
POL 2014 Tegevuskava täitmine

SE 1
SÜ 1.1

T 1.1.1

1.1.1.1 Maakonna planeering 2014-2015
je/jl/arenguko
misjon Kaasatud on 19 KOV-i 19 KOV-i on kaasatud

1.1.1.2 Strateegia Pärnumaa 2030+ seire ja uuendamine 2014
je/jl/arenguko
misjon

Seire 2010-2013 on teostatud ja tegevuskava 
uuendatud 4.läbimurdesuunal

Seire on korraldatud ja tegevuskava LS 
4.uuendatud 30.10.2014

1.1.1.3
Maakondlike arengukavade ja tegevuskavade 
uuendamine 2014

Komisjonid 
Ku, Ha, 
So/jl/sekr

Uuendatud on noorsootöö ja turismi 
arengukava, uuendamisel spordi ja kultuuri 
AK

Uuendatud vähemalt 4 arengukava või nende 
tegevuskava osa

T 1.1.2 2014-2015 Ü/je

1.1.2.1 Majanduskulude katmise toetamine
POL liikmed tasuvad õpilaskoha 
majanduskulu 100%

Kõik POL liikmed on tasumas õpilaskoha 
majanduskulu maksumust vähemalt 50% 
ulatuses. 

1.1.2.2 Külastuskeskkonna arendamine

Projektori soetamine on kavandatud 
Pärnumaa 2030+ uues tegevuskavas, Pärnu 
linna arengukavas. Kaasfinantseeringu 
kogumist on alustatud

Alustatud on kaasfinantseeringu kogumist 
planetaariumi projektorite soetamiseks.

T 1.1.3 Pidev

Ü/kultuuri- ja 
spordikomisjo
n/jl

Objektide loetelu on kajastatud Pärnumaa 
2030+ uues tegevuskavas.

Objektid on kokku lepitud ja kirjas spordi 
arengukavas hiljemalt 30.11.2014

T 1.1.4 Pidev

kultuuri- ja 
spordikomisjo
n/jl

20 spordisündmust 19 kov-s, koolivaheaegade 
projektlaagrid 11 spordialal kov sk-de  lastele. 
EOK toetuse projekt 8 treenerile

1.1.4.1 Lottemaa rajamine 2014 jl

Lottemaa on valminud. Pärnumaa kõik 
omavalitsused on toetanud Lottemaa 
valmimist ühiselt 264 000 euroga, lisaks 
Pärnu linn täiendavalt.

POL liikmed on rahastanud Lottemaa 
rajamist vähemalt 280 000 euroga, 
ehitustööd on teostatud

1.1.4.2 Terviseradade arendamine

Kaardile on lisandunud 2 uut terviserada 
Valgeranna Tõstamaa. 2 uut terviserada Pärnumaalt on lisandunud 

SA Eesti Terviseradade kaardile. Lisaks on 6-
s omavalitsuses on välja valitud 
terviseradade asukohad.

T 1.2. Pidev je/jl

Ettepanekud on esitatud Maanteametile, MKM-
le, Siseministeeriumile, Kaitseministeeriumile 
teemadel lennujaam, teedehooldus, Rail 
Baltic, ühistransport, PKT

On esitatud ettepanekud vähemalt 4-le 
ministeeriumile ja ametile

T 1.2.3 Pidev
Ü/Ühistr.komi
sj/jl

1.2.3.1
Pärnumaa bussitranspordivõrgu uuringu 
rakendamine 2014-2015 Ühistr.komisj/jl

Asutatud on Pärnumaa ÜTK, mis tegeleb 
alates 2015 täismahus maakonna 
ühistranspordiga ja rakendab uuringu tulemusi

On kokku lepitud 3 olulisemat tegevust 
uuringu tulemuste rakendamiseks, lisaks on 
selgunud, kas ja millal käivitub Pärnumaa 
ÜTK

1.2.3.2

Pärnu ja linnaümbruse ühistranspordivõrgu ühitamise 
ja ühtse piletisüsteemi rakendamise 
ettevalmistustööde teostamine. 
Ühistranspordikeskuse moodustamine. 2014-2015 je/jl

Ettevalmistustööd tehtud. Keskus 
moodustatud, ühtse piletisüsteemi alused 
ettevalmistamisfaasis PÜTK poolt

Ühistranspordikeskuse moodustamise 
ettevalmistatud. Ühtse piletisüsteemi alused 
väljatöötatud

