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Kokkuvõte 
 
Käesolevasse raport on kokkuvõte riigihanke „Pärnumaa kohalike omavalitsuste 

koostööorganisatsioonide haldusreformi järgse reorganiseerimise vajaduse analüüs ja 

tegevuskava koostamine” (viitenumber 182049) täitmise käigust ja töö käigus valminud 
olulisematest materjalidest. Eraldi on tööle lisatud esitlusslaidid, mida kasutati Pärnumaa 
Omavalitsuste Liidu üldkogus ja seminaridel. 
 
Töö tellija püstitas hanke dokumentides, et „Erinevate koostööorganisatsioonide 
ümberkorraldamise ja/või moodustamise eesmärgiks on Pärnumaa terviklik, tasakaalustatud 
ja jätkusuutlik areng haldus- ja riigireformi järgselt. Analüüs hõlmab nii tegutsevate 
organisatsioonide liitumisvõimalusi kui ka uute loomise vajadust. Analüüsi tulemusel peab 
selguma organisatsioonide ülesannete, finantseerimise ja juhtimise põhimõtted. Lisaks on 
eesmärk analüüsida võimalike riigi (maavalitsuse) funktsioonide liikumist regionaalsele 
tasemele ja/või jaotust KOVide või maakondliku (sh regionaalse) koostööorganisatsioonide 
vahel. Lisaeesmärgina analüüsitakse veel tegevusvaldkondade (organisatsioonide) laienemist 
üle maakonna piiri (regionaalsed organisatsioonid). Uuringu tulemusena luuakse täpne 
ülevaade erinevate funktsioonide ja avalike teenuste osutamise optimaalsetest tasanditest 
(üksik KOV, maakond või regioon) ning maakondlikust juhtimisstruktuurist ja 
otsustusprotsessist. Lisaks koostatakse tegevuskava omavalitsuste üleste valdkondade ja 
koostööd vajavate tegevuste elluviimiseks ning olemasolevate maakondlike organisatsioonide 
reorganiseerimiseks. Kõrvaleesmärk on analüüsida ja leida lahendused maakondlike 
sümbolite ja traditsioonide (vapimärk, aastaraamat, vabariigi aastapäeva vastuvõtt, laulu- ja 
tantsupeo protsess jms) säilimise ja tegevuse jätkamiseks ning maakonna esindamise osas.“ 
 
Vastavalt hanke tingimustele oli tööde teostaja ülesandeks „ Koostöös tellijaga analüüsida 
omavalitsuste koostöövormide hetkeolukorda ja muutmise vajadust Pärnumaal ja pakkuda 
välja reorganiseerimise tegevuskava. Tööde teostaja otsene ülesanne on tellijaga 
kooskõlastatult maakondlike töögruppide moodustamine, kokku kutsumine, koosolekute 
juhtimine, analüüsi ja tegevuskava koostamiseks vajalike andmete kogumine, erinevate 
lahenduste pakkumine, õigusalane nõustamine, minimaalselt kahe seminari korraldamine ja 
nende juhtimine (sh vajalike esinejate leidmine ja nende esinemise seotud kulude katmine), 
analüüsi, tegevuskavaja muude vajalike dokumentide koostamine ning kõik muu nimetamata 
teenus, mis on vajalik võrdleva analüüsi ja tegevuskava koostamiseks. Tööde teostaja 
ülesanne on tagada ja korraldada kõik enda transpordi ja vajadusel majutusega seonduv (sh. 
kulude katmine). Samuti tuleb tagada kõik töögruppide koosolekute läbi viimisega seonduv 
(esitlustehnika, kontoritarbed, osalejate kohapealne registreerimine jms). 
 
Eelnevast tulenevalt töö täitja jaotas ülesanded nelja etappi: 

1. Olemasoleva olukorra kaardistamine. Selle käigus kaardistati uuringuga seotud 
organisatsioonide ja asutuste ülesanded, eelarve suurus, finantseerimisallikad, 
juhtimisstruktuur, töökohtade arv, kompetentsid jms.  

2. Haldus- ja riigireformi järgne ülesannete jaotuse analüüs ja mudel erinevate tasandite 
(KOV, maakond, regioon, riik) vahel.  

3. Erineva maakondliku ja/või regiooni tasandi koostöö- ja juhtimismudelite võrdlus. 
Sisaldab minimaalselt kolme erineva mudeli võrdlust, mis arvestas haldusreformi ja 
maavalitsuste reformi kavaga. Mudelite puhul analüüsiti eelkõige olemasolevate 
koostööorganisatsioonide ühendamise vajadust ja võimalikkust ning pakuti välja 
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optimaalseim maakonna tasandit arendav juhtimis- ja koostöömudel ja sobivaim juriidiline 
tegevusvorm. Ühe täiendava lahendina kaaluti ka ühisametite ja -asutuste loomise vajadust 
ja võimalusi.  

4. Tegevuskava koostamine eri koostöömudelite võrdluse tulemusel, et pakkuda 
optimaalseim maakondliku juhtimis- ja koostöömudeli rakendamise kava koos vajalike 
tegevuste ja ajakavaga. Kava sisaldab analüüsi tulemusel loodavate või reorganiseeritavate 
maakondlike KOV ühisorganisatsioonide juriidilist vormi, põhikirja ja asutamislepingu 
projekti, juhtimisstruktuuri, finantseerimismudelit ja muid vajalikke andmeid ja soovitusi, 
mis on vajalikud reorganiseerimisprotsessi algatamiseks.  

 
POL üldkogu otsusega 12. aprill 2017 a. nr 1-4.1/13 moodustati maakondliku arendusüksuse 
asutamise ettevalmistamiseks ajutine komisjon. Selle esimeheks valiti Andres Annast ja 
komisjoni liikmeteks Mikk Pikkmets, Kaie Toobal, Ülle Vapper, Siim Suursild, Romek 
Kosenkranius, Heiki Mägi, Jaak Kastepõld ja Karel Tölp. Töö käigus toimunud töörühma 
koosolekute protokollid on esitatud lisas 3. Samas on ka kohtumiste protokollid, mis viidi 
läbi haldusreformi 2016 käigus moodustatud ühinemispiirkondades ja Pärnumaa 
Omavalitsuste Liidu üldkogul ja seminaridel.  
 
Töö tarvis andmete kogumise käigus viidi Geomedia OÜ töötajate poolt läbi individuaalseid 
ja rühmatöö konsultatsioone Rahandusministeeriumi, Pärnumaa Ettevõtlus ja 
Arenduskeskuse, SA Pärnumaa Turism, Pärnu Maavalitsuse, Pärnumaa kohalike 
omavalitsuste ja maakondlike organisatsioonide esindajatega.  
 
Tööde läbiviimist raskendasid oluliselt poliitilised erimeelsused kohalike omavalitsuste vahel 
maakondliku koostöö läbiviimisel Pärnumaal. Sellest tulenevalt töötati töö täitja poolt välja 
mitmeid alternatiivseid lähenemisi ja lahendusi ühistegevuses konsensuse saavutamiseks. 
Selle tarvis kaasas töö täitja ka advokaadibüroo Talts & Partnerid, kes aitas professionaalselt 
nõustada õigusküsimustes. Erinevaid koostöömudeleid kaaluti Pärnumaa Omavalitsuste Liidu 
liikmete, Pärnu Maavalitsuse, Pärnumaa Ettevõtlus ja Arenduskeskuse, Pärnumaa Turism ja 
maakondlike koostööorganisatsioonide esindajatega tuues välja erinevate koostöö lahenduste 
plusse ja miinuseid. Intensiivselt otsiti konsensust ühisosas, et leida lahendus kõiki osapooli 
rahuldava maakondliku koostöömudeli rakendamiseks. Olukorda raskendas asjaolu, et pikka 
aega ei olnud selge, et millised riiklikud funktsioonid maavalitsuste kaotamisel antakse 
kohalikele omavalitsustele ja kui suur on selle tarvis eraldatav rahaline maht. Töö teostamise 
seisukohalt oli kriitilise tähtsusega asjaolu, et kohalike omavalitsuste vahel valitses poliitiline 
vastuseis, mis kulmineerus asjaoluga, et Pärnu linnavolikogu võttis 17. augustil 2017 vastu 
otsuse, et Pärnu linn lahkub Pärnumaa Omavalitsuste Liidust (20 poolt ja 3 vastu häält). 
Sellele järgnes täitja poolt rida pinevaid konsultatsioone erinevate osapooltega, et hankes 
saavutatud eesmärke täita. 
 

Pärnumaa kohalike omavalitsuste ühine põhimõtteline seisukoht oli, et jätkatakse koostööd 
maakondlikul tasandil.  

Haldusreformiga seoses toimus Pärnu maakonna piiride muutmine. Selle tulemusena tuli 
Pärnu maakonna koosseisu kaks kohalikku omavalitsust – Hanila vald ja Lihula vald – 
Läänemaalt. Lääneranna vallavolikogu otsusega 21 14. detsembrist 2017 taotletakse 
Lääneranna valla liikmelisust Pärnumaa Omavalitsuste Liidus. Pärnumaa Omavalitsuste Liitu 
ei kuulu Pärnumaal Kihnu vald. 
 
Pärnumaa Omavalitsuste Liitu kuuluvate kohalike omavalitsuste ühine põhimõte oli, et 
Pärnumaa Ettevõtlus ja Arenduskeskus ühendatakse Sihtasutusega Pärnumaa Turism. 
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Pärnumaa Omavalitsuste Liit tegi otsuse asutada Sihtasutus Pärnumaa Arenduskeskus ja 
kinnitas põhikirja 24. augustil 2017. Otsustati eristada kohalike omavalitsuste poliitiline 
koostöö (Pärnumaa Omavalitsuste Liit) ja maakondlike ühishuvide täitmiseks loodav 
koostööorganisatsioon (Sihtasutus Pärnumaa Arenduskeskus), sh haldusreformi tulemusena 
kohustuslike koostöö ülesannete täitmine maakonna tasandil (vt Seletuskiri ja Sihtasutuse 
Pärnumaa Arenduskeskus põhikiri). SAPAga ühendatakse Sihtasutus Pärnumaa Turism. 
Pärnu Linnavolikogu tegi otsuse osaleda Sihtasutus Pärnumaa Arenduskeskus asutamisel ja 
kinnitas sihtasutuse põhikirja 21. detsembril 2017.  
 
Kokkuvõttes: väga keeruliste poliitiliste arutelude tulemusena on saavutatud konsensus 
maakondliku koostööorganisatsiooni - Sihtasutus Pärnumaa Arenduskeskus (SAPA) - 
asutamiseks. SAPA asutajateks on Pärnumaa Omavalitsuste Liit ja Pärnu linn (Notari 
ametitoimingute raamatu registri nr 2384 28.12.2017). Asutamiseks on nõusolek saadud ka 
keskvalitsuselt. SAPA nõukogu liikmeteks määrati Kaie Toobal, Andres Annast, Mikk 
Pikkmets, Rainer Aavik, Marko Šorin, Meelis Kukk ja Lauri Luur.  
 
Geomedia OÜ tänab kõiki töös osalenuid. 

Lisa 1. Kohalike omavalitsuste maakondliku koostöö korraldamine Pärnumaal 
 

KOHALIKE OMAVALITSUSTE MAAKONDLIKU KOOSTÖÖ KORRALDA MINE 
PÄRNUMAAL 

SELETUSKIRI 

Koostas: Rivo Noorkõiv, OÜ Geomedia 
 

1. Sissejuhatus 5 
2. Kohalike omavalitsuste tänane maakondlik koostöö Pärnumaal 8 
    2.1 Pärnumaa Omavalitsuste Liit (POL) 8 
    2.2 Pärnumaa Ettevõtlus ja Arenduskeskus (PEAK) 9 
    2.3 Pärnumaa Turism (SAPT) 9 
    2.4 Pärnumaa Ühistranspordikeskus (PÜTK) 10 
    2.5 Pärnu Maavalitsus (MV) ja teised koostööga seotud institutsioonid maakonnas 10 
3. Kohalike omavalitsuste koostöö alternatiivid tulevikus 10 
4. Maakondliku koostöö juriidilise vormi alternatiivid 15 
5. Sihtasutus Pärnumaa Arenduskeskus (SAPA) asutamine 16 
    5.1 Asutajad 17 
    5.2 Asutamise põhimõtted, eesmärgid ja ülesanded 18 
    5.3. Organisatsiooni toimemudel 20 
    5.4. Personal 22 
    5.5. Finantsplaan 24 
6. Edasine töö ja ajakava 27 
 

1. Sissejuhatus 

2016. aasta juunis võeti Riigikogu poolt vastu Haldusreformi seadus1. Tänaseks on 
kujunenud välja olukord, kus üheksateistkümnest kohalikust omavalitsusest (16 valda, üks 

                                                           
1 https://www.riigiteataja.ee/akt/121062016001 
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alev ja kaks linna) Pärnumaal jääb peale volikogude korralisi valimisi oktoobris 2017 seitse 
kohalikku omavalitsust. Seoses moodustuva Lääneranna vallaga tuleb Pärnu maakonna 
koosseisu kaks kohalikku omavalitsust – Hanila vald ja Lihula vald – Läänemaalt ja Pärnu 
maakond kasvab nii pindalalt kui rahva arvult. Rööbiti kohalike omavalitsuste reformiga on 
käimas ka riigireform, mis toovad kaasa vajaduse muuta seniseid maakondlikke koostöö- 
ja arendusorganisatsioone ning nende töökorraldust. 

