerud) maakonnaga. 

• USA Marylandi osariigi St Mary maakonnaga koostöö käivitamine. 

• MARO (maakondlik arendusorganisatsioon) teemas Pärnu linna ja teiste maakonna kohalike 

omavalitsustega kokkuleppe saavutamine. 

• Europe Direct Pärnumaa teabekeskuse töös osalemine. 

• Koostöö jätkamine Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esindusega. 

• Pärnumaa Omavalitsuste Liidu suurem esile tõstmine ja tegevustest avalikkusele teavitamine. 

• Liidu uue veebilehe loomise ettevalmistamine. 

 

 

 

 

Erik Reinhold 

juhatuse liige 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2021 31.12.2020 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 124 039 162 667 2

Nõuded ja ettemaksed 114 339 99 154 3, 8

Kokku käibevarad 238 378 261 821  

Põhivarad    

Nõuded ja ettemaksed 10 930 13 737 3

Materiaalsed põhivarad 1 084 2 592 217 5

Kokku põhivarad 12 014 2 605 954  

Kokku varad 250 392 2 867 775  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 22 570 42 700 4, 6, 7

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 3 026 14 987 8

Kokku lühiajalised kohustised 25 596 57 687  

Kokku kohustised 25 596 57 687  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 2 810 088 2 805 029  

Aruandeaasta tulem -2 585 292 5 059  

Kokku netovara 224 796 2 810 088  

Kokku kohustised ja netovara 250 392 2 867 775  



13

Pärnumaa Omavalitsuste Liit 2021. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 2021 2020 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 54 000 54 000 9

Annetused ja toetused 762 661 828 441 8, 10

Tulu ettevõtlusest 18 124 19 572 11

Kokku tulud 834 785 902 013  

Kulud    

Jagatud annetused ja toetused -3 120 483 -597 678 12, 18

Mitmesugused tegevuskulud -140 288 -116 767 13

Tööjõukulud -101 756 -87 761 14

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -40 753 -81 508 5

Muud kulud -16 824 -13 264 15

Kokku kulud -3 420 104 -896 978  

Põhitegevuse tulem -2 585 319 5 035  

Intressitulud 27 24 16

Aruandeaasta tulem -2 585 292 5 059  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2021 2020 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem -2 585 319 5 035  

Korrigeerimised    

Põhivarade kulum ja väärtuse langus 40 753 81 508 5, 18

Muud korrigeerimised 2 551 464 0
5, 12,

18

Kokku korrigeerimised 2 592 217 81 508  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -12 375 -37 416 3

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus -32 091 34 891 4, 6, 7

Laekunud intressid 24 24 3, 16

Kokku rahavood põhitegevusest -37 544 84 042  

Rahavood investeerimistegevusest    

Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade

soetamisel
-1 084 0 5

Kokku rahavood investeerimistegevusest -1 084 0  

Kokku rahavood -38 628 84 042  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 162 667 78 625 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus -38 628 84 042  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 124 039 162 667 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2019 2 805 029 2 805 029

Aruandeaasta tulem 5 059 5 059

31.12.2020 2 810 088 2 810 088

Aruandeaasta tulem -2 585 292 -2 585 292

31.12.2021 224 796 224 796
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Pärnumaa Omavalitsuste Liit on koostanud 2021. raamatupidamise aastaaruande vastavalt Raamatupidamiseseaduse § 17-le ja on

kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele.

Selle põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid ning

avaliku sektori finantsarvestuse ja –aruandluse juhendis sätestatud nõuded.

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.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Arvestuspõhimõtted ei ole võrreldes eelmise aruandeperioodiga muutunud.

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)
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Põhivara grupi nimi Kasulik eluiga

Hooned 50 aastat

Rajatised 10-20 aastat

Masinad ja seadmed 5 aastat

Rendid

Aruandekohustuslane on rentnik

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.

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.

Jagatud annetused ja toetused kajastatakse tekkepõhiselt kohustisena kui on tehtud otsus nende väljamaksmise kohta. Kuluna kajastatakse

vastavalt tehingupartneri poolt esitatud sihtfinantseerimise teatisele.