Eesmärgi täitmise mõõdikud olid

Maakondliku tähtsusega spordibaaside arendamine ja 
ettevalmistus

Eesmärkide täitmine
Tegevuse 

aeg
Tegevuse nimetusSE

Stratee-
giline 
üles-
anne

Tegevu
se 

numbe
r

Avalike teenuste kvaliteet Pärnumaal on ühtlaselt kõrge

Koostöö arendamine riiklike infrastruktuuri haldajatega 
Pärnumaal asuvate infrastruktuuriobjektide arendamiseks ja 
parendamiseks. Lennujaam, VIA Baltica, Lelle-Pärnu raudtee, 
olulisemad kruusateed mustkatte alla, Rail Baltic, kiire IT 
ühendused ja sellega liitumised.
Osalemine ühistranspordi koordineerimises ja õpilastranspordi 
korraldamises. 

Avalike teenuste ja sotsiaalse infrastruktuuri optimeerimine
Osalemine maakondlike arengukavade ja planeeringute 
koostamisel ning avalike teenuste planeerimisel

Pärnumaa Keskkonnahariduskeskuse tööle rakendamise 
toetamine külastus- ja koolituskeskusena ja huvihariduse 
pakkujana.

Täitja / 
vastutaja

Vaba aja veetmise ja sportimisvõimaluste rajamise ning 
kaasajastamise toetamine. Liikumise aasta



1.2.3.3

Õpilastranspordi korraldamise vastavusse viimine 
muutunud vajadustele. Täpse arvelduse 
korrastamine. Pidev Ühistr.komisj/jl

2 liini graafikud on vastavusse viidud. Õpilaste 
sõitude aruanded on esitatud, v.a liinid 39,40 
ja 57

ÜT uuringu kohaselt on vastavusse viidud 
täiendavalt 2 liini. 30.05.2014 on saadud 
täpne aruandlus õpilaste sõitudest kõigil 
liinidel sh. 39,40,57.

SÜ 1.2

T 1.2.1 Pidev
Komisjonid/je/j
l/sekr

1.2.1.1 Tähesära, ettevõtjate tunnustamine, EV aastapäev pidev je/jl/sekr

Koostööna (POL, MV, KOVid, PEAK, PRAKS, 
PSL) toimus Tähesära, ettevõtjate 
tunnustamine, EV aastapäeva vastuvõtt, 
kodanikeühenduste tunnustamine, Kauni 
Kodu konkurss. Toimunud vähemalt 4 ühist sündmust

T 1.2.2 Pidev Ü/je/jl/sekr

1.2.2.1 Haridusüritused, aineühenduste tegevus Pidev
Hariduskomisj
on/sekr

Tegutses 27 aineühendust, toimus 27 ühist 
koosolekut/koolitust, 23 olümpiaadi ca 1040 
osalejaga, 26 viktoriini ja muud ainealast 
võistlust kokku ca 1500 osalejaga, 
koolieelsete lasteasutuste pedagoogidele 
toimus kokku 64 erinevat koolitus ca 411 
osalejaga. Koostöös pärnu maavalitsusega 
toimus õpilaste Tänupäev ning tunnustati 
maakonna parimaid õpetajaid 7 kategoorias.

Tegutseb 26 aineühendust, toimunud ca 50 
üritust, aineühenduse koosolekut/koolitust

1.2.2.2 Maakondlikud ühisüritused, tegevused Pidev

Kultuuri- ja 
spordikomisjo
n/sekr

POLi poolt toetati 13 maakondlikku kultuuri- ja 
spordisündmust, POL oli Laulu- ja Tantsupeo 
maakondlike kulude põhirahastaja. POL andis 
välja 7 stipendiumi ja tunnustust.   

Toetuse taotlused on hinnatud ja 
kaasfinantseerimised otsustatud, aruanded 
esitatud. POLi poolt on kaasfinantseeritud ca 
14 üritust ja 5 stipendiumi/auhinda.

1.2.2.3 Maakondlikud koostööprojektid Pidev
Ü/arengukomi
sjon/je/sekr.

Europe Direct toel toimus 15 erinevat 
sündmust/tegevust, koguteose Pärnumaa III 
andmete kogumine jätkus; ilmus Pärnumaa 
Aastaraamat 2011-2013, toetati Pärnumaa 
Kodukandi tegevust ja osaleti konkursi Kaunis 
Kodu rahastamisel ning C.R.Jakobsoni fondi 
preemiate väljaandmisel.