Maavalitsuste tegevuse lõpetamisest tulenev Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste 
seaduste muutmise seadus2 näeb ette anda maavalitsuste ülesanded ministeeriumidele või 
nende valitsemisala asutustele, kohalikele omavalitsustele (KOV) ja/või nende 
organisatsioonidele ühiseks täitmiseks. Vabariigi Valitsus (VV) on otsustanud, et 
maavalitsused (MV) kaotatakse 1.01.2018 ning maavalitsuste ülesanded jagatakse 
olemasolevate riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste vahel. Riigikogus vastu võetud 
kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja teiste haldusreformi elluviimisega seotud 
seaduste muutmise seaduse kohaselt maakonna arendustegevuse ülesandeid hakkavad 
täitma maakonna või piirkonna omavalitsused ühiselt. Ühes sellega soovib keskvalitsus 
anda omavalitsustele üle asutajaõigused kõigis maakondlikes arenduskeskustes. Kuna 
MV astub Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskusest välja on vaja moodustada uus 
koostööorgan ja selliselt, et see oleks töös hiljemalt 2018. aasta algusest. Sellest tulenevalt on 
vajadus kiiremas korras leida lahendus maavalitsuse seniste ülesannete jätkamiseks 
Pärnumaal, mis antakse KOV-idele koostöös korraldamiseks. On vajalik reorganiseerida riigi 
poolt asutatud maakondlik arenduskeskus - SA Pärnumaa Ettevõtlus ja Arenduskeskus 
(PEAK)3, mille asutajad on Pärnu Maavalitsus, Pärnumaa Omavalitsuste Liit, Pärnu linn, 
Pärnu Ärikoda, Pärnu Ettevõtete Liit ja Vändra Ettevõtjate Koda. Samuti on vaja teha otsused 
SA Pärnumaa Turism (SAPT)4 töö korraldamise osas. Seega, Pärnumaal on vajalik viia 
läbi institutsionaalsed muutused KOV koostöö korralduses.  
 
Punktidele 1.1 ja 1.2 lisaks tuleks KOV koostöö ümberkorralduste käigus võtta arvesse 
arengustrateegia Pärnumaa 2030+5 ja maakondlike arenduskeskuste võrgustiku 
strateegia 2014–2020 lähtepunkte6. Oluline on tagada KOV koostöö jätkumine Pärnumaal, 
mis eeldab seniste koostööfunktsioonide kriitilist analüüsi ning tõhusa ja demokraatliku 
institutsiooni kujundamist.  
 
Sihtasutuste seadus on sihtasutuste ümberkujundamise osas ette näinud raamid. Sihtasutuste 
seaduse (SAS) § 5 lõike 5 kohaselt asutaja õigused tema õigusjärglasele üle ei lähe. SAS § 61 
lõike 5 kohaselt võib sihtasutus ühineda ainult teise sihtasutusega. See tähendab, et juba 
loodud sihtasutuse asutajate ringiga hiljem liituda ei saa. Seega, et riigi asutatud sihtasutus 
saaks oma tegevuse, inimesed ja varad üle anda kohalikele omavalitsustele, peavad nad 
asutama ise uue sihtasutuse ja nägema põhikirjas ette ühise koostöö võimaluse. Seejärel 
saab riigi sihtasutus, kus asutajaõiguste teostaja on maavalitsus, omavalitsuste poolt asutatud 
sihtasutusega ühineda. SAS § 61 lõike 1 kohaselt võib ühendatav sihtasutus ühineda teise 
ühendava sihtasutusega nende põhikirjades ettenähtud juhtudel. Ühendatav sihtasutuse 
tegevus loetakse lõppenuks. Ühinemiseks sõlmitakse ühinemisleping, mille tulemusel riigi 
sihtasutuse tegevus lõpeb, kuid tema õigused ja kohustused võtab üle omavalitsuste 
asutatud sihtasutus. Riik enam omavalitsuste asutatud sihtasutuses asutajaõigusi ei teosta. 

                                                           
2 https://www.riigiteataja.ee/akt/104072017001 
3 http://www.pol.parnumaa.ee/ 
4 https://www.visitparnu.com/professionaalile/sa-paernumaa-turism 
5 http://parnu.maavalitsus.ee/documents/181369/4245087/arengustrateegia_kokkulepe_2030.pdf/96b60d11-
06d5-42e9-af79-85ea2431733d 
6 http://peak.ee/peak/wp-content/uploads/2014/05/FIN_MAK-v%C3%B5rgustiku-strateegia-14-20.pdf 
6 Põhikiri. http://peak.ee/peak/wp-content/uploads/2014/05/Lisa-5_PEAKpohikiri.pdf 
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Ühinemislepingus peab sisalduma kokkulepe ühendatava sihtasutuse vara, õiguste ja 
kohustuste ning töötajate ühendavale sihtasutusele üleandmise kohta. Eesmärgiks on, et 
2017. aasta lõpuks väljub riik asutajaõiguste teostamisest kõigis maakondlikes 
arenduskeskustes. Neis maakondades kus omavalitsuste poolt loodav sihtasutus praeguse 
maakondliku arenduskeskuse riigi poolt tellitavaid ülesandeid üle ei võta, antakse need üle 
mõne naabermaakonna maakondlikule arenduskeskusele. Hiljemalt 17. juuliks 2017 soovib 
Rahandusministeerium teada, et kuidas ja millises ajaplaanis on maakonna omavalitsused 
valmis üle võtma maakonna arenduskeskuse pidamise. 
 
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja teiste haldusreformi elluviimisega seotud 
seaduste muutmise seadus7 teeb muudatused KOVide ülesannetes ning koostöö korralduses, 
mis hõlmab erinevaid valdkondi. Muudatused toovad kaasa mitmete avalike teenuste 
osutamisel vajaduse senises praktikas uuteks lähenemisteks. Näiteks § 61. 
Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavad ülesanded, nende täitmise pädevus ja rahastamine 
sätestab, et omavalitsusüksuste ülesandeks on ühiselt kavandada maakonna arengut ja 
suunata selle elluviimist. Nimetatud ülesanne antakse kõigi maakonna kohaliku 
omavalitsuse üksuste otsustega täitmiseks kohaliku omavalitsuse üksuste maakondlikule või 
piirkondlikule liidule, koostöökokkuleppe alusel ühele kohaliku omavalitsuse üksusele või 
mõnele teisele kohaliku omavalitsuse üksuste käesoleva seaduse § 62 1. ja 2. lõikes 
nimetatud koostööorganile või omavalitsusüksuste või omavalitsusüksuste liidu asutatud 
mittetulundusühingule või sihtasutusele. Nimetatud mittetulundusühingule või sihtasutusele 
ülesande täitmiseks volitamisel ei kohaldata halduskoostöö seadust.  
 
KOKSi kohaselt koostööorgani peavad kohalikud omavalitsused volikogu otsusega 
valima hiljemalt 1. veebruariks 2018. Omavalitsus peab Rahandusministeeriumit kirjalikult 
koostööorgani valikust teavitama, et Rahandusministeerium saaks seejärel rahastamislepingu 
alusel anda ülesannete täitmiseks koostööorganile üle toetuse riigieelarvest. Maakonna 
arengu kavandamise ülesande täitmiseks koostööorgani valiku otsuse preambulas tuleb 
viidata konkreetsele jõustuvale seaduse volitusnormile, KOKS § 61 lõikele 2. 

Kui omavalitsus ei ole valinud koostööorganit, täidab ülesannet koostööorgan, kelle kaudu on 
ülesande täitmist soovinud vähemalt kaks kolmandikku maakonna selliste kohaliku 
omavalitsuse üksuste volikogudest, mille elanike koguarv moodustab vähemalt kaks 
kolmandikku maakonna elanike koguarvust ning mille hulka peab kuuluma ka 
maakonnakeskuseks olev kohaliku omavalitsuse üksus.  

Seaduse muudatus puudutab ka maakonna arengustrateegiat, mis on kohustuslik ja on 
aluseks maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste ja koostööpartnerite poolt ühiselt maakonna 
arengu suunamisel, ühiselt tehtavate ja omavalitsusüksuste ülese mõjuga investeeringute 
kavandamisel, investeeringuteks toetuse taotlemisel ning käesoleva seaduse § 61 lõikes 1 
nimetatud kohaliku omavalitsuse üksustele antud ühiste ülesannete täitmisel. Maakonna 
arengustrateegia asemel võivad kohaliku omavalitsuse üksused kokkuleppe alusel koostada 
mitme maakonna territooriumi kohta piirkondliku arengustrateegia. Maakonna 
arengustrateegia eelnõu koostab kohaliku omavalitsuse üksuste määratud käesoleva seaduse 
§ 61 nimetatud koostööorgan ja eelnõu esitatakse heakskiitmiseks asjaomastele valla- või 
linnavolikogudele. Maakonna arengustrateegia loetakse vastuvõetuks ja see jõustub 
pärast seda, kui vähemalt kaks kolmandikku maakonna selliste kohaliku omavalitsuse 
üksuste volikogudest, mille elanike koguarv moodustab vähemalt kaks kolmandikku 

                                                           
7 https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/1eead996-b9b2-4e7d-80b9-
79ac7c83ef99/Kohaliku%20omavalitsuse%20korralduse%20seaduse%20ja%20teiste%20haldusreformi%20ellu
viimisega%20seotud%20seaduste%20muutmise%20seadus  



8 

 

maakonna elanike koguarvust ning mille hulka peab kuuluma ka maakonnakeskuseks 
olev kohaliku omavalitsuse üksus, on selle määrusega heaks kiitnud.  
 
Samuti toimuvad muutused rahvastikutoimingutes (maakonnakeskuse KOV), 
väliskoostöö ja ühistranspordi korraldamises, tervisedenduses, maakonna turvalisuse 
alase koostöö koordineerimine, kultuuri- ja sporditöö ülesannete, alaealiste 
õigusrikkujatega seotud ülesannete ning asendushoolduse ja valimiste korraldamise 
täitmises. Ka saarevahi töö korraldamine läheb KOV pädevusse. Kuna alates 1.09.2017 
ei ole hariduskorralduslikud küsimused enam maavalitsuste pädevuses (õpilasürituste, 
aineolümpiaadide ja õpetajate ühenduste tegevuse korraldamine, tunnustusüritused, info 
jagamine ja haldamine), siis seoses sellega on vajalik kiiresti läbi arutada ka Pärnumaa 
Omavalitsuste Liidu (POL) senine töökorraldus koos maakondliku koostöö 
korraldamisega laiemalt.  
 
POL eestvedamisel on maakondlikku koostööd ja selle tulevikku arutatud mitmetel 
seminaridel, koosolekutel ja üldkogus (protokollid asuvad POLis). Nende kokkusaamiste 
tulemusena on peetud vajalikuks kujundada ühine Pärnu maakonna 
koostööorganisatsioon. POL kevadseminaril (30.03.2017) toimunud arutelul Pärnumaa 
kohalike omavalitsuste koostööorganisatsioonide haldusreformi järgse reorganiseerimise 
vajaduse üle leiti, et maakondlikku ühistegevust tuleb jätkata, samuti Europe Direct 
teabekeskuse tegevust (selleks oli vajalik koostada vastav taotlus 1. juuliks 2017), 
välissuhtlust ning koostööd piiriüleste projektide raames. 
 
POL üldkogu otsusega 12. aprill 2017 a. nr 1-4.1/13 moodustati maakondliku 
arendusüksuse asutamise ettevalmistamiseks ajutine komisjon. Selle esimeheks valiti 
Andres Annast ja komisjoni liikmeteks Mikk Pikkmets, Kaie Toobal, Ülle Vapper, Siim 
Suursild, Romek Kosenkranius, Heiki Mägi, Jaak Kastepõld ja Karel Tölp.  

2. Kohalike omavalitsuste tänane maakondlik koostöö Pärnumaal  

2.1 Pärnumaa Omavalitsuste Liit (POL) 

Tegemist on eraõigusliku juriidilise isikuga, mille asutajaliikmeteks on 10 Pärnumaa 
kohalikku omavalitsust: Halinga, Häädemeeste, Paikuse, Saarde Sauga, Surju, Tori ja Uulu 
vallad ning Pärnu-Jaagupi alev ja Kilingi-Nõmme linn. 

POL-i kõrgemaiks juhtorganiks on üldkogu, kuhu vastavalt POL-i põhikirjale kuuluvad 
liikmete esindajad – reeglina omavalitsuse valitsusjuht ja volikogu esimees. Vastavalt 
vajadusele koguneb Pärnumaa maakogu, mis koosneb POL liikmete volikogude esindajatest 
ja valitsusjuhtidest ning on loodud maakondliku koostöö edendamiseks ja kajastamiseks. 
Maakogu ülesandeks on seisukohtade kujundamine maakonna tulevikustrateegia kohta. 
Maakogule kaasatakse ka POL-i mittekuuluvate omavalitsuste volikogude liikmeid ja 
valitsusjuhte. Maakogu on toimunud kuuel korral: 2016, 2014, 2012, 2010, 2009 ja 2008. 
Regulaarselt käib koos valitsusjuhtide kogu. Igapäevase POL-i töö korraldamisega tegeleb 
büroo koosseisus: juhatuse esimees, juhatuse liige, sekretär, raamatupidaja. 
 