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 Pärnumaa 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)

 31.12.2021 31.12.2020

Arvelduskonto SEB pangas 124 039 162 667

Kokku raha 124 039 162 667

Arvelduskonto jääk pangas on võrreldud vastavate raamatupidamiskontodega. Sularahaga ei arveldata ja sularahakassat ei ole.
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Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2021 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa

nr
12 kuu jooksul üle 5 aasta

Muud nõuded 27 27  

Intressinõuded 27 27  

Muud nõuded 10 930 10 930  

Ettemakstud

sihtfinantseerimised:
 

-Pärnumaa

Arenduskeskus SA
87 877 87 877 17

-Pärnu Linnavalitsus 7 706 7 706  

Saamata

sihtfinantseerimised:
 

-Sotsiaalministeerium 2 800 2 800 8

-Rahandusministeerium 15 929 15 929 8

Kokku nõuded ja

ettemaksed
125 269 114 339 10 930  

 

 31.12.2020 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa

nr
12 kuu jooksul üle 5 aasta

Muud nõuded 24 24  

Intressinõuded 24 24  

Muud nõuded 13 737 13 737  

Ettemakstud

sihtfinantseerimised:
 

- Pärnumaa

Arenduskeskus SA
83 904 83 904 17

- Pärnu Linnavalitsus 11 426 11 426 17

- Saarde Vallavalitsus 1 000 1 000 17

Saamata

sihtfinantseerimised:
 

-Sotsiaalministeerium 2 800 2 800 8

Kokku nõuded ja

ettemaksed
112 891 99 154 13 737  

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

Saamata sihtfinantseerimised on aruande koostamise ajaks laekunud.
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Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2021 31.12.2020

Maksuvõlg Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 3 285 2 209

Sotsiaalmaks 3 767 2 897

Kohustuslik kogumispension 78 119

Töötuskindlustusmaksed 233 175

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 7 363 5 400

Vaata lisa 6.

Maksuvõlad on tasutud 10.01.2022.

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

Ehitised Masinad ja

seadmed

Lõpetamata

projektid ja

ettemaksed

31.12.2019  

Soetusmaksumus 3 189 940 89 338 3 279 278

Akumuleeritud kulum -516 215 -89 338 -605 553

Jääkmaksumus 2 673 725 0 2 673 725

  

Amortisatsioonikulu -81 508 -81 508

  

31.12.2020  

Soetusmaksumus 3 189 940 89 338 3 279 278

Akumuleeritud kulum -597 723 -89 338 -687 061

Jääkmaksumus 2 592 217 0 2 592 217

  

Ostud ja parendused 1 084 1 084

Amortisatsioonikulu -40 753 -40 753

Muud muutused -2 551 464 0 -2 551 464

  

31.12.2021  

Soetusmaksumus 0 0 1 084 1 084

Akumuleeritud kulum 0 0

Jääkmaksumus 0 0 1 084 1 084

 

 

Põhivarana kajastati Pärnu Keskkonnahariduskeskuse hoonet ja rajatisi ning seadmeid. 

Seoses hoonestusõiguse lõppemisega 04.06.2021 anti Pärnu Keskkonnahariduskeskuse hooned, rajatised ja seadmed tasuta üle Pärnu linnale. 

Vaata lisa 12 ja 18. 
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Lõpetamata projektide ja ettemaksete real kajastatakse Pärnumaa kodutute loomade varjupaiga ehituseks tehtud kulusid. 

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2021 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 11 965 11 965  

Võlad töövõtjatele 3 021 3 021 7

Maksuvõlad 7 363 7 363 4

Muud võlad 221 221  

Muud viitvõlad 221 221  

Kokku võlad ja ettemaksed 22 570 22 570  

 

 31.12.2020 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 251 251  

Võlad töövõtjatele 1 884 1 884 7

Maksuvõlad 5 400 5 400 4

Saadud ettemaksed 28 509 28 509  

Muud saadud ettemaksed 28 509 28 509 17

Sihtfinantseerimisega seotud kohustised 6 656 6 656 17

Kokku võlad ja ettemaksed 42 700 42 700  

Kõik kohustised on aruande esitamise ajaks tasutud. 

Lisa 7 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

 31.12.2021 31.12.2020

Töötasude kohustis 301 0

Puhkusetasude kohustis 2 565 1 884

Võlad majanduskulude eest 155 0

Kokku võlad töövõtjatele 3 021 1 884

Vaata lisa 6.