Europe Direct toel on toimunud 3 üritust. 
Koguteose omavalitsuste peatükkide 
käsikirjad valminud. Muud kavandatud 
koostööprojektid realiseeritud edukalt

1.2.2.4 Arengufond investeeringuteks Pidev
Ü/arengukomi
sj/je/jl Lottemaa rajamise kaasfinantseerimine Tegevus 1.1.4.2

SÜ 1.3

T 1.3.1 Pidev jl/sekr. Tegevus jätkub 2015 aastal

Välja selgitatud ehitusnõuniku ja 
keskkonnaspetsialisti vajadus (vähemalt 
linnaümbruse osas) 

T 1.3.2 Pidev je/jl

Mobiilside leping on uuendatud 2014. 
Koondati infot KOV ajalehtede/infolehtede 
kohta võimaliku ühishanke eesmärgil, tegevus 
jätkub 2015. Elektri ühisost 2014-2015 Uuendatud mobiiliside leping

T 1.3.3 Pidev
Ü/Arengukomi
sj/jl

Leping Varjupaikade MTÜga sõlmitud, KOVid 
kaasatud Hulkuvad loomad on Varjupaika toimetatud

T 1.3.4 Pidev jl/sekr
Koerte-kasside pidamise korda analüüsitud , 
ühtse korra väljatöötamine jätkub 2015 aastal. Soovitatud analüüsid on teostatud.

T 1.3.5 2014 je/jl/sekr

1.3.4.1 liitumiste analüüsi koostamine 2014 je/jl/sekr
ühinemise 2014 ei toimunud, analüüse POLi 
abil ei koostatud

Liitujate soovi korral on alustatud 
analüüsidega

1.3.4.2
liitunud OV äriühingute ühendamine, seaduslikkus, 
analüüs 2014 je/jl/sekr

Esimesed dok. ühinemiseks ette valmistatud 
ja edastatud Audru vallale. 

Auveka ja Lavassaare kommunaal on 
ühinenud

SÜ 1.4

T 1.4.1 Pidev
Koolituskomisj
/sekr

KOVidelt laekunud info põhjal kavandati 
maakondlikke ühiskoolitusi. I kv. Valminud koolitusvajaduste koond.

T 1.4.2 Pidev
Koolituskomisj
/sekr

ühisprojekti EL fonidesse ei esitatud, kuna 
sobivad meetmed puudusid.

Vastavate meetmete avanemisel ühisprojekt 
esitatud.

Koolituskaval põhinevate ühiskoolituste korraldamine, 
ühisprojektid

Omavalitsusjuhid ja –ametnikud on oma valdkonnas kompetentsed

KOV-ide koolitusvajadustel põhineva koolituskava koostamine

Mitut KOV-i teenindavate spetsialistide vajaduse ja töömahtude 
väljaselgitamine ning KOV-üleste töökohtade loomine

Maakondlike ühistegevuste toetamine

Ühine teenuste ja asjade sisseost 

KOV õigusaktide (määrused , jne.) analüüs ja ettepanekud 
ühtlustamiseks ja täiendusteks.

Varjupaikade MTÜ

KOV haldus, võimalike ühinemiste ettevalmistamise kaasabi. 

Pärnu linna ürituste ja maakonna teiste KOV-ide ühistegevuste 
ühildamine ning koordineerimine.

Maakondlike ühistegevuste efektiivne korraldamine ja toetamine 

POL-i liikmeteenuste arendamine



T 1.4.3 Pidev Komisj./sekr

Kokku toimus 11 valdkondlikku 
koolitust/infopäeva KOV ametnikele ja 
juhtidele. Õppereis Läti Vabariiki ning 
sekretäride ja raamatupidajate õppereis 
Tallinna.

Koolitused on vastavalt koolituskavale ja 
aasta jooksul tekkinud vajadustele läbi 
viidud.

1.4.3.1 Kultuuritöötajad, rahvamajade juhatajad Pidev sekr vt. 1.4.3 vt.1.4.3

1.4.3.2 Planeerijad, arhitektid, ehitusspetsialistid. Pidev jl/sekr vt. 1.4.3 vt.1.4.3

1.4.3.3 Arendustöötajad Pidev je/jl/sekr vt. 1.4.3 vt.1.4.3

1.4.3.4 Sotsiaaltöötajad Pidev jl/sekr vt. 1.4.3 vt.1.4.3

1.4.3.5 Raamatupidajad Pidev rmt/sekr vt. 1.4.3 vt.1.4.3

1.4.3.6 Vallasekretärid ja juristid, sekretärid Pidev jl/sekr vt. 1.4.3 vt.1.4.3

1.4.3.7 Keskkonnaspetsialistid, maanõunikud Pidev sekr vt. 1.4.3 vt.1.4.3

T 1.4.3 Pidev sekr/jl/je

Kevadseminar 13.-14.03. Trofee Jahimajas, 
Õppereis Lätti 28.-31.05 ning augustiseminar 
21.-22.08 edukalt korraldatud.