POL liikmeks võivad olla üksnes Pärnu maakonnas asuvad kohaliku omavalitsuse üksused. 
Koostööpartnerid on Pärnu Maavalitsus, Tartu Ülikooli Pärnu kolledž, SA Pärnumaa 
Ettevõtlus- ja Arenduskeskus, SA Pärnumaa Turism, MTÜ Pärnumaa Spordiliit, MTÜ Pärnu 
Maakoolide Spordiliit, Jõulumäe Tervisekeskus, MTÜ Pärnumaa Rahvakultuuri Keskselts. 
2017. aastal lisandus partneriks AS Pärnu Haigla. 
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POL tegevuse eesmärk on 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. 

2.2 Pärnumaa Ettevõtlus ja Arenduskeskus (PEAK)  

Tegemist on sihtasutusega, mille asutajateks on Pärnu Maavalitsus, Pärnumaa Omavalitsuste 
Liit, Pärnu linn, Pärnu Ärikoda, Pärnu Ettevõtete Liit, Vändra Ettevõtjate Koda. Ettevõtet 
juhib tegevjuht ja sihtasutusel on nõukogu, kuhu kuuluvad POL tegevjuht Lauri Luur 
(nõukogu esimees) liikmed Urmas Kase (Pärnu Maavalitsuse arengutalituse juhataja), 
Romek Kosenkranius (Pärnu linnapea), Meelis Kukk  (Pärnu abilinnapea), Eeri Tammik  
(Pärnumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse liige), Henn Vallimäe (Tartu Ülikooli Pärnu 
kolledži direktor), Piia Karro-Selg (Raeküla Vanakooli Keskuse juhataja), Mati Tiimus  
(Nordea Panga Pärnu äriüksuse juht), ja Vahur Roosaar (AS Wendre juhatuse esimees). 

Sihtasutuse eesmärk on tulenevalt riigi regionaal-ja ettevõtluspoliitikast olla partner avalikule 
ja erasektorile kohalikku arengut toetavate projektide algatamisel, planeerimisel ning 
rakendamisel, ettevõtjate ja kohaliku omavalitsuse töötajate nõustamine ja koolitamine ning 
seeläbi tingimuste loomine arengu kiirendamiseks Pärnumaal. 

PEAK peamised lepingulised koostööpartnerid on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, 
Kodanikuühiskonna Sihtkapital, POL ja Sotsiaalministeerium. PEAK sihtgrupiks on 
alustavad ja tegutsevad ettevõtjad, mittetulundusühendused ja Pärnumaa kohalikud 
omavalitsused ja asutused. Samuti on sihtasutuses võimalik sooritada üliõpilastel erialast 
praktikat. PEAK kuulub maakondlike arenduskeskuste võrgustikku. 2016-2017. aasta 
suuremateks arendustegevusteks on alameetme „Piirkondlikud algatused tööhõive ja 
ettevõtluse edendamiseks“ (PATEE) Pärnumaa tugiprogrammi alaprojektide elluviimine ning 
SA Innove ja Sotsiaalministeeriumi poolt rakendatava sotsiaalteenuste arendamise projekti 
(SOTEE) elluviimine.  
 
2.3 Pärnumaa Turism (SAPT)  

Tegevusvormiks on sihtasutus, mille asutajaks on Pärnumaa Omavalitsuste Liit (2007). 
Asutust juhib tegevjuht. Nõukogusse kuulub kaheksa liiget: nõukogu esimees (Rainer Aavik, 
Pärnu abilinnapea, nõukogu liikmed Mikk Pikkmets (Koonga vallavanem), Tiit Kask (Pärnu 
MV esindaja), Ly Oja (Pärnumaa ettevõtjate esindaja), Viivika Orula (Pärnu LV), Lauri Luur 
(POL), Heli Müristaja (Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž) ja Andrus Aljas  

SAPT8 teeninduspiirkond on Pärnumaa. SAPT tegevuse eesmärk on tutvustada Pärnut ja 
Pärnu maakonda kui Läänemere regiooni tuntud ja tunnustatud, ühtlaselt ning terviklikult 
arenenud puhke- ja turismiregiooni. Olulisel kohal SAPT tegevustes on Pärnu 
Külastuskeskuse töö tagamine. 

SAPT on MTÜ Lääne-Eesti Turism (LET) liige alates selle loomisest 2008. aastal. MTÜ 
Lääne-Eesti Turism eesmärgiks on Lääne-Eesti turismiasjaliste kogukonna huvide eest 
seismine ja heaks tegutsemine. MTÜ Lääne-Eesti Turismi põhitegevuseks on koordineerida 

                                                           
8 https://www.visitparnu.com/professionaalile/sa-paernumaa-turism 
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ja edendada turismialast koostööd ning turismimajandusele vajalikku keskkonda Lääne-
Eestis. 

SAPT-i töötavad neli inimest: tegevjuht, projektijuht, projektijuhi assistent, infospetsialist. 
 
2.4 Pärnumaa Ühistranspordikeskus (PÜTK) 

Juriidiline tegevusvorm on MTÜ. Asutajad on Pärnumaa kohalikud omavalitsused (Pärnu 
linn, Are vald, Audru vald, Häädemeeste vald, Kihnu vald, Koonga vald, Paikuse vald, 
Saarde vald, Sauga vald, Sindi linn, Surju vald, Tahkuranna vald, Tori vald, Tõstamaa vald, 
Varbla vald, ja Pärnu Maavalitsus. PÜTK liikmeteks võivad olla juriidilised isikud. Riigil ja 
omavalitsusüksustel peab olema ühingus enamusotsustusõigus. 
 
PÜTK eesmärgiks on ühistranspordi, sh õpilaste veo, korraldamine, ühingu ühine 
majandamine ja selle tegevusest tulenevate ühingu liikmete ühiste huvide esindamine. 
PÜTK9 tegevus peab tagama ühingu liikmete poolt ettenähtud tegevuspiirkonnas, selle 
territooriumi haldusjaotusest sõltumata, soodsama ja majanduslikult tõhusama ühistranspordi, 
mille aluseks on ühtne liinivõrk, kooskõlastatud sõiduplaanid ning ühtne piletisüsteem. 

Töötajaid on kokku kuus: juhataja, arendusjuht, vanemlogistik (Pärnu linnaliinid 1,0 kohta), 
vanemlogistik (Pärnu maakonnaliinid, 0,5 kohta), projektijuht (bussiterminalide ehitus), 
assistent 0,5 kohta. 
 
2.5 Pärnu Maavalitsus (MV) ja teised koostööga seotud institutsioonid maakonnas 

MV põhitegevusteks on maakorraldusalaste, maareformialaste, sotsiaal- ja tervishoiualaste, 
haridusalaste, noorsooalaste, kultuurialaste, spordialaste, regionaalarengualaste, 
planeeringualaste, ettevõtlusalaste, majandusalaste, ühistranspordialaste, rahvastiku 
toimingute alaste, perekonnaseisualaste, infrastruktuurialaste ja keskkonnaalaste ülesannete 
täitmine, regionaalse arengu programmide elluviimine, infosüsteemide alase koostöö 
korraldamine ja kriisireguleerimise alase tegevuse korraldamine ning Euroopa Liiduga 
seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas.  

Pärnu maakonnas paiknevad järgmised riigiasutused: Sotsiaalkindlustusameti Pärnu 
klienditeenindus, Maksu- ja Tolliameti Pärnu teenindusbüroo, Politsei- ja Piirivalveameti 
Lääne Prefektuur, PRIA Pärnumaa teenindusbüroo, Lääne Prefektuuri kodakondsus- ja 
migratsioonibüroo Pärnus, Maanteeamet/Maanteeinfokeskus, Põllumajandusamet Pärnu 
keskus, Keskkonnaamet Lääne regioon, Eesti Töötukassa Pärnumaa osakond, Haigekassa 
Pärnu klienditeenindus, Maa-ameti katastri registriosakonna peaspetsialistid, Muinsuskaitse 
järelevalveosakond, Pärnumaa vaneminspektor, Tarbijakaitseamet (vastuvõtt 1 x nädalas), 
Terviseamet Lääne talitus, Veeteede amet (Pärnu piirkonna peaspetsialist), Veterinaar- ja 
Toiduamet, Pärnumaa Veterinaarkeskus, Tööinspektsioon Pärnu kontor, Tööinspektsioon 
Pärnu kontor, Keskkonnainspektsioon Pärnu büroo, Kaitseressursside amet (arstlik komisjon 
3 x kuus), KIK Pärnumaa esindus, RMK Edela regioon (metsamajandus), Toetusväejuhatus 
ja Päästeameti Lääne päästepiirkond. 

Pärnumaal toimivad ka mitmed valdkondlikud koostööorganisatsioonid (näiteks Pärnumaa 
Spordiliit, Pärnu Maakoolide Spordiliit, Jõulumäe Tervisespordikeskus, Pärnumaa 
Rahvakultuuri Keskselts, Varjupaikade MTÜ), mis jätkavad tegevust. 

3. Kohalike omavalitsuste koostöö alternatiivid tulevikus 

                                                           
9 http://pytk.ee/ 
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Kohalike omavalitsuste koostöö uus süsteem peab olema valmis 1.01.2018. Tänasest 
seisust edasiliikumiseks on kolm stsenaariumi, milline võiks koostöövõrgustik Pärnumaal 
olla lähiaastatel, võttes arvesse ka üleminekuperioodi vajadusi. Mõneti ollakse teelahkmel, et 
kuidas kohalike omavalitsuste koostööga maakonnas jätkata - kas hoida ja arendada 
Pärnumaa kui terviku identiteeti ning tõhustada iseotsustamise ning eneseteostuse võimekust 
koos kõigi omavalitsusüksustega või piirduda omavalitsusüksuste enesekesksusega ja lähtuda 
koostöövajadustega vaid nendel juhtudel kus see on seadusega kohustatud ja hädavajalik, 
loobudes ühisest aktiivsest maakondliku arengu eest seismisest. Seega on maakondliku 
koostöömudeli loomisel küsimus ka selles, et kas senised põhiväärtused maakonnapõhise 
ühistegevuse raames asjaosalisi jätkuvalt ühendavad või loobutakse nendest uutele 
väljakutsetele vastamisel. Tõdegem, et maakondlikku koostööd ei saa teha lühiajalisest 
üksikprobleemide lahendamisele suunatud vaatenurgast, vaid selleks on vaja omada 
terviklikku ja pikemaajalist visiooni Pärnumaast tervikuna, mis ulatub ühest 
valitsemistsüklist kaugemale. Ümberkorralduste keskmes on elanike heaolu kasvule, 
Pärnumaa terviklikule, tasakaalustatud ja jätkusuutlikule arengule suunatus. 
Riigireformi, sh haldusreformi ei tuleks käsitleda Pärnumaa tulevikuväljavaateid piiravana, 
vaid vastupidi, võimalusena kohalike omavalitsuste poolt võtta suurem otsustavus ja roll 
Pärnumaa tuleviku kujundamise ning soovitu elluviimise eest. 

Kohalike omavalitsuste maakondliku koostöömudeli väljatöötamise valikute paremaks 
mõistmiseks koostati kolm maakondliku koostöövõrgustiku stsenaariumi:  

  kosmeetilised muutused käidud rajal;  
  igaüks teeb ise ja kes soovivad teevad enam;  
  üheskoos ja tulemuslikult.  

 

Nimetatud kolm stsenaariumi hõlmavad erinevaid võimalusi ja ei välista üksteist ning ei ole 
ammendavad. 

Esimene stsenaarium keskendub reformikavaga adapteerumisele ja võimalikult vähesele 
koostegevuse muutmise täiustamisele maakonnas. Kuna reformiga on otsustatud 
maavalitsused kaotada alates 1. jaanuarist 2018, siis ümberkorraldusi vaadatakse kui 
passiivset võimalust võimalike uuendamistega kaasa minemiseks. Asjadega tegeldakse teatud 
korrapärasusega, lähtudes põhimõttest, et reageerime siis kui probleemid tekivad ja 
lahendamiseks otsustamine sõltub osapoolte kokkuleppe saavutamise kiirusest ja viisist.  

Teine stsenaarium. Enamuses valdkondades koostööd ei suurendata, koostöö võimalused ja 
valikud tehakse ennekõike seadusega sätestatud kohustuslikes valdkondades ja probleemi 
aktuaalsusest tulenevalt. Kasvavad erinevused ja piiratus kohalike omavalitsuste koostöös on 
maakondliku ühisarendamise tõsisteks riskiallikateks. Üha enam eristuvad 
omavalitsusüksuste piirkondlikud valdkondliku koostöö mustrid, mille üks oluline risk on, et 
võimestub maa ja linna vastandumine. Kasvavad erimeelsused selle üle, et kuidas 
maakondlikku arendustegevust jätkata, millel on väga oluline mõju just kohalike 
konkurentsisuhete võimestamisele ja suhtlemisele väljapoole maakonda nii keskvalitsusega 
kui rahvusvaheliste koostööorganisatsioonidega. Uutes küsimustes otsitakse lahendusi eri 
koostööringides eraldi, kuna ühiselt tegutsemise suutlikkus on piiratud. Lahenduste 
eestvedajad tegutsevad põhimõttel, et kelle king kõige enam pigistab. Ühise Pärnumaa kui 
tervikliku ja tasakaalustatud arengu käsitlemine tõenäoliselt taandub Pärnu linnapiirkonna ja 
vastanduva maalise piirkonna arendamisele ning otsustes domineerivad valdkonnapõhised 
lahendused tervikut nägemata. Kuna suure pildi nägemine Pärnumaast puudub, siis tänu 
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sellele lõhe lubaduste ja nende täitmise vahel võib küll väheneda, kuid selgelt kaotatakse 
ambitsioonis olla tugev ja ühtne partner keskvalitsusele.  