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
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 31.12.2019 Laekunud Tagasi

makstud

Kajastatud

tulemiaruandes
31.12.2020 Lisa

nr
Nõuded Kohustised Nõuded Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Rahandusministeerium 11 525 289 631 265 806 12 300  

Haridus- ja

Teadusministeerium
38 665 35 978 2 687  

Sotsiaalministeerium 5 600 30 800 28 000 2 800 3

Siseministeerium 13 500 13 500  

Eesti Kultuurkapital 1 600 1 600 0  

Tori Vallavalitsus 99 740 99 740  

Põhja-Pärnumaa

Vallavalitsus
65 000 65 000  

Pärnu Linnavalitsus 193 402 193 402  

Saarde Vallavalitsus 43 001 43 001  

Häädemeeste

Vallavalitsus
42 203 42 203  

Lääneranna

Vallavalitsus
37 511 37 511  

Kihnu Vallavalitsus 4 300 4 300  

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

18 725 859 353 828 441 2 800 14 987  

Kokku

sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

18 725 859 353 828 441 2 800 14 987  
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 31.12.2020 Laekunud Tagasi

makstud

Kajastatud

tulemiaruandes
31.12.2021 Lisa

nr
Nõuded Kohustised Nõuded Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Rahandusministeerium 12 300 276 734 217 925 15 929 3

Haridus- ja

Teadusministeerium
2 687 38 788 2 687 35 762 3 026  

Sotsiaalministeerium 2 800 28 000 28 000 2 800 3

Tori Vallavalitsus 138 141 138 141  

Põhja-Pärnumaa

Vallavalitsus
85 159 85 159  

Pärnu Linnavalitsus 31 732 31 732  

Saarde Vallavalitsus 52 717 52 717  

Häädemeeste

Vallavalitsus
55 133 55 133  

Lääneranna

Vallavalitsus
54 154 54 154  

Kihnu Vallavalitsus 6 178 6 178  

Siseministeerium 20 250 20 250  

Põhjamaade Ministrite

Nõukogu
8 000 8 000  

Eesti Kultuurkapital 1 000 1 000  

PATEE projekti

omafinantseering
20 800 20 800  

Koolisporditoetus 7 710 7 710  

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

2 800 14 987 824 496 2 687 762 661 18 729 3 026  

Kokku

sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

2 800 14 987 824 496 2 687 762 661 18 729 3 026  

Vaata lisa 10.

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2021 2020

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 54 000 54 000

Kokku liikmetelt saadud tasud 54 000 54 000

Pärnumaa Omavalitsuste Liidul on kuus liiget, liikmemaks on kõigil võrdne, 9000 eurot aastas.
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Lisa 10 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2021 2020 Lisa nr

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 488 953 498 657  

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused 273 708 329 784  

Kokku annetused ja toetused 762 661 828 441 8

sh eraldis riigieelarvest 302 937 343 284  

sh eraldis kohaliku omavalitsuse eelarvest 423 214 485 157  

sh muud 36 510 0

Rahalised ja mitterahalised annetused    

 2021 2020 Lisa nr

Rahaline annetus 762 661 828 441 8

Kokku annetused ja toetused 762 661 828 441  

Lisa 11 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2021 2020

Tulu seminaride ja koolituste korraldamisest 16 124 19 572

Tulud haridusalasest tegevusest 2 000 0

Kokku tulu ettevõtlusest 18 124 19 572
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Lisa 12 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

 2021 2020 Lisa nr

Pärnumaa Arenduskeskus SA -205 434 -363 700

Pärnu Haigla SA -63 510 -127 922

Pärnumaa Rahvakultuuri Keskselts -10 500 -500

Turvalisuse projektivahendid (MTÜ-dele) -13 222 -13 500

Pärnumaa Spordiliit -24 860 -26 533

Pärnu Linnavalitsus (Kodutute loomade varjupaik) -4 400 -12 528

Lasteasutuste ja koolide toetused omavalitsustele -11 241 -15 164

Pärnu Linnavalitsus (koolisport, terviseedendus)) -17 707 -14 291

Jõulumäe Tervisespordikeskus -3 533 -3 533

Toetused mittetulundusühingutele

ühisürituste korraldamiseks
-25 250 -13 882

Maakonna kultuuri-, spordi- ja sotsiaaltöötajate preemiad -6 250 -4 125

Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž -120 000 0

C.R.Jakobsoni Sihtasutus 0 -2 000

Pärnu kodutute loomade varjupaik -63 042 0

Pärnu Keskkonnahariduskeskuse üleandmine Pärnu linnale -2 551 464 0 5, 18

Liikmemaksud -70 0

Kokku jagatud annetused ja toetused -3 120 483 -597 678  

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2021 2020

Üür ja rent -488 -5 842

Mitmesugused bürookulud -6 498 -6 192

Uurimis- ja arengukulud -18 920 -11 800

Lähetuskulud -350 -235

Koolituskulud -36 669 -19 374

Haridusürituste ja seminaride korralduskulud -68 314 -54 833

Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis -1 362 -1 321

Info-ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud -4 494 -3 454

Töötervishoiukulud 0 -162

Info- ja PR teenused -443 0

Pärnumaa aastaraamat 2017-2019 trükk 0 -4 918

Meened ja reklaammaterjalid 0 -6 136

Autoriõiguse- ja litsentsitasud -2 750 -2 500

Kokku mitmesugused tegevuskulud -140 288 -116 767
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Lisa 14 Tööjõukulud
(eurodes)