Kevadseminar, augustiseminar ja koolitusreis 
edukalt ja harivalt läbi viidud. Saadud 
ülevaade vähemalt kahe KOV tegemistest 
või objektist

SÜ 1.5 Pärnumaa kohalike omavalitsuste ja POL-i arendustöö toetub parimale rahvusvahelisele praktikale

T 1.5.1 Pidev

1.5.1.1
Osalemine lepingujärgsetes valdkondlikes 
tegevustes Pidev je/jl

POL ei osalenud. Toimusid valdkonlikud 
üritused.

Leping on uuendatud ja koostöövaldkonnad 
välja valitud

1.5.1.2
Koostöösuhete uuendamine Västmanlandi 
maakonnaga Rootsis Pidev je/jl/sekr 2014 tegevust ei toimunud. Selgitatud koostöö huvid ja võimalused

1.5.1.3
Koostöösuhete uuendamine  Ostrobotnia 
maakonnaga Soomes Pidev je/jl/sekr 2014 tegevust ei toimunud. Selgitatud koostöö huvid ja võimalused

T 1.5.2 Pidev
Arengukomisj
on/je/sekr

Pärnu Maavalitsuse eestvedamisel ja POL 
kaasabil toimus PAAT õppereis Harju- ja 
Raplamaale. Koolitusreis on edukalt korraldatud

SÜ 1.6 Koostööpartnerite tegevuse toetamine (sh.teenused)

T 1.6.1 Pidev

Ü/jl/Kultuuri- 
ja 
spordikomisj

Ühised eesmärgid ja tegevused koondatud, 
koostöömemorandum sõlmitud, tegevustoetus 
üldkogu poolt kinnitatud.

Toetus üldkogu poolt kinnitatud, 
koostöömemorandumid sõlmitud.

T 1.6.2 Pidev

Ü/je/Kultuuri- 
ja 
spordikomisj

Ühised eesmärgid ja tegevused koondatud, 
koostöömemorandum sõlmitud, tegevustoetus 
üldkogu poolt kinnitatud.

Toetus üldkogu poolt kinnitatud, 
koostöömemorandumid sõlmitud.

T 1.6.3 Pidev
Ü/je/Arenguko
misj

Ühised eesmärgid ja tegevused koondatud, 
koostöömemorandum sõlmitud, tegevustoetus 
üldkogu poolt kinnitatud.

Toetus üldkogu poolt kinnitatud, 
koostöömemorandumid sõlmitud.

T 1.6.4 Pidev
Ü/je/Arenguko
misj

Ühised eesmärgid ja tegevused koondatud, 
koostöömemorandum sõlmitud, tegevustoetus 
üldkogu poolt kinnitatud.

Toetus üldkogu poolt kinnitatud, 
koostöömemorandumid sõlmitud.

T 1.6.5 Varjupaikade MTÜ Pidev
Ü/je/Arenguko
misj

Leping sõlmitud, rahastus üldkogu poolt 
kinnitatud.

Toetus üldkogu poolt kinnitatud, 
koostöömemorandumid sõlmitud.

T 1.6.6 MTÜ Pärnumaa Rahvakultuuri Keskselts Pidev

Ü/jl/sekr/Kultu
uri- ja 
spordikomisj

Ühised eesmärgid ja tegevused koondatud, 
koostöömemorandum sõlmitud, tegevustoetus 
üldkogu poolt kinnitatud.

Toetus üldkogu poolt kinnitatud, 
koostöömemorandumid sõlmitud.

T 1.6.7 Europe Direct Pidev je/sekr

Ühised eesmärgid ja tegevused koondatud, 
koostöömemorandum sõlmitud, tegevustoetus 
üldkogu poolt kinnitatud.

Toetus üldkogu poolt kinnitatud, 
koostöömemorandumid sõlmitud.