Kolmas stsenaarium. Tunnetades, et piisavalt tõhusalt ei suudeta tänaste probleemidega, veel 
enam tulevikku vaatavalt kohalike omavalitsuste tasandil eraldiseisvalt tegeleda, tehakse 
suuri jõupingutusi otsuste tegemise kvaliteedis edu saavutamiseks ja koostöökokkulepete 
täitmiseks vajalikke vahendeid rohkem koondama ning neid õigluse ja solidaarsuse 
printsiipidest lähtuvalt jagama. Maakonna tasandil koostöö võimestamisest nähakse suurt 
sünergiat, mis aitab paremini lahendada kõigi asjaosaliste ees seisvaid probleeme ja 
väljakutseid, reageerida kiiresti ja tõhusalt maakonna, konkreetse valdkonna või riigi tasandil 
tekkivatele regionaalsest eripärast tulenevatele olukordadele. Koostöös langetatavate otsuste 
saavutamise ja täitmise protsess viiakse võimalikult läbipaistvaks ja tõhusaks kaasates 
protsessidesse kõiki osapooli. Luuakse suurem võimekus konsolideerida vahendeid 
eesmärkide täitmiseks ja vajadusel välisvahendite kaasamiseks, näiteks Euroopa 
struktuurivahendite kasutamiseks. 

Stsenaariumite plussid ja miinused on esitatud alljärgnevas tabelis. 

Tabel 1. Maakondliku arendustegevuse ümberkorraldamise stsenaariumid 

Stsenaariumid Kaalutlemise plussid ja miinused 

Kosmeetilised muutused 
käidud rajal 

+ Tulemused konkreetsetest üksikvajadustest, tervikvaade 
puudub  

 - Ressurss kulub paljude partnerite vahel konkureerides, 
pädevuste hajutatus ja dubleerimine  

 - Arenguhuvid eristuvad ja maakondliku arendustegevuse 
ühtsus ja identiteet pannakse proovile 

Igaüks teeb ise ja kes 
soovivad teevad enam 

+ Valikuline ja killustunud, koostöö seal kus lisandväärtus 
suurem 

+ Need kes soovivad saavad valdkonniti minna süvitsi, 
vahetutest huvidest kantud tegevustele keskendumine annab 
kiirema tegutsemise 

- Keeruline leppida kokku maakondlikus ühisosas, tulemused 
vastavad üha vähem tervikliku arenduse ootustele 

- Otsustusprotsess eri juhtimistasanditel, vastutus hajub ja 
tegevuste dubleerimine 

- Pärnu linnaregiooni ja maaliste omavalitsusüksuste huvid 
üha enam eristuvad ja ärategemise võimekuse erisus süveneb, 
teenused suuresti sõltuvalt inimese elukohast 

- Konkurents rahastamise taotlemisel 
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Üheskoos ja 
tulemuslikult 

+ Potentsiaali ja vahendite selge suunamine, otsustatakse 
rohkem koos ja prioriteetidele pühendumine, ühtne visioon ja 
ressursside koondamine  

+ Otsustusprotsessid selgemad ja maakondlik huvikaitse 
suurem 

+ Dubleerimise vähendamine ja kindel partner teistele 
osapooltele  

+ Professionaalne meeskond, sünergia ja selge vastutaja 

- Delegeeritakse liialt kohtadelt tegevusi ära, võimalik võimu 
võõrandumine  

- Politiseerumine, otsustusprotsess pikem ja ollakse kinni 
ühtses raamistikus  

 

POL kevadseminaril (30.03.2017) toimunud aruteludel väljendati soovi viia ellu kolmas 
stsenaarium.  

Maakondliku koostöömudeli täpsustamiseks toimus POL kevadseminaril rühmatööde raames 
kohalike omavalitsuste ühistegevuse korralduse alternatiivsete valikute kaalutlemine, mille 
tulemused on esitatud järgnevalt. 

A. Üks ühine koostööorgan  

Alternatiivi peamised plussid: 

 Kõige vähem lammutamist (teadmiste ja oskuste säilitamine), vähem hirme ja lihtsam 
seletada 

 Väheneb tegevuste dubleerimine ja nähakse suurt pilti, saab võtta ette kõik vajalikud 
valdkonnad maakonna arengu tervikust lähtuvalt 

 Kõige suurem sünergia - ühisosa võimalus. Juhtimine ja elluviimine on koos 
 Kõige odavam majanduslikult - kolimise optimeerimine, vahetada vaid sildid 

 Vastab riigi ootustele, saame raha ühte kohta 
 Kompetentside koondamine (MV endised rakendada). Peale valimisi palju vabu 

võimekaid vallajuhte, kes pühenduvad täie rinnaga arendustööle 

 Väheneb poliitiline juhtimine (KOVe vähem) 
 Kindel vastutus maakonna kui terviku eest 

 Üks tugev partner väljapoole maakonda koostöö tarvis 
 Kui hästi tahta, siis saab kõike ühtse maakonna arengu nimel 

Alternatiivi peamised miinused: 

 Pudru ja kapsad (kõik on segamini ühe poliitilise juhtimise all, paljudes valdkondades 
detailne poliitiline kooskõlastamine) 

 Poliitika hakkab segama - varjatult ja avalikult. Palju abstraktsust 
 Konflikt MK keskuse KOVi ja väikeste KOVide vahel 



14 

 

 Juhtimine kohmakas, kokkulepped rasked tulema, ebaselge ja läbipaistmatu töö.  
 Kallis tippjuht  

 Poliitiline juht ei pruugi osata tõhusat organisatsiooni luua 
 Eesmärkide püstitus ja nende elluviimine kattuvad liialt, keeruline sellises olukorras 

stabiilselt juhtida 

 Raske leida konsensust KOVide vahel, samas asjaajamine ühes kohas  
 Erinevad rahastusmudelid, kuidas neid rakendada- vajadusel ka poliitikavabad 

tegevused  

 
B. Eraldi POL (poliitiline) ja koostööorgan (täidesaatev) 
 

Alternatiivi peamised plussid: 

 Poliitika on igapäevasest juhtimistööst lahus- selged juhtimisülesanded, 
keskendumine tulemuslikkusele mitte pidevatele poliitilistele aruteludele 

 Saab nõuda selgemat poliitilise tahte väljendust- tõhusam juhtimine elluviimisel 
 Saab keskenduda MK kui tervikule, ka valdkondadele kus vahest otsest poliitilist 

KOV huvi pole (küll aga näiteks ettevõtjad) 
 Tagatud tegevuste järjepidevus, vastutus selle eest selgelt juhi ülesanne 

 Tagatud kompetentside parem kaasamine, saab keskenduda professionaalsele tööle 
 Poliitikavaba sünergia koostööst professionaalide vahel, saab paremini kaasata teisi 

spetsialiste. MV endiste töötajate mittepoliitilise kompetentsi kasutamine 

 Saab ehitada selge ja arusaadava kontrollimehhanismi poliitilise sisendi täitmise 
hindamiseks 

 Kõikide KOVide sisend, vajadusel assotseerunud KOVid arendustegevuses kindlate 
ülesannete täitmiseks 

Alternatiivi peamised miinused: 

 KOV vabalt väljaastumine keerab kogu asja untsu. Kui tihti vahetusi, siis aur läheb 
sellele. Poliitiline POL on surnult sündinud üritus ja see ei hakka tööle 

 Vaja eraldi jõupingutusi poliitilise ja täidesaatva tasandi ühtseks tegutsemiseks, 
ebaefektiivsuse oht, vahelüli pole vaja 

 Rahastamise ja juhtimise konflikt. Kahe osapoole konflikt kergelt tulema 

 Rohkem bürokraatiat 
 Info ei liigu piisavalt hästi (eriti kui paiknetakse erinevates asukohtades) 
 Pea ei tea kuhu jalad viivad, jalad saavad liiga iseseisvaks 

C. Erinevad laiali pihustatud koostööorganid (POL, ettevõtlusorganisatsioon, turism 
alane organisatsioon, KOV organisatsioonid jt):  

Alternatiivi peamised plussid: 

 Kõik saavad tööd ja vähe nurisemist, tagatud töökoht ja palk 

 Igaüks jääb oma kasti ja olukord tuttav, vähe stressi ja ka ootused paigas- igaüks 
peremees oma majas 
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 Konkurentsi pole - igaüks ajab oma asja 
 Võimalus uuteks reformideks tulevikus 

 Keskuslinn saab soleerida 
 Ümberkorralduskulusid pole 
 Keegi ei küsi ja ei päri, ei vastuta - elu nagu lill! 

 Võib veel halvemini minna, seega pole kõige hullem variant  

Alternatiivi peamised miinused: 

 Suured juhtimis- ja ülalpidamiskulud 

 Nõrk koostöö maakonna kui terviku huvidest, olukord pigem halveneb 
 Igaüks võitleb oma suuna eest, ei teki suurt pilti 
 Ebaterve konkurents ja võtete kasutamine ressursside saamiseks oma suunal, 

dubleerimine tegevustes (näit linna ja maakonna spordi eraldi käsitlemine) 
 Organisatsioonide erinev võimekus partnerluseks 
 Iga osapool annab infot oma huvidest lähtuvalt, maakonna tervikpildi 

mittetunnetamine ja konfliktioht kasvab 
 Kahe kiirusega maakond- linna dominant  

 Töötajate kompetents langeb, õppiva organisatsiooni puudumine 
 Ei saada aru, et kes mille eest vastutab 
 Koostöö kandub KOVidele 

 Maakond kaob ajalukku 
 Maakonna konkurentsivõime langeb, teised teevad efektiivsed süsteemid 

 Kõige halvem variant maakonna tulevikule, selle peab välistama 

Arutelu tulemusena jäid edasiarendamiseks alternatiiv 1 ja 2. Kumbki variant ei 
saanud veenvat ülekaalu seminaril osalejate poolt.  

Kokkuvõtvalt. Ühe maakondliku koostööorgani moodustamist toetasid ennekõike 
järgmised argumendid: üks visiooni kandja maakonna tulevikust, kompetents ja juhtimine 
ühes kohas, vastutus ühes kohas ja koos, tervikvaates kompetents ja koostöösünergia, 
operatiivselt lahendused, väldib dubleerimist juhtimisel, lihtne ja arusaadav, KOVide 
kaasamine kõigis küsimustes operatiivne kuid poliitilise konsensuse saamise vajadus, mis 
võib olla aeganõudev ja häirida keskendatust realiseerimisele, kõige optimaalsem meie 
tavaarusaamadest, ülemine osa teab, mida alumine teeb ja vastupidi, ressursi parim kasutus, 
mitme organisatsiooni tarvis pole pädevaid inimesi väga võtta, tugev maakondlik partner 
väljapoole. Eraldi POL (poliitiline) ja SAPA (täidesaatva) koostööorgani mudeli poolt 
olid põhilised argumendid järgmised: poliitika vaieldakse laiapõhjaliselt läbi POLis 
maakonna tervikust tulenevalt ja sealt tegevuste elluviimiseks selleks poliitilised suunised ja 
KOV omavahendid (poliitilise osa saab POL juhtimises ka nö rotatsiooni korras kasutama 
panna), SAPA saab keskenduda kompetentsipõhisele juhtimisele kaasamata tegevuste 
igapäevaseid elluviijaid poliitika tõmbetuultesse (poliitikavaba kaasamine), tugevad 
spetsialistid, tegevjuhil on selge vastutus, ei toimu funktsioonide dubleerimist, saab 
keskenduda suuniste reaalsele tulemuslikule täitmisele, järjepidevus tegevustes, tekib 
võimalus enam arvestada kliendispetsiifikat. Erinevate laiali pihustatud koostööorganite 
mudel vastab enam tänasele olukorrale ja toetab alalhoidlikkust. Seoses haldusreformi käigus 
toimuvate kohalike omavalitsuste ümberkorraldustega jääb selline käitumine ajale jalgu. 
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Koosolekul otsustati, et PEAK ja SAPT endisel kujul eraldi seisvatena toimida ei saa 
ning esimeseks sammuks on nende kahe organisatsiooni liitmine. 

4. Maakondliku koostöö juriidilise vormi alternatii vid 

PEAK-i, SAPTi ja maavalitsuse ülesannete ülevõtmisel on uue maakondliku koostööorgani 
moodustamisel juriidilisteks vormideks kas mittetulundusühing (MTÜ) või sihtasutus (SA). 
Järgnevalt esitame nende juriidiliste vormide plussid ja miinused. 

Tabel 2. Maakondliku koostöö juriidilise vormi plussid ja miinused 
 Mittetulundusühing Sihtasutus 
Plussid • Paindlik tegevuses 

• Vajadusel saab kaasata 
lisapartnereid  
• POL on MTÜ-na olemas  
 

• Selge kontroll tegevuse üle ja vastutus 
• Organisatsioonist ei saa lihtsalt välja 
astuda  
• Majandus- ja Kommunikatsiooni-
ministeerium toetab MAKide jätkamist 
SA vormis  

Miinused • Organisatsioonist võib 
lihtsalt välja astuda  
• Igal liikmel üks hääl, 
sõltumata panusest 
• MKM ei pea MTÜd 
sobilikuks partneriks MAK 
võrgustikus •  

• Ei saa partnereid kaasata, jäik  
• Toimiv PEAK ei sobi, vajalik 
moodustada uus SA  
• Uue SA moodustamisel vaja lahendada 
küsimus, mis saab POList ja SAPTist  
 

 
Võttes arvesse esitatud argumente on otstarbekas moodustada Pärnumaa koostööorgan 
sihtasutusena. Uueks koostööorganiks on sihtasutus Pärnumaa Arenduskeskus (SAPA). 