 2021 2020

Palgakulu -75 621 -64 751

Sotsiaalmaksud -25 454 -21 809

Puhkusekohustis -681 -1 201

Kokku tööjõukulud -101 756 -87 761

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 2 2

2021. aasta palgakulud koosnevad:

- üldkogu esimehe, aseesimehe ja komisjonide esimeeste tasud 13 200 eur

- spetsialistide tööjõukulu 48 902 eur

- lepingulised tasud 13 519 eur

Aruandeperioodil töötas POLis kaks põhikohaga töötajat - sekretär ja sisekontrolli nõunik. Juhatuse liige ja raamatupidaja saavad tasu

Pärnumaa Arenduskeskusest.

Lisa 15 Muud kulud
(eurodes)

 2021 2020

Kahjum valuutakursi muutustest -25 0

Käibemaksukulu -16 532 -12 874

Riigilõivud -267 0

Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest 0 -390

Kokku muud kulud -16 824 -13 264

Lisa 16 Intressitulud
(eurodes)

 2021 2020

Intressitulu hoiustelt 27 24

Kokku intressitulud 27 24

Lisa 17 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga    

 31.12.2021 31.12.2020 Lisa nr

Juriidilisest isikust liikmete arv 6 6  

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED 31.12.2021 31.12.2020 Lisa nr
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Nõuded ja ettemaksed    

Asutajad ja liikmed 0 12 426 3

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega

eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise

mõju all olevad ettevõtjad

87 877 83 904 3

Kokku nõuded ja ettemaksed 87 877 96 330  

Võlad ja ettemaksed    

Asutajad ja liikmed 0 28 509 6

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega

eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise

mõju all olevad ettevõtjad

0 6 656 6

Kokku võlad ja ettemaksed 0 35 165  

MÜÜDUD 2021 2020

Teenused Teenused

Asutajad ja liikmed 10 215 14 160

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning

olulise osalusega eraisikust

omanikud ning nende valitseva või

olulise mõju all olevad ettevõtjad

1 899 1 450

Kokku müüdud 12 114 15 610

OSTETUD 2021 2020

Teenused Teenused

Asutajad ja liikmed 8 213 13 140

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning

olulise osalusega eraisikust

omanikud ning nende valitseva või

olulise mõju all olevad ettevõtjad

496 0

Kokku ostetud 8 709 13 140

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud

olulised soodustused
  

 2021 2020

Arvestatud tasu 13 200 9 016

Aruande koostamisel loetakse seotud osapoolteks POL liikmeid (Pärnu linn kuni 30.06.2021, Tori vald, Põhja-Pärnumaa vald, Lääneranna

vald, Saarde vald, Häädemeeste vald, Kihnu vald alates 10.12.2021), juhatuse liikmeid, nende isikute lähedasi perekonnaliikmeid ja

nende kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtjaid.

Seotud osapooleks on ka POLi poolt asutatud SA Pärnumaa Arenduskeskus.

Info seotud osapooltele antud ja saadud toetuste osas lisades 8 ja 12.

Info seotud osapooltele antud ja saadud toetuste nõuete ja kohustiste osas lisades 3 ja 6.

Lisa 18 Sihtfinantseerimisega kaetud varade mõju tulemile

 2021 2022     Lisa

Aruandeaasta tulem -2 585 292 5 059  
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sh  sihtfinantseerimisega kaetud varade kulum ja väärtuse langus 40 753 81 508        5

    sihtfinantseerimisega kaetud varade tasuta üleandmine 2 551 464 0  5, 12

Aruandeaasta tulem sihtfinantseerimise netomeetodi korral 6 925 86 567  

Sihtfinantseerimisega kaetud varana kajastati Pärnu Keskkonnahariduskeskuse hoonet ja rajatisi ning seadmeid. Seoses hoonestusõiguse

lõppemisega 04.06.2021 anti Pärnu Keskkonnahariduskeskuse hooned, rajatised ja seadmed tasuta üle Pärnu linnale.