SE 2Pärnumaa on rahvusvaheliselt ja siseriiklikult konkurentsivõimeline maakond 
SÜ 2.1

T 2.1.1 Pidev
Ü/je/Arenguko
misjon

2.1.1.1
Tehnika- ja tehnoloogiaalase hariduse 
mitmekesistamine Kaasatud 25% üldhariduskoole

T 2.1.2 Pidev
Ü/je/Arenguko
misjon

2.1.2.1

Ettevõtluseks sobilike maa-alade määratlemine ja 
väljaarendamine kõigis maakonna kohalikes 
omavalitsustes Pidev

19 KOV-is on ettevõtlusalad 
määratletud

Koostöölepingu täitmine ja uuendamine Buskerudi maakonnaga 
Norras ,Ostrobotnia maakonnaga Soomes ja Västmanlandi 
maakonnaga Rootsis

SA Jõulumäe Tervisespordikeskus

 Regulaarselt toimuvate valdkondlike infopäevade ja koolituste  
läbiviimine 

Pärnumaa Spordiliit ja Pärnu Maakoolide Spordiliit

KOV juhtide ja spetsialistidele koolitusreiside korraldamine 
välisriikidesse või Eestis

SA Pärnumaa Turism

Kevadseminari, augustiseminari ja koolitusreisi korraldamine

Ettevõtluse vajadustele vastavad hariduse omandamise 
võimalused

Pärnumaa huvide ja prioriteetide realiseerimine, arengustrateegia Pärnumaa 

Ettevõtluse infrastruktuuri arendamine 

SA Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus



2.1.2.2 Loode-Pärnu tööstusala väljaarendamine 2014-2020

Loode-Pärnu tööstusala I etapi taristu on 
valminud EL stuktuurivahendite toel. Koostöö 
PEAK + Pärni linn

Toetatud PEAKi invest.tegevust 
mille tulemusel on alustatud 
tööstusala väljaarendamist

2.1.2.3
Pärnu linnaümbruse tootmisalade ühine 
väljaarendamine Pidev

Mahtude ja vajaduse väljaselgitamine PKT 
raames 2015

Välja on selgitatud tootmisalade 
vajadus ja tehtud EL taotluste 
ettevalmistused

T 2.1.3 Pidev
Ü/je/jl/Arengu
komisjon

2.1.3.1
Maakonna investeerimisvõimaluste kaardistamine ja 
turundamine Pidev

Toetati PEAKi invest.tegevussuunda. 
Pakkumised PEAKilt  investoritele otse ja 
www.investinparnu.ee. 

Toetatud PEAKi invest.tegevussuunda mille 
tulemusel on ülevaade kõigi KOVide 
võimalustest

2.1.3.2

Omavalitsuste poolse kiire ja kvaliteetse asjaajamise 
arendamine ettevõtluse arendamisega seotud 
täitevprotsessis.

Toimus arutelu TÜ Pärnu Kolledžis kuid 
tegevusi ei järgnenud.

TÜ Pärnu Kolledzis koostatakse vähemalt 4 
avalike teenuste disaini kursusetööd vmt.

2.1.3.3

Pärnu linna ja lähiümbruse kohalike omavalitsuste 
koostöökomisjoni ellukutsumine, teemaplaneeringu 
jätkutegevused

Komisjon moodustatud ning tegevus toimus 
aastaringselt.

Komisjon moodustatud ja alustatud vähemalt 
kahe koostöösuunaga

T 2.1.4 Pidev
Ü/je/jl/Arengu
komisjon

Pärnumaad külastanud ööbijate arv oli sama 
võrreldes 2013 

Suurenenud on Pärnumaa külastatavus 
vähemalt 10%

T 2.1.4 Pidev
Arengukomisj
on/je/jl

2.1.4.1
2014-2020 rahastusperioodi programmide 
rakendamisse ettepanekute esitamine. Pidev jl/sekr

Kokkuleppeid ei sõlmitud. Tegevused 2015 
aastal Kokku on lepitud vähemalt 2 ühisprojekti

2.1.4.2 Koostöö Europe Direct Pärnumaa infopunktiga Pidev je/sekr
Koostöös toimus 15 sündmust erinevale 
sihtgrupile (väärikad, õpilased, ametnikud) Korraldatud vähemalt 3 üritust

2.1.4.3 Projektipõhise koostöö arendamine teiste OL-idega Pidev je/sekr OVL ümarlaud Raplas. Osalemine vähemalt ühes projektis

SE 3
SÜ 3.1

T 3.1.1 Pidev je Esitatud vähemalt 4 seisukohta

T 3.1.2 Pidev Ü/je/jl/sekr.