5. Sihtasutus Pärnumaa Arenduskeskus (SAPA) asutamine 

SAPA moodustamise osas konsulteeriti eri osapooltega: a) Pärnumaa kohalike 
omavalitsustega, b) Pärnu Maavalitsusega, c) Pärnumaa kultuuri- ja 
spordiorganisatsioonidega, d) Rahandusministeeriumiga, e) Majandus- ja kommunikatsiooni-
ministeeriumiga. Teemat on eri aspektidest väga paljudel kokkusaamistel arutatud kõigi 
Pärnumaa KOVidega, eesmärgiga leida kõiki huvipooli rahuldav konsensus. Ometigi on 
tänaseni mitmetes küsimustes erimeelsusi, mida järgnevas tekstis on määratud kui 
otsustusvalikuid. Siinkohal on veelkord oluline kinnitada, et toimunud konsultatsioonide 
põhjal saab öelda, et kõikide osapoolte ühisosaks on arusaamine, et SAPA loomine on 
vajalik. 

Haldusreformi tulemusena jääb Pärnumaale seitse omavalitsusüksust. 

Tabel 3. Uute moodustuvate Pärnumaa kohalike omavalitsuste elanike arv, 2017  

KOV  El arv 1.01.2017 Protsent (%) 

PÄRNU 51 730 58,7 

HÄÄDEMEESTE 4 982 5,7 

LÄÄNERANNA 5 602 6,4 

PÕHJA-PÄRNUMAA 8 561 9,7 
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SAARDE 4 873 5,5 

TORI 11 716 13,3 

KIHNU 701 0,8 

KOKKU 88 165 100 

 
Pärnu linn on maakonnas rahvastikus domineeriv. Samuti on tal oluline roll maakonnas 
avalike teenuste pakkujana ja maakonna majanduse mootorina. SAPA moodustamisel tuleb 
võtta arvesse Pärnu linna positsiooni maakonnas ja kooskõla otsuste õiglusprintsiibiga. 

5.1 Asutajad 

ARUTELU 
 
Üldine arusaamine on, et SAPA tuleks moodustada Pärnu maakonna põhisena. Seoses 
haldusreformi käigus moodustuva Lääneranna vallaga tuleb Pärnumaa koosseisu kaks 
kohalikku omavalitsust – Hanila ja Lihula vallad Läänemaalt – mis eeldab olulist tähelepanu 
maakondliku identiteedi kujundamisele ja koostöökultuuri loomisele. Valitsusjuhtide kogus 
on Pärnu linn end vastandanud teiste KOVidega SAPA asutajate osas. Pärnu linn on 
pakkunud võimalusena ka kahe koostööorgani loomise maakonda. Tõenäoliselt EAS sellist 
funktsioonide killustumist rahastamisel heaks ei kiida, sest tekitab haldustööd juurde, 
andmata tegelikult kliendile ja majanduse arengule mitte mingit arusaadavat kasu. Ka reaalne 
konkurents avaliku sektori sees pole usutav. Kahju aga saab tulla küllaga. Seega tõenäoliselt 
on kahe koostööorgani puhul stsenaarium, kus EAS valib ühe partneritest, kellelt ootab kogu 
maakonna ettevõtluse teenindamist. Varasem hoiatav näide ajaloost - Narva Ärinõuandla, kes 
kunagi Ida-Virus „konkurentsi“ pakkus ja hiljem sellest IVEKi kasuks ilma jäi. Seega 
pakutud kahe arenduskeskuse lahendus ei ole mõistlik. Oluline on mõista, et maakondlik 
koostegevus ei ole erinevate arenguideede hääletamise tulemus vaid konsensus osapoolte 
lahendustes maakondliku koostegevuse läbiviimiseks.  
Samuti on Pärnu linn soovinud, et SAPA asutamisega võiks POLi likvideerida. Teised 
kohalikud omavalitsused pole POL likvideerimist pooldanud. Kaaluti kolme võimalust SAPA 
asutamisel.  
 
SAPA asutamise stsenaariumite kaalutlemise tulemusena toodi iga variandi tarvis välja 
järgmised poolt ja vastuargumendid. 
 
Tabel 4. Sihtasutuse Pärnumaa Arengukeskus asutamise alternatiivide plussid ja 
miinused 

POL asutab SAPA SAPA asutavad iga KOV 
eraldi otsusega 

SAPA moodustatakse 
SAPT reorganiseerimise 

tulemusena 
POSITIIVNE   
 saab asutamisega liikuda 

kiiresti ja väheste kuludega 
edasi (ei ole vaja volikogudes 

 igal KOVil asutajakindlus, 
saab iseseisvalt asutajana 
otsustada 

 Bürokraatia lihtsam, 
saab teha 
ümberkorraldusi 
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arutada) 
 ei pea kohe kõiki POL 

sõlmitud lepinguid tühistama, 
saab nö üleminekuperioodi  
 saab vajadusel maandada 

võimalikke riske 
(seadusandluse puudumine, 
ministeeriumite rahastamise 
tingimused on ebaselged, 
jääb võimalus paindlikuks 
poliitikaks) ja viia ellu 
paindlikku poliitikat 
 saab kasutada 

ümberkorralduseks toimivat 
struktuuri, POL tuumik 
teotahteline ja muutustealdis, 
 tegevuste järjepidevus ei 

katke, maakondlik positiivne 
koostöökogemus jätkub 

 alustatakse puhtalt lehelt, 
varasemad negatiivsed 
kogemused ei sega 

 

väikeste kuludega 
 Saab rakendada SAPT 

töötajaid, kuid kogu 
tegevus vajab 
ümberkorraldamist 
(funktsioonid, 
juhtimine, rahastamine, 
personal) 

 

NEGATIIVNE   
 hirm, et POL domineerib ja 

KOVide roll on tagaplaanil 
 POLis sõlmitud algsed 

kokkulepped ei pea, tekib 
maakonnakeskuse ja selle 
tagamaa KOV vastandumine 

 

 Ajamahukas, vajab 
kõikide volikogudega 
läbirääkimisi, valimised 
tulevad 
 Jätab ülesse riske, mis 

tulenevad reformi 
ebaselgusest, vähene 
paindlikkus 
rahastamismudelites 
 Tegijatel vähem 

motivatsiooni, palju sõltub 
välisteguritest 

 Varasemad KOV 
lahkhelid tulevad 
„ajaloolise taagana“ 
kaasa. Lihtsam on teha 
uut, kui remontida vana, 
nii sisult, kui vormilt 
 Organisatsioonikultuuri 

ümbertegemise vajadus 
 Sisuliselt tuleb kogu 

organisatsiooni mudel 
uuesti ülesse ehitada, 
 SAPT töötajate 

personaliteemade 
lahendamine 
reorganiseerimise 
kontekstis, 
 Vajab seletamist 

välisrahastajatele 
 
Lõpptulemusena jäid hääletamisele kaks varianti. Esiteks, SAPA asutajateks on kõik 
maakonna KOVid. Teiseks kompromissvariant, et SAPA asutajad on POL ja Pärnu linn. 
 
5.2 Asutamise põhimõtted, eesmärgid ja ülesanded 

SAPA moodustamisel lähtutakse järgmistest põhimõtetest: 

 maakondlikkus (Pärnumaa), 
 esindus- ja poliitilised rollid eristada korralduse ja teenuse osutamise rollidest, 
 suurem võimekus maakonda terviklikult arendada, funktsioonide dubleerimise oluline 

vähendamine, inimeste ja rahaliste ressursside koondamine, selge vastutus, 
 avatus, KOVide ja partnerite kaasamine piisavate otsuste mõjutamise 

instrumentidega, 
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 otsustamise läbipaistvus ja kokkulepete tulemustele orienteeritus, 
 rahastamise selgus ja stabiilsus. 

 

SAPA tegevuse üldiseks eesmärgiks on Pärnumaa elanike heaolule ja sotsiaalsele sidususele, 
majanduse konkurentsivõimele ja kestlikule arengule aktiivne kaasaaitamine ning selleks 
vajalike tegevuste algatamine ja elluviimine.  

SAPA konkreetseteks eesmärkideks on Pärnumaa arengu kavandamine ja maakondliku 
koostöö tugevdamine ning nendega seotud tegevuste elluviimine, planeerimis- ja 
regionaalarengualaste ülesannete täitmine, ettevõtluse, kohaturunduse ja kodanikuühiskonna 
arengule kaasaaitamine ning hariduse, sotsiaali, kultuuri, spordi, rahvatervise ja turvalisuse 
valdkondades maakondliku koostöö võimestamine, siseriiklike ja rahvusvaheliste 
organisatsioonidega koostöö ning nendega seotud teavitustegevuse maakondlik korraldamine 
ja elluviimine. 

SAPA põhiülesanded on: 
 

 maakonna arengustrateegia koostamine ja menetlemine ning vastuvõtmise ja 
avalikustamise korraldamine. Regionaalarengu suunamine, nendeks investeeringute ja 
toetuste taotlemine ning kavandatu elluviimine;  

 maakondliku ruumilise planeerimise korraldamine,  maakonnaplaneeringute 
koostamine ja kehtestatud maakonnaplaneeringute järgimise, ülevaatamise ja 
elluviimise teostamine ning maakonda puudutava üleriigilise planeeringu ja riigi 
eriplaneeringute koostamisel ning nende keskkonnamõju strateegilise hindamise 
läbiviimisel osalemine; kohaliku omavalitsuse eriplaneeringute ja üldplaneeringu ning 
nende põhilahenduse muutmise ettepanekut sisaldavate detailplaneeringute 
koostamisel ning nende keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimisel 
osalemine; maakonna kaardibaasi ning geoinfo andmebaasi haldamine ja täiendamine 
ning maakonnaplaneeringute graafiliste materjalide koostamine ja kujundamine; riigi- 
ja omavalitsusametnike, ettevõtjate ning kodanike nõustamine 
maakonnaplaneeringute, üld- ja detailplaneeringutega seonduvates küsimustes;  

 ettevõtluskeskkonna arengule, ettevõtlikkuse ja ettevõtjate konkurentsivõime 
suurendamisele ja tööhõivealasele koostööle, piirkonda investeeringute saamisele, 
ärikontaktide arendamisele ja uute turgude avamisele kaasa aitamine, ettevõtluse 
inkubatsiooniteenuste osutamine; 

 maakonna ja piirkonna turismiettevõtjate, omavalitsusüksuste ja kolmanda sektori 
turismialase koostöö ning turismialaste toodete ja teenuste väljatöötamise 
võimestamine, maakonna ühise turunduse, turismi valdkonnas koolitamise ja 
analüüside koostamise korraldamine, Pärnumaa külastuskeskkonna teadvustamisele, 
positiivsele mainele ja külastajate arvu kasvule kaasaaitamine; 

 kodanikele, ettevõtjatele, avalikule ja kolmandale sektorile ning teadus- ja 
arendusasutustele nõustamise ja koolituse pakkumine, koostöövõimalusi ning abi 
rahalise ja muu toetuse taotlemisel, äriprojektide ja –plaanide, laenutaotluste, 
arengukavade ja projektide koostamisel ning elluviimisel;  

 maakondliku teabe jagamine, nõustamine, koolitamine ja koostöö võimestamine 
hariduse, sotsiaali, kultuuri, spordi ja rahvatervise ning turvalisuse valdkondades; 

 maakondlike traditsiooniliste sündmuste (näiteks olümpiaadid, viktoriinid ja teised 
võistlused, laulu- ja tantsupidu, Eesti Vabariigi aastapäeva vastuvõtt, maakonna tänu- 
ja tunnustusüritused) korraldamine ja nende valdkondade koostöö riiklike asutuste ja 
omavalitsusüksustega väljapool maakonda korraldamine; 
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 maakonna sümboolika hoidmine ja kasutamine ning maakonna vapimärgi välja 
andmine; 

 arendus- ja planeerimisvaldkonna spetsialistide võimekuse ja suutlikkuse tõstmine; 
partnerite, projekti- ja arendusjuhtide võrgustikupõhise koostöö korraldamine;  

 Euroopa Liiduga seonduva riigisisese teavitustöö ja Europe Direct teabekeskus 
Pärnumaa infopunkti töö korraldamine, rahastamisvõimaluste andmebaasi pidamine 
Eesti riigi, Euroopa Liidu ja teiste riikide programmide kohta ja huvitatutele 
sellekohase teabe väljastamine; 

 informatsiooni ja projektiideede kogumine, süstematiseerimine, analüüsimine ja 
edastamine ning ekspertiiside ja uuringute algatamine ja koostamine sihtasutuse 
põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks; 

 arengu alaste programmide ja projektide algatamine; fondide, sihtotstarbeliste toetuste 
ning stipendiumide moodustamine ja nende vahendite jagamine ning asjakohastes 
eesti ja rahvusvahelistes koostöövõrgustikes osalemine; 

 vahendite taotlemine riigieelarvest, Eesti ja teiste riikide organisatsioonidelt, 
kohalikelt omavalitsustelt, juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt sihtasutuse eesmärkide 
täitmiseks ning eraldatud ressursside sihipärase kasutamise tagamine; 

 muude tegevuste läbiviimine, mis on seotud sihtasutuse põhikirjaliste eesmärkide 
saavutamisega. 