6 tõmbekeskuse tõmberaadiused on 
välja selgitatud

T 3.1.3 Pidev Ü/je

On välja selgitatud erinevate 
muudatuste võimalik mõju 

T 3.1.4 Pidev je

Tehtud ettepanekud: -EhS ja PlS muudatuste 
suhtes; -PKT määruse muutmiseks, - KOKS 
muutmise väljatöötamiskavale Osaletud vähemalt 5 seaduse 

loomes

T.3.1.5. 2014-2017 Ü/je

KOV ühishuvid on koondatud, 
analüüsitud ja edastatud HTM vm.

SÜ 3.3

T 3.3.1 Pidev je/sekr Osaletud 100% Osaletud 100%

T 3.3.2 Pidev je/jl/sekr

Kohtutud min 4 ministeeriumi või 
ameti esindajaga

T 3.3.3 Pidev je

Augustiseminaril osales Siseministeeriumist 
Priidu Ristkok ja riigikogu liige Jüri Jaanson. 
4.detsembril kohtusid Pärnumaa KOV 
sekretärid ja raamatupidajad riigikogu liikme 
Annely Akkermanniga. Kutsutud  kahele seminarile

T 3.3.4 Pidev je

Siseministeeriumi, Maavalitsuse ja PEAKiga 
arutletud EL fondide ja võimalike 
ühisprojektide üle.

Välja selgitatud EL uue perioodi 
koostööprojektide vajadused ja 
võimalused

SÜ 3.4

T 3.4.1 Pidev je/sekr

Kohtutud teiste omavalitsusliitudega 2l korral, 
Haridus- ja teadusministeerium rahastab 
maakondlike õpilasüritusi, ainealast 
ühistegevust ja koolieelsete lasteasutuste 
pedagoogide koolitusi läbi maakondlike liidu 
(lepinguga) 2013 näitel on käivitatud uus projekt

KOV tulubaasi jaotamise muutmisel omapoolsete ettepanekute 
tegemine

Maakond on tuntud atraktiivse elukoha ja 
investeerimiskeskkonnana

Haldusreformi ettevalmistamisel KOV huvide esindamine

Toetavad tegevused EL-i toetuste kaasamiseks

Koordineeritud ja tõhus maakonna turismi ühisturundus ning 
mainekujundus.

Pärnumaa KOV-ide ühishuvide esindamine

KOV huvide esindamine Siseministeeriumis (koostöö 
regionaalministriga seadusloome, regionaalarengu ja El ning riigi 
rahaeraldiste kavandamisel)

Koostöö teiste omavalitsusliitudega, ministeeriumitega ja 
Riigikogu komisjonidega riigipoolse kaasrahastamise 
saavutamiseks

Osalemine Vabariigi presidendi ümarlauas, Riigikogu KOV 
toetusrühma koosolekutel

Pärnumaa KOV-ide ühiste seisukohtade kujundamine ja selle 
aktiivne esindamine riigiasutustes

Haridusreformi läbiviimisel KOV huvide esindamine

Osalemine KOV-e puudutavas seadusloomes (arvamused, 
seisukohad seadusemuudatuste suhtes)

Regulaarselt toimiva suhtlusvormi loomine keskvõimu esindajatega

Kohtumised ministeeriumite ja riigiasutuste esindajatega 
omavalitsuste teemadel

Pärnu maakonna kohalike omavalitsuste ühishuvid on riigi tasandil esindatud

Maakondliku ühistegevuse riigipoolse kaasrahastamise taotlemine

Keskvõimu esindajate kutsumine POL seminaridele



SE 4POL on efektiivselt toimiv Pärnumaa kohalike omavalitsuste koostööorganisatsioon
SÜ 4.1

T 4.1.1 2014 jl/sekr Uuringut läbi ei viidud. Uuring on läbi viidud

T 4.1.2 2014 je/jl
Häädemeeste volikogu tegi otsuse astuda 
POL liikmeks alates 1.01.2015

Häädemeeste vald on Pärnumaa 
Omavalitsuste Liidu liige.

SÜ 4.2

T 4.2.1 2014 Ü/je/jl/sekr

Põhikirja analüüs ja arutelud läbi viidud. 
Täiendatud ja parandatud POL põhikiri 
kinnitati 28.01.15. Arengukava seire jätkub 
2015. Pol uus asjaajamiskord kinnitatud 
detsembris 2014.

Põhikiri ja arengukava on 
uuendatud.

T 4.2.2 Pidev Ü/je/jl/sekr

13.-14.03 kevadseminar Trofee jahimajas, 21.-
22.08 augustiseminar Rakari puhkekülas, 
26.09 Maakogu Kilingi-Nõmme klubis.

Kevadseminar, augustiseminar ja 
Maakogu on toimunud.