 

ARUTELU 

Jaanus Männiku seisukohtadest lähtuvalt on SAPA-le juriidiliselt problemaatiline delegeerida 
maavalitsuse või MTÜ POL-i (Põhiseaduse §-st 155 tulenevalt eriseaduse alusel tegutsev 
KOV-de koostööorgan) sisult avalik-õiguslikke ülesandeid. POL-i üldkogu, kus seni 
(koostöös maavalitsusega) otsustatakse pea kõik olulised maakondlikud avalikud asjad, sh 
POL-i sisult avalik eelarve maksumaksja raha kasutamiseks, koosneb kõigi KOV-de (v.a 
Kihnu) volikogude esimeestest ja vallavanematest/linnapeadest. Siit otseside KOV-de 
rahvaesinduste ja valitsustega – nii otsustusõigus, informeeritus kui vastutus. Tema 
ettepanek, et määratleda põhikirja projekti punktides 1 ja 2 SAPA eeskätt ettevõtluse 
arenduskeskuseks ning jätta punkti 2 teisest lõigust välja maavalitsust ja POL-i puudutavad 
sisult avalik-õiguslikud ülesanded.  
 

Alternatiiv 1: võtta SAPA põhikirjast välja järgmised punktid: 

 koostöö hariduse, sotsiaali, kultuuri, spordi ja rahvatervise ning turvalisuse 
valdkondades; 

 maakondlike traditsiooniliste sündmuste (näiteks olümpiaadid, viktoriinid ja teised 
võistlused, laulu- ja tantsupidu, Eesti Vabariigi aastapäeva vastuvõtt, maakonna tänu- 
ja tunnustusüritused) korraldamine ja nende valdkondade koostöö riiklike asutuste ja 
omavalitsusüksustega väljapool maakonda korraldamine; 

 maakonna sümboolika hoidmine ja kasutamine ning maakonna vapimärgi välja 
andmine. 

 
Alternatiiv 2:  

 jätta SAPA päevusse koostöö hariduse, sotsiaali, kultuuri, spordi ja rahvatervise ning 
turvalisuse valdkondades; 

ning võtta SAPA põhikirjast välja  
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 maakondlike traditsiooniliste sündmuste (näiteks olümpiaadid, viktoriinid ja teised 
võistlused, laulu- ja tantsupidu, Eesti Vabariigi aastapäeva vastuvõtt, maakonna tänu- 
ja tunnustusüritused) korraldamine ja nende valdkondade koostöö riiklike asutuste ja 
omavalitsusüksustega väljapool maakonda korraldamine; 

 maakonna sümboolika hoidmine ja kasutamine ning maakonna vapimärgi välja 
andmine jättes need POL põhikirjalisteks ülesanneteks. 

 
Esitatud variandid pannakse hääletusele. 
 
5.3. Organisatsiooni toimemudel 

SAPA juhtorganid on nõukogu ja juhatus. SAPA koosseisus võib moodustada 
struktuuriüksusi. Struktuuriüksuste ülesanded määratakse struktuuriüksuse põhimääruses, 
mille kinnitab sihtasutuse nõukogu. 
 
SAPA nõukogu osas on välja pakutud kaks lahendust. 
 
ARUTELU 
 
Seni on SAPA nõukogu liikmete osas peetud arutelud näidanud, et Pärnu linn, tulenevalt oma 
positsioonist maakonnas, soovib saada väärilist otsustusõigust. Nende seisukoht on olnud, et 
nende hääled oleksid nõukogus vähemalt 50%. Selleks on kaks varianti: a) Pärnu linn esitab 
kaks nõukogu liiget ja POL kaks nõukogu liiget, ülejäänud kolm nõukogu liiget valitakse 
nende esindajate poolt (ettevõtlus ja kodanikuühiskond). Sellisel juhul oleks nõukogus lisaks 
kohalikele omavalitsustele ka tugev esindus, SAPA eesmärke silmas pidades, ka väljapoolt 
kohalikke omavalitsusi, et anda ettevõtlusele ja kodanikuühiskonnale oluline koht tulevases 
arenduskeskuses; b) nõukogusse hakkab kuuluma igast kohalikust omavalitsusest üks liige (7 
KOVi) ja sellele lisaks Pärnu linnast veel 5 liiget. Sellel variandil on võrreldes esimesega 
mitmeid olulisi miinuseid: suur nõukogu liikmete arv, ettevõtlus ja kodanikuühiskond ei 
pruugi saada SAPA eesmärkidega kooskõlas vajalikku prioriteetsust, võimalik omavalitsuste 
vastandumine ja selle ülekandumine päevapoliitikana nõukogusse. Selle variandi positiivne 
pool, et igal kohalikul omavalitsusel on otsene side SAPA tegevusega.     
 
Variant 1. Nõukogul on seitse (7) liiget. Pärnumaa Omavalitsuste Liit esitab kaks (2) liiget, 
Pärnu linn esitab kaks (2) liiget ja SAPA nõukogu esitab kolm (3) liiget, kelle hulgas kaks (2) 
liiget esindavad ettevõtjaid ja üks (1) liige kodanikuühiskonda, lähtudes sihtasutuse 
eesmärkidest, varade mahust ja majanduslikust olukorrast, et tagada nõukogu ülesannete 
efektiivne täitmine sihtasutuse tegevuse kavandamisel, korraldamisel ja juhatuse tegevuse üle 
järelevalve teostamisel. Pärnumaa Omavalitsuste Liidu ja Pärnu linna poolt nimetatud 
nõukogu liikme määrab ametisse ja kutsub tagasi vastav esitaja oma otsusega. Nõukogu poolt 
nõukogusse kutsutud liikmed kinnitatakse ja vabastatakse SAPA asutajate ja nõukogu 
esimehe ühisotsusega enamuse häältega.  
 
Variant 2. Nõukogul on kuni kaksteist (12) liiget, lähtudes sihtasutuse eesmärkidest, varade 
mahust ja majanduslikust olukorrast, et tagada nõukogu ülesannete efektiivne täitmine 
sihtasutuse tegevuse kavandamisel, korraldamisel ja juhatuse tegevuse üle järelevalve 
teostamisel. Alates 2018. aasta 1. jaanuarist on igal kohalikul omavalitsusel nõukogus üks 
liige ja lisaks Pärnu linnast veel viis (5) nõukogu liiget. Nõukogu liikme määrab ametisse ja 
kutsub tagasi vastav asutaja või tema õigusjärglane oma otsusega. 
 
Nimetatud variandid pannakse hääletusele.  
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Nõukogu kavandab sihtasutuse tegevust, korraldab juhtimist ja teostab järelevalvet 
sihtasutuse tegevuse üle. Nõukogu liikme volituste tähtaeg on neli (4) aastat. Õigus on 
nõukogu liige tagasi kutsuda igal ajal olenemata põhjustest. 
 
SAPA juures tegutsevad valdkondlikud nõukojad, mis täidavad nõuandvat rolli põhikirjaliste 
eesmärkide ja ülesannete täitmiseks. Nõukoja liikmed nimetab ja kutsub tagasi nõukogu. 
Nõukojal on kuni seitse (7) liiget, kellest üks liige on nõukogu liikmete hulgast. Nõukoja tööd 
juhib nõukoja esimees, kes valitakse nõukoja liikmete hulgast ja on soovitatavalt nõukogu 
liige. Nõukoja moodustamise ja töökorra kehtestab sihtasutuse nõukogu. 
 
SAPA igapäevast tegevust juhib ja esindab juhatus. Juhatuse liikmed nimetab ja kutsub tagasi 
nõukogu. Juhatusel on üks (1) (juhataja) kuni kolm (3) liiget. Juhatuse õigust esindada 
sihtasutust võib piirata nõukogu otsusega. Juhatuse liikme volituste tähtaeg on kuni viis (5) 
aastat. Juhatuse liikmete töökord ja muud tingimused määratakse kindlaks juhatuse liikme 
lepingus. 
 
Ülemineku perioodil võiksid SAPA juhatuse liikmeteks olla POL, PEAK ja SAPT tänased 
tegevjuhid. 
 
Joonis 1. Sihtasutuse Pärnumaa arenduskeskus organisatsioonistruktuur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otsustamiseks töötati välja kaks SAPA põhikirja töövarianti (Lisa 1 ja Lisa 2). 
 
5.4. Personal 

SAPA töötajaskonnaks on kavandatud 20 täiskohaga ja kaks ajutist töötajat (turismihooajal 
infospetsialistid). Uue organisatsiooni võimalikud ametikohad, koormused ja ülesanded 
lähtuvad ennekõike varasemast töökorralduse praktikast, millele on lisandunud kaks 
arendustegevuse spetsialisti, hariduse ja kultuuritöö spetsialist, turvalisuse ja tervisedenduse 
spetsialist ja rahvusvaheliste suhete spetsialist. SAPA büroo koosseisu kuulub neli töötajat ja 
nad teenindavad ühtlasi ka POLi. 
 

ASUTAJAD ON PÄRNUMAA KOVid 

Maakonna 

areng 

MAK 

teenused  

Turismi 

arendamine 

Haridus ja 

kultuur 

Tervis-

edendus ja 

turvalisus 

Sise- ja 

välisriiklik-

koostöö 

Asutajad 

Nõukogu 

Juhatus 
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Tabel 6. SAPA töötajaskond ja personalikulu. 
 

jrk 
nr  Ametinimetus 

Tööandja 
2017 

Töötasu 
(eur/kuu) 

Töötasu 
aastas 

Tasu koos 
maksudega 
aastas 

  JUHATUS     26400 34980 

1 Juhatuse liige  POL 2200 26400 34980 

  BÜROO     58200 77115 

2 Kantseleijuht/sekretär PEAK 1100 13200 17490 

3 Finantsjuht POL 1500 18000 23850 

4 Raamatupidaja PEAK 1100 13200 17490 

5 
Rahvusvaheliste suhete 
spetsialist+Europe Direct MV/ED 1150 13800 18285 

  ARENDUSTEGEVUS      33000 43725 

6 Arendustegevuse spetsialist MV 1500 18000 23850 

7 Arendusprojektide spetsialist MV 1250 15000 19875 

  KULTUUR, SOTS, HARIDUS     28800 38160 

8 Hariduse ja kultuuritöö spetsialist MV 1250 15000 19875 

9 
Turvalisus ja tervisedenduse 
spetsialist MV 1150 13800 18285 

  ETTEVÕTLUS     94740 125531 

10 Ettevõtlusosakonna juhataja PEAK 1500 18000 23850 

11 
Ettevõtluskonsultant (alustavad 
ettevõtjad) PEAK 1250 15000 19875 

12 
Investeeringute ja ekspordi 
konsultant PEAK 1770 21240 28143 

13 Ettevõtlusinkubaatori projektijuht PEAK 1100 13200 17490 

14 
Noorte ettevõtlikkuse ja tööhõive 
projektijuht PEAK 1275 15300 20273 

15 Mittetulundusühenduste konsultant  PEAK 1000 12000 15900 

16 Projektijuht (Eesti-Läti jms) PEAK   0 0 

  
TURISMI SIHTKOHA 
TURUNDUS      56940 75446 

17 
Sihtkoha turismiturunduse suuna 
juht (klastriarendus) SAPT 1500 18000 23850 
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18 
Turismivaldkonna teenuste ja 
toodete spetsialist SAPT 950 11400 15105 

19 Pärnu Külastuskeskuse juhataja  SAPT 1150 13800 18285 

20 Turismi infospetsialist (KÜK) SAPT 800 9600 12720 

21 
Turismi suvine infospetsialist 
(KÜK * 3 kuud) SAPT 690 2070 2743 

22 
Turismi suvine infospetsialist 
(KÜK * 3 kuud) SAPT 690 2070 2743 

    KOKKU:    298080 394956 

 
Rahandusministeerium on otsustatud, et tänased MV planeerijad jäävad riigiametnikeks. 
Seega saame MV planeerijate puhul arutada, et võimalusel nende töökohad asuvad SAPA 
ruumides. 
 
5.5. Finantsplaan 

Maavalitsustelt KOVidele üleantavate funktsioonide tarvis eraldatakse 2018. aastaks 
Pärnumaale järgmised summad: arendustegevuseks 120 333 eurot, rahvatervise ja turvalisuse 
tarvis 24 821 eurot, kokku summas 145155 eurot. Kokku riiklikest eraldistest Pärnumaale 
7,54%. Kultuuriministeeriumi kultuurivaldkonna rahadest Pärnumaale eraldatakse 10 530 
eurot, mis on 7,98% eraldatud riiklikest vahenditest.  
 
Riigi poolt eraldatud summad kujunesid järgmiselt: arendustegevuse ning 
rahvatervise/turvalisuse vahenditest 60% ressursist jaotub maakonniti võrdselt ja 40% elanike 
arvu alusel ning Tallinna puhul on arvesse võetud 10% elanike arvust. MAAKAR raha on 
arvestatud esitatud numbrite sisse. Rahvatervise ja turvalisuse tegevuse number on palgakulu, 
maksud ja majanduskulu. Ürituste korraldamiseks peaks TAI ja Siseministeeriumi projektide 
vahendeid konkreetse juhtumi puhul saama lisaks. Kultuurivaldkonna ülesanded on saadud 
sellisena, et pool summast jaotatakse maakondade vahel võrdse osana ehk sellega 
moodustatakse baasrahastus (66 000/15 = 4400 eurot igale maakonnale). 
Regionaalpoliitilistest eesmärkidest lähtuvalt on Tallinn jäetud arvestusest (toetusest) välja. 
Teine osa antakse välja elanike koefitsiendi alusel. Elaniku koefitsient on 66 000/893 946 = 
0.0738. Maakondlik jaotus on baastoetuse ja elanike arvu põhjal tehtud arvestuse summa. 
Rahad hakkavad liikuma iga aastase lepingu alusel RM poolt organisatsioonile, mille KOV-d 
on ülesannete ühistäitmiseks kokku leppinud. Mõistagi, kuni see ülesanne eksisteerib.  
 