T 4.2.3 Pidev je/sekr
Sündmuste aastakalender koostatud ja 
üldkogu poolt 22.jaanuar kinnitatud.

Sündmuste kalender koostatud ja 
üldkogu poolt kinnitatud.

T 4.2.4 2014 je/sekr

POL komisjonide esimehed kinnitatud 
11.12.13 ning komisjonide koosseisud 
üldkogu poolt kinnitatud 22.01.14

POLi komisjonide esimehed valitud 
ja komisjoni liikmed kinnitatud 
üldkogu poolt. Komisjonide töö 
käivitunud.

SÜ 4.3

T 4.3.1 Pidev juh Staatus on selge

SÜ 4.4

T 4.4.1 Pidev je/jl/sekr

Maakondlike liitude kohtumistel osaletud 2l 
korral. POL büroo osales linnade-valdade 
päeval.

kohtumistel, külastatud kolme liitu. 
Kutsutud üleriigiliste liitude 
esindajad POL-i üldkokku või 

T 4.4.2 Pidev je/jl/sekr
kevadseminar ja augustiseminar edukalt ja 
harivalt toimunud.

Kevadseminari ja augustiseminari 
päevakava on täidetud aktuaalsete 
ja huvipakkuvate teemadega ning 

SÜ 4.5

T 4.5.1 je

4.5.1.1 SA Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus Pidev je

PEAK-i töö tulemusel on lisandunud 
vähemalt 50 töökohta

4.5.1.2 SA Pärnumaa Turism Pidev je

11 kuu andmed: Pärnut külastanute arv tõusis 
4,1%, maapiirkonda külastanute arv tõusis 
19,2%. MK tõus kokku 5,5%. TIK külastajad 
on teenindusega rahul 

Pärnumaa külastatavus on 
suurenenud 10%. TIK külastajad on 
rahul teenindusega

4.5.1.3 MTÜ Pärnumaa Spordiliit ja Maakoolide Spordiliit Pidev je

Pärnumaa mv 48 alal, talimängud 11 alal, 
suvemängud 13 alal, Rohelise Jõemaa 
suvemängud 9 alal, rannamängud 9 alal, 
Koonga mängud 7 alal. Pärnumaa liigub 2014 
üritused. PMKSL ..

Korraldatud tali- ja suvemängud, 
Pärnumaa MV 20 alal. KOV-ide 
klubid kaasatud. Koolidele 
korraldatud vähemalt 20 võistlust

4.5.1.4 MTÜ Pärnumaa Rahvakultuuri Keskselts Pidev je

KOV kultuuriinimesed kaasatud. Toimus 10 
koolitust/nõupidamist, 11 maakondlikku 
rahvakultuurisündmust ja 1 2-päevane 
õppereis Pärnumaal.

Kaasatud 80% KOV-e. Korraldatud 
5 üritust KOV-idele

4.5.1.5 Varjupaikade MTÜ Pidev je
Teenus toimib ja areneb koostöös 
kasutajatega ja finantseerijatega Väljakutsed on 100% täidetud

4.5.1.6 SA Jõulumäe Tervisespordikeskus Pidev je
Kunstlume rada oli avatud detsembrist-
aprillini.

Kunstlume rada on valmis 
15.detsembrist ja avatud kuni 
6.aprill

4.5.1.7 Europe Direct Pidev je
Koostöös toimus 15 sündmust erinevale 
sihtgrupile (väärikad, õpilased, ametnikud) Korraldatud vähemalt 3 üritust

T 4.5.2 Pidev je/jl
Arengustrateegia tegevuskava uuendatud ja 
Maakogul tutvustatud.

Arengustrateegia 4.läbimurdesuund 
uuendatud. Koostöös tegevuskava 

T 4.5.3 Pidev je/jl kõik partnerid on kaasatud

T 4.5.4 Partnerite tegevuste tutvustamine Pidev je/jl
SAPT, PEAK, PSL, PMKSL esindajad 
osalenud arengukomisjonis ja üldkogul

Kõik partnerid on esinenud POL 
üldkogus või valitsusjuhtide kogus

Koostöö teiste OL-idega maakondlikule OL-le avalik-õigusliku 
staatuse saamiseks või alternatiivid sellele.