SAPA 2018. aasta tulude prognoosist annab ülevaate allolev tabel. Selle koostamisel võeti 
lisaks maakondlike funktsioonide ülevõtmisega kaasneva rahastamisega arvesse ühinevate 
struktuuriüksuste 2017. aasta tulubaasi. 
 
Tabel 7. SAPA tulude prognoos, 2018 

Tulu saaja 
asutus 2017 Tululiik Eurot 

  Tulud kokku 1 178 161 
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        Tulud majandustegevusest 56 112 

POL       KOV Seminaride/nõupäevade osamaksed jms 22 000 

POL       Muud tulud 2 000 

SAPT       Ettevõtjate osalus sihtkoha turismiturunduses  21 100 

SAPT       Turismiinfokeskuse reklaami ja teenuste müük 2 500 

SAPT       Külastuskeskuse suveniiride müük 3 000 

PEAK       PEAK teenuste müük 1 600 

PEAK       ürituste korraldamine 2 007 

PEAK       Lottemaa laenu intress 1 905 

  TOETUSED 1 122 049 

  Tegevustoetused 1 085 981 

  KOV osalus maakondlikes tegevustes 481 209 

POL       POL püsikulude liikmemaks 152 637 

POL       POL toetusfond 328 573 

SAPT 
EAS toetus Pärnu turismiinfopunkti (KÜK) 
ülapidamine 32 000 

PEAK 
kokku Ettevõtluse arendamise laekumised 368 900 

PEAK       EAS EVTP EU 49644 147 100 

PEAK       PATEE EASi osa 72 493 

PEAK       Majandusministeerium (MKM-EAS) 17 534 

PEAK       Kodanike ühenduste sihtkapital (KÜSK) 22 100 

PEAK       EAS (MTÜ haldus) 23 000 

PEAK 
      Pärnu linn noore spetsialisti toetus ja tegevused 
PEAKis 59 650 

PEAK       Eesti-Läti programm  27 023 

      

  Õpilasüritused ja ainealane ühistegevus 48 187 

POL       Õpilasüritused ja ainealane ühistegevus 34 918 

POL       Koolieelsete lasteasutuste õpetajate täiendkoolitus 13 269 

  Maavalitsuse funktsioonide ülevõtmine 155 685 

MV       Arendustegevus ja tervisedendus 145 155 
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MV       Kultuur 10 530 

  MUUD TOETUSED   

        Sihtotstarbelised toetused 36 068 

POL        Eesti Kultuurkapitali toetus "2016 Tähesära" 1 100 

SAPT        LEADER projektijuhtimise teenus 6 000 

POL 
       EASi 2016 a. projekti laekumised "KOV ühinemiste 
koordineerimine" 8 968 

MV        ED infopunkt 20 000 

  Muud tulud   

 
Kavandatav tulu on 1 178161 eurot. Toetused moodustavad tuludest 1 122 049 eurot (95,2 %) 
ja omatulu majandustegevusest on 56 112 eurot (4,8%).  
 
SAPA kulude jaotust iseloomustab alljärgnev tabel ja majandamiskulude arvutamisel võeti 
aluseks ühinevate institutsioonide 2017. aasta kulubaas, 
 
Tabel 8. SAPA kulude prognoos, 2018 

Kululiik Eurot 

  Kulud kokku 1 144 251 

   POL maakogu, üldkogu ja SAPA nõukogu 22 157 

        Nõukogu esimehe kompensatsioon 470 eur/kuu 5 640 

        Nõukogu aseesimehe kompensatsioon 65 eur/kuu 780 

        Kompensatsioon nõukoja esimeestele 65 eur/istung 2 000 

        Sotsiaalmaks (üldkogu ja komisjonid) 2 737 

        Koosolekute, ürituste majandamiskulud 11 000 

  SAPA BÜROO 523 748 

        PERSONALIKULUD 416 733 

        Juhatuse liikmete töötasu  26 400 

        Muud tasud  15 000 

        Keskastme spetsialistide töötasu  271 680 

        Sotsiaalmaks (juhatus, muud tasud) 13 455 

        Sotsiaalmaks, töötuskindlustus (spetsialistid) 90 198 

        MAJANDAMISKULUD 104 316 

  
      Administreerimiskulud + bürootarbed + audiitor 

18 661 
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+infosüsteem 

        Ruumide majandamiskulud 35 122 

        Isikliku sõiduauto kasutamine 16 300 

        Info- ja kommunikatsiooniteenused (side) 8 317 

        Inventar + väikevahendid 2 928 

        Muud kulud 9 488 

        Lähetus 5 521 

        Töötajate koolitus 2 229 

SAPT       Uurimis- ja arendustööd 5 750 

        TURUNDUSKULUD 2 700 

        Turundus/reklaam 2 000 

        Kodulehekülje uuendamine ja administreerimine 400 

        Infomaterjalide soetamine 300 

  KOV KOOLITUSTEGEVUS  27 500 

        Ühiskoolitused 5 500 

        Osamaksetega koolitused 22 000 

   HARIDUS 50 287 

        Koolieelsete lasteasutuste õpetajate täiendkoolitus 13 269 

        Õpilasüritused ja ainealane ühistegevus 34 918 

        SAPA kaasfinantseerimine 2 100 

   KOOSTÖÖPROJEKTID JA ÜHISÜRITUSED 478 559 

POL       SA Jõulumäe TSK 8 426 

POL       Pärnumaa Spordiliit 31 656 

POL       Pärnumaa Rahvakultuuri Keskselts 3 376 

POL       Varjupaikade MTÜ 12 597 

POL       Laste ja noorte vaimse tervise keskus 99 000 

POL       Ühisüritused ja koostööprojektid 40 458 

PEAK       Ettevõtlusalased projektid 204 108 

SAPT       Antavad toetused tegevuskuludeks  6 238 

SAPT       Turismialased projektid kokku 72 700 

   MUUD 42 000 
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        Muud majandamiskulud 8 000 

        ED üritused 19 000 

        Reservfond 15 000 

 

6. Edasine töö ja ajakava 

SAPA asutamine võiks toimuda järgmise ajakava alusel, eesmärgiga käivitada SAPA alates 
1. jaanuarist 2018.  
 
Tabel 9. Sihtasutuse Pärnumaa Arenduskeskus moodustamise ajakava 

  

TEGEVUSED/ 

nädalad 
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 

  
4.09-
10.09 

11.09
-

17.09 

18.09
-

24.09 
25.09-
1.10 

2.10-
8.10 

9.10-
15.10 

16.10
-
22.10 

23.10
-

29.10 
30.10
-5.11 

6.11-
12.11 

13.11-
19.11 

1 

Volikogude 
otsused osaleda 
SAPA asutamisel 
ja esindaja 
volitamine 
allkirjastada 
notariaalne 
asutamis-otsus. 
Nõukogu ja 
juhatuse liikmete 
nimetamine. 

Volikogud 

  

    

      

2 

SAPA asutamis-
otsuse (sisaldab 
ka registrile 
esitamise 
avaldust) notari-
aalne allkirjasta-
mine volitatud 
esindajate poolt. 
NB! Kontrollida 
eelnevalt 
esindatuse või 
volituste 
notariaalset 
tõestust.   

      
Esin-
dajad 

  

    

      

3 

PEAKi asutajate 
nõusolek selle 
ühendamiseks 
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SAPA-ga 

  

      - Pärnu 
Linnavolikogu 
(samal istungil 
augustis) 

      
Voli-
kogu 

  

  

    

      

  
      - POL 
üldkogu 

      
Üld-
kogu 

  

  

    
      

        - Maavalitsus       MV   

  

          

4 

SAPA (ühendav)  
ja PEAK (ühen-
datav) juhatuste 
poolt 
notariaalselt 
tõestatud 
likvideerimis-
menetluseta 
ühinemislepingu 
sõlmimine (sh 
vara üleandmine 
tervikuna ja 
tagajärjed 
töötajaile). 
Ühinemisleping 
võib olla 
tingimuslik. 

      

  

Juha-
tus 

  

    

      

5 

SAPA (ühendav)  
ja SAPT (ühen-
datav) juhatuste 
poolt 
notariaalselt 
tõestatud 
likvideerimis-
menetluseta 
ühinemislepingu 
sõlmimine (sh 
vara üleandmine 
tervikuna ja 
tagajärjed 
töötajaile). 
Ühinemisleping 
võib olla 
tingimuslik. 

      

  

Juha-
tus 

  

    

      

6 

PEAK ja SAPA 
nõukogude 
otsused (poolt 

        
  

Nõu-
kogu 
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2/3) ühinemis-
lepingu 
heakskiitmisest 

7 

SAPT ja SAPA 
nõukogude 
otsused (poolt 
2/3) 
ühinemislepingu 
heakskiitmisest. 

        

  

Nõu-
kogu 

    

      

8 

Ühinemiste vaid-
lustamise aeg 1 
kuu 

        
  

          
  

9 

SAPA juhatus 
esitab avalduse 
ühinemise 
registrisse 
kandmiseks peale 
vaidlustusaja 
lõppu. 

          

  

      

  

Juha-
tus 

 

On oluline, et POL üldkogu otsustaks SAPA asutamise võimalikult lähiajal. Seejuures on 
kriitilise tähtsusega, et kes on SAPA asutajad, kuna sellest sõltub vajalike otsuste hulk. Kui 
SAPA moodustavad kõik tänased Pärnumaa kohalikud omavalitsused, lisaks Läänemaalt 
Hanila vald ja Lihula vald, siis sellisel juhul on vajalik piiratud aja jooksul kõigi nende 
omavalitsuste volikogude otsuseid. Esitatud ajaraamistiku kriitilisust ilmestab asjaolu, et 
PEAK-i likvideerimiseks on vajalik volitusi Vabariigi Valitsuselt, mis kindlasti võtab aega. 
Samuti tuleb SAPA töö käivitamiseks pidada läbirääkimisi asjaosaliste ministeeriumitega, et 
leppida täpsemalt kokku maavalitsuse ülesannete ülevõtmises ja nende rahastamise 
tingimustes. Juhul kui kavandatud aja raames kokkuleppele ei jõuta, on olemas oht, et 
SAPAle ei anta üle riiklikke ülesandeid ja neid hakkab teostama mõne teise 
maakonna/piirkonna arenduskeskus. 

Lisa 2. Sihtasutus Pärnumaa Arenduskeskus põhikiri 
 
Sihtasutus Pärnumaa Arenduskeskus põhikiri 
 
1. Üldsätted 
 
1.1 Sihtasutus Pärnumaa Arenduskeskus (lühend SAPA, inglise keeles Development Centre 
of Pärnu County) on Pärnumaa Omavalitsuste Liidu ja Pärnu linna poolt asutatud 
koostööorganisatsioon, mis on asutatud eesmärgiga ühendada SA Pärnumaa Ettevõtlus- ja 
Arenduskeskuse ja SA Pärnumaa Turismi tegevused ning maakondlik arendus- ja 
planeerimistegevus ning muud ühistegevused. 
1.2 Sihtasutus Pärnumaa Arenduskeskus asukoht on Pärnu linn, Eesti Vabariik. 
1.3 Sihtasutuse koosseisus võib moodustada struktuuriüksusi. Struktuuriüksuste ülesanded 
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määratakse struktuuriüksuse põhimääruses, mille kinnitab sihtasutuse nõukogu. 
 