Koostöö Pärnu maavalitsusega maakonna arendamisel 
Partnerite aktiivne kaasamine aktuaalsete küsimuste 
lahendamisel ja osalemine partnerite juhtorganites või 
nõupidamistel

Liikmete vajadusi arvestavate lepingute sõlmimine 
koostööpartneritega (sh.teenused)

Parimate kogemustega tutvumine ja nende rakendamine 

Regulaarne koostöö Eesti maakondlike ja üleriigiliste OL-dega ja 
tutvumine nende tööga

Kevadseminarile ja augustiseminarile aktuaalsete ja huvitavate 
teemadega esinejate kutsumine

Partnerorganisatsioonide kompetentsi efektiivne rakendamine 

POL on riigi poolt tunnustatud ja rahastatud avalik-õiguslik juriidiline 

Põhikirja ,arengukava ja teiste eeskirjade ja kordade 
ülevaatamine (seire ja täiendamine)

POL komisjonide koosseisude uuendamine (KOV valimiste 
järgselt)

Kevadseminari, augustiseminari ja Maakogu korraldamine

Sündmuste aastakalendri koostamine

Häädemeeste vallaga liitumisläbirääkimiste lõpuleviimine
Efektiivselt toimiva organisatsiooni töö

Kõik Pärnumaa kohalikud omavalitsused on väärtustatud POL-i liikmed 
POL rahulolu-uuring liikmete hulgas



T 4.5.5 Pidev je/jl/sekr 

POL esindamine juhatuse ja büroo kaudu-
PEAK; SAPT nõukogudes, PSL juhatuses, 
Pärnumaa tervisenõukogus, maakondlikus 
rahvakultuuri toetuste komisjonis, MAAKAR 
komisjonis, Pärnumaa Spordinõukogus ja 
Pärnu maakonna liikluskomisjonis.

Juhatuse liikmed ja büroo töötaja on 
kaasatud partnerite tegevusse.

SÜ 4.6

T 4.6.1 2014 jl/sekr 

POL ja Pärnumaa veebilehe uuendamine ja 
sisuga täitmine 2014. Uus veebileht 
avalikustati 03.02.2015

Pärnumaa Omavalitsuste Liidu 
veebileht on kaasajastatud ja on 
toimiv asutust tutvustav veebileht. 

T 4.6.2 Pidev je

Avalikkus on teavitanud, ilmunud 4 
artiklit

T 4.6.3 Pidev je/sekr

4.6.4.1 Külastused Pärnumaa KOV-desse Pidev je/jl/sekr
Piirkonniti on kohtutud kõigi KOV juhtide ja 
spetsialistidega. Külastatud vähemalt 10 KOV-i

4.6.4.2
Valdkondlike infopäevade korraldamine

Pidev je/jl/sekr

Toimus 11 valdkondlikku infopäeva/koolitust, 
sh. Pärnu Politseijaoskonna, Kaitseliidu ning 
Päästeametiga kriisireguleerimisest

Korraldatud 5 valdkondlikku 
infopäeva

T 4.6.4 Pidev je/jl/sekr

Pärnumaa Aastaraamat 2011-2013 ilmunud. 
Soovitud andmed koguteose Pärnumaa III 
esitatud ja tegevust rahastatud.

Aastaraamatusse ja koguteose 
koostamisse vajalikud materjalid 
esitatud

Lühendite selgitused:
Ü - üldkogu SE - strateegiline eesmärk
je juhatuse esimees SÜ - strateegiline ülesanne
jl juhatuse liige T - tegevus
sek
r - sekretär
rmt
p raamatupidaja EV Eesti Vabariik
MV - Pärnu MaavalitsusOL - kohaliku omavalitsuse üksuste liit
EL - Euroopa Liit PEAK - SA Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus
komisjPOL komisjonid POL - Pärnumaa Omavalitsuste Liit

SAPT SA Pärnumaa Turism
KTK Kaubandus- ja Tööstuskoja Pärnu esindus
LV Pärnu Linnavalitsus
PRAKS Pärnumaa Rahvakultuuri Keskselts
ÕNK Õppe- ja nõustamiskeskus
ÜT ühistransport
ÜTK ühistranspordi keskus

"Pärnumaa aastaraamatu" ja koguteose "Pärnumaa"  
koostamises ja rahastamises osalemine ja POL-i ja tema 
liikmete info levitamine

POL-i veebilehe uuendamine (sh.Pärnumaa portaali taastamine)
Avalikkuse teavitamine meedia vahendusel POL-i üritustest, 
otsustest ja tegevustest

Tõhus sise- ja väliskommunikatsioon

KOV juhtide ja  ametnike soovide ja ootuste väljaselgitamine 

Juhatuse ja büroo osalemine koostööpartnerite nõukogudes, 
juhatustes ja maakondlikes komisjonides.