2. Eesmärk ja põhiülesanded 
 
2.1 Sihtasutuse tegevuse üldiseks eesmärgiks on Pärnumaa elanike heaolule ja 
sotsiaalsele sidususele, majanduse konkurentsivõimele ja kestlikule arengule 
aktiivne kaasaaitamine ning selleks vajalike tegevuste algatamine ja elluviimine. Sihtasutuse 
konkreetseteks eesmärkideks on Pärnumaa arenguga seotud tegevuste elluviimine, 
regionaalarengu- ja planeerimisalaste ülesannete täitmine, ettevõtluse, kohaturunduse ja 
kodanikuühiskonna arengule kaasaaitamine ning hariduse, sotsiaali, kultuuri, spordi, 
rahvatervise ja turvalisuse valdkondades maakondliku koostöö võimestamine, siseriiklike ja 
rahvusvaheliste organisatsioonidega koostöö ning nendega seotud teavitustegevuse 
maakondlik korraldamine ja elluviimine. 
2.2 Sihtasutuse põhiülesanded on: 
2.2.1 maakonna arengustrateegia koostamine ja menetlemine ning vastuvõtmise ja 
avalikustamise korraldamine. Tasakaalustatud maakonna arengule kaasa aitamine, nendeks 
investeeringute ja toetuste taotlemine ning kavandatu elluviimine; 
2.2.2 ruumilise planeerimise korraldamine maakonnas, maakonnaplaneeringute koostamine ja 
kehtestatud maakonnaplaneeringute järgimise, ülevaatamise ja elluviimise teostamine ning 
maakonda puudutava üleriigilise planeeringu ja riigi eriplaneeringute koostamisel ning nende 
keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimisel osalemine; kohaliku omavalitsuse 
eriplaneeringute ja üldplaneeringu ning nende põhilahenduse muutmise ettepanekut 
sisaldavate detailplaneeringute koostamisel ning nende keskkonnamõju strateegilise 
hindamise läbiviimisel osalemine; maakonna kaardibaasi ning geoinfo andmebaasi haldamine 
ja täiendamine ning maakonnaplaneeringute graafiliste materjalide koostamine ja 
kujundamine; nõustamine maakonnaplaneeringute, üld- ja detailplaneeringutega seonduvates 
küsimustes; 
2.2.3 ettevõtluskeskkonna arengule, ettevõtlikkuse ja ettevõtjate konkurentsivõime 
suurendamisele ja tööhõivealasele koostööle, piirkonda investeeringute saamisele, 
ärikontaktide arendamisele ja uute turgude avamisele kaasa aitamine, ettevõtluse 
inkubatsiooniteenuste osutamine; 
2.2.4 maakonna ja piirkonna turismiettevõtjate, omavalitsusüksuste ja kolmanda sektori 
turismialase koostöö ning turismialaste toodete ja teenuste väljatöötamise võimestamine, 
maakonna ühise turunduse, turismi valdkonnas koolitamise ja analüüside koostamise 
korraldamine, Pärnumaa külastuskeskkonna teadvustamisele, positiivsele mainele ja 
külastajate arvu kasvule kaasaaitamine; 
2.2.5 kodanikele, ettevõtjatele, avalikule ja kolmandale sektorile ning teadus- ja 
arendusasutustele nõustamise ja koolituse pakkumine, koostöövõimalusi ning abi rahaliste ja 
muude toetuste taotlemisel, äriprojektide ja –plaanide, laenutaotluste, arengukavade ja 
projektide koostamisel ning elluviimisel; 
2.2.6 maakondliku teabe jagamine, nõustamine ja koolitamine; 
2.2.7 arendus- ja planeerimisvaldkonna spetsialistide võimekuse ja suutlikkuse tõstmine; 
partnerite, projekti- ja arendusjuhtide võrgustikupõhise koostöö korraldamine; 
2.2.8 rahvusvaheliste suhete arendamine ja edendamine, sh erinevat laadi lepingud ja koostöö 
Euroopa Komisjoni ja Põhjamaad Ministrite Nõukogu Eesti esindustega; 
2.2.9 informatsiooni ja projektiideede kogumine, süstematiseerimine, analüüsimine ja 
edastamine ning ekspertiiside ja uuringute algatamine ja koostamine sihtasutuse põhikirjaliste 
eesmärkide saavutamiseks; 
2.2.10 arengu alaste programmide ja projektide algatamine; fondide, sihtotstarbeliste toetuste 
ning stipendiumide moodustamine ja nende vahendite jagamine ning asjakohastes eesti ja 
rahvusvahelistes koostöövõrgustikes osalemine; 
2.2.11 vahendite taotlemine riigieelarvest, Eesti ja teiste riikide organisatsioonidelt, 
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kohalikelt omavalitsustelt, juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt sihtasutuse eesmärkide 
täitmiseks ning eraldatud ressursside sihipärase kasutamise tagamine; 
2.2.12 muude tegevuste läbiviimine, mis on seotud sihtasutuse põhikirjaliste eesmärkide 
saavutamisega. 
2.3 Sihtasutus lähtub oma tegevuses põhikirja punktis 2.1 ja 2.2 nimetatud valdkondades 
riiklikest, maakondlikest ja asutajate ning kohalike omavalitsuste strateegilistest ja poliitikat 
kujundavatest dokumentidest. 
 
3. Sihtasutuse juhtimine 
 
3.1 Sihtasutuse juhtorganid on nõukogu ja juhatus. 
3.2 Nõukogu kavandab sihtasutuse tegevust ning korraldab sihtasutuse juhtimist ja teostab 
järelevalvet sihtasutuse tegevuse üle. 
3.3 Sihtasutuse nõukogu koosseisu kuulub kuus (6) liiget. Nõukogu liikmed määratakse 
neljaks aastaks nõukogu liikme kohtade jaotuse kohaselt asutajate otsustega. Nõukogu 
liikme(d) kutsub tagasi vastav asutaja oma otsusega. 
3.4 Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe ja ühe aseesimehe, kes korraldavad 
nõukogu tegevust. 
 
4. Nõukogu 
 
4.1 Nõukogu kavandab sihtasutuse tegevust, korraldab juhtimist ja teostab järelevalvet 
sihtasutuse tegevuse üle. 
4.2 Pärnumaa Omavalitsuste Liidul on nõukogus 3 esindajat ja Pärnu linnal 3 esindajat. 
Nõukogu liikme määrab ametisse ja kutsub tagasi vastav asutaja oma otsusega. Nõukogu 
liikme volituste tähtaeg on neli (4) aastat. Asutajatel on õigus nõukogu liige tagasi kutsuda 
igal ajal olenemata põhjustest. 
4.3 Kuueliikmeline nõukogu lähtub oma tegevuses sihtasutuse eesmärkidest, varade mahust 
ja majanduslikust olukorrast, et tagada nõukogu ülesannete efektiivne täitmine sihtasutuse 
tegevuse kavandamisel, korraldamisel ja juhatuse tegevuse üle järelevalve teostamisel. 
4.4. Nõukogu pädevuses on: 
4.4.1 sihtasutuse tegevusstrateegia määramine; 
4.4.2 jooksva aasta veebruari kuu lõpuks sihtasutuse aastaeelarve, tegevusplaani kinnitamine 
ja sihtasutuse aastaste tegevuseesmärkide kinnitamine ning nende edaspidine muutmine; 
4.4.3 sihtasutuse majandusaasta aruande kinnitamine; 
4.4.4 juhatuse liikmete arvu määramine ja juhatuse liikme(te) nimetamine ja tagasikutsumine; 
4.4.5 juhatuse liikme(te)le makstava tasu suuruse ja maksmise korra määramine; 
4.4.6 sihtasutuse struktuuri kinnitamine; 
4.4.7 juhatusele nõusoleku andmine igapäevase majandustegevuse raamest väljuvate 
tehingute tegemiseks, eelkõige kapitalirendilepingute sõlmimiseks või selliste tehingute 
tegemiseks, millega kaasneb laenude võtmine, kinnisasja või hoonestusõiguse tasuta 
omandamise lepingus selle vara sihtotstarbelise kasutamise ja leppetrahvi maksmise 
kohustuse võtmine vastavalt kehtivale õigusele, osaluse omandamine ja lõppemine äriühingus 
või kinnisasjade, samuti registrisse kantud vallasasjade võõrandamine või asjaõigusega 
koormamine. 
4.4.8 audiitori(te) nimetamine ja tagasikutsumine ning audiitori(te) arvu ja tasustamise korra 
määramine; 
4.4.9 sihtasutuse tegevuse kohta hinnangu andmine hiljemalt ühe (1) kuu jooksul arvates 
sihtasutuse majandusaasta aruande kinnitamisest; 
4.4.10 nõukogu töökorra kehtestamine; 
4.4.11 juhatuse esimehe ettepanekul juhatuse liikmete vastutusvaldkonna määramine; 
4.4.12 sihtasutuse esindamine vaidlustes ja tehingute tegemisel juhatusega. 
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4.5. Nõukogu liikme tasustamine 
4.5.1 nõukogu esimehe ja aseesimehele ning nõukodade esimeestele võib määrata tasu 
nõukogu poolt kehtestatud määras ja korras; 
4.5.2 nõukoja esimehele tasu maksmisel arvestatakse tema osalemist nõukoja koosolekutel ja 
nõukogu tegevuses; 
4.5.3 nõukogu liikme tagasikutsumisel nõukogust ei maksta talle hüvitist. 
4.6 Nõukogu töökorraldus 
4.6.1 Nõukogu liikmed valivad endi hulgast kaheks aastaks esimehe ja aseesimehe, kes 
korraldavad nõukogu tööd. Nõukogu esimees esindab nõukogu, korraldab selle tegevust ja 
juhatab nõukogu koosolekuid. Nõukogu esimehe äraolekul asendab teda aseesimees. 
4.6.2 Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks (1) 
kord kolme (3) kuu jooksul. Nõukogu koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees või 
aseesimees. Nõukogu koosolek kutsutakse kokku, kui seda nõuab vähemalt üks asutaja, 
nõukogu liige, juhatus või audiitor. Koosoleku kutse koos toimumise aja, koha, päevakorra ja 
seotud materjalidega saadetakse nõukogu liikmetele elektrooniliselt vähemalt seitse päeva 
enne koosoleku toimumist. 
4.6.3 Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa kaks kolmandikku 
nõukogu liikmetest, sealhulgas nõukogu esimees või aseesimees. Igal nõukogu liikmel on üks 
hääl. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda või jääda erapooletuks, välja 
arvatud seaduses sätestatud juhud. Nõukogu liige ei tohi osa võtta hääletamisest, kui 
otsustatakse tema ja sihtasutuse vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist, samuti 
kolmanda isiku ja sihtasutuse vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist, kui nõukogu 
liikme sellest tehingust tulenevad huvid on vastuolus sihtasutuse huvidega. Isiku valimisel 
loetakse valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli. 
4.6.4 Põhikirja punktide 4.4.1; 4.4.2 ja 4.4.4 otsustamiseks on vajalik kahe kolmandiku 
nõukogu koosseisu häälte enamus. 
4.6.5 Nõukogu võib teha otsuse koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletab 
kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 3/4 nõukogu liikmetest. Otsuse vastuvõtmiseks 
koosolekut kokku kutsumata saadab nõukogu esimees nõukogu liikmetele otsuse projekti ja 
määrab tähtaja, mille jooksul nõukogu liige peab esitama selle kohta oma seisukoha. Vastav 
tähtaeg ei või olla lühem kui 3 (kolm) tööpäeva. Kui nõukogu liige nimetatud tähtaja jooksul 
ei teata, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse ta koosolekul mitteosalenuks. 
4.6.6 Nõukogu koosolekud protokollitakse. Nõukogu koosoleku protokollile kirjutavad alla 
kõik koosolekust osavõtnud nõukogu liikmed ja koosoleku protokollija. Protokolli kantakse 
nõukogu liikme eriarvamus, mille ta kinnitab oma allkirjaga. 
4.6.7 Nõukogul on õigus saada oma ülesannete täitmiseks juhatuselt teavet sihtasutuse 
tegevuse kohta. 
 
5. Juhatus 
 
5.1 Sihtasutust juhib ja esindab juhatus. 
5.2 Juhatuse liikmed nimetab ja kutsub tagasi nõukogu. Juhatusel on üks (1) (juhataja) kuni 
kolm (3) liiget. Juhatuse õigust esindada sihtasutust võib piirata nõukogu otsusega. 
5.3 Juhatuse liikme volituste tähtaeg on kuni viis (5) aastat. 
5.4 Juhatuse liikmete töökord ja muud tingimused määratakse kindlaks juhatuse liikme 
lepingus. 
5.5 Juhatuse liikmed nimetab ja kutsub tagasi nõukogu arvestades käesolevas põhikirjas 
sätestatut. Nõukogul on õigus juhatuse liige tagasi kutsuda igal ajal olenemata põhjusest. 
5.6 Juhatus oma ülesannete täitmisel: 
5.6.1 juhib sihtasutuse igapäevast tegevust; 
5.6.2 tagab nõukogu otsuste elluviimise ja vastutab nende täitmise eest; 
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5.6.3 tagab majandusaasta aruande koostamise; 
5.6.4 esitab nõukogule kinnitamiseks aastaeelarve ja tegevuskava; 
5.6.5 tegutseb sihtasutuse nimel ja esindab sihtasutust, arvestades nõukogu poolt kehtestatud 
piiranguid; 
5.6.6 käsutab sihtasutuse vara, sõlmib sihtasutuse nimel lepinguid ja avab arveid 
krediidiasutustes; 
5.6.7 sõlmib, muudab ja lõpetab töötajatega lepinguid; 
5.6.8 annab volikirju sihtasutuse esindamiseks; 
5.6.9 esitab vähemalt üks kord kvartalis nõukogule ülevaate sihtasutuse tegevusest. 
5.7 Kui juhatuses on üle kahe liikme, valivad juhatuse liikmed endi hulgast juhatuse esimehe, 
kes korraldab juhatuse tegevust. Kui nõukogu on määranud ühe juhatuse liikme 
vastutusvaldkonnaks juhatuse tegevuse juhtimise, siis juhinduvad juhatuse liikmed juhatuse 
esimehe valimisel sellest nõukogu suunisest. Kui juhatuses on paaris arv liikmeid ja juhatuse 
otsuste tegemisel jagunevad hääled võrdselt, siis on otsustavaks juhatuse esimehe hääl. 
5.8 Oma ülesannete täitmisel täidab juhatuse esimees muuhulgas järgmisi kohustusi: 
5.8.1 määrab nõukogu poolt määratud vastutusvaldkondi arvestades juhatuse liikme 
kohustused. Määrab juhatuse liikme ajutise äraoleku ajal teda asendava juhatuse liikme; 
5.8.2 kutsub kokku juhatuse koosolekud, määrab koosoleku toimumise koha ja koosolekul 
arutlusele tulevad küsimused; 
5.8.3 määrab juhatuse koosoleku protokollija ja kirjutab alla juhatuse koosoleku protokollile; 
5.8.4 teeb nõukogule ettepaneku juhatuse liikme määramiseks ja tagasikutsumiseks, samuti 
tema vastutusvaldkonna määramiseks; 
5.8.5 teeb nõukogule ettepaneku juhatuse liikmetega juhatuse liikme lepingu sõlmimiseks; 
5.8.6 annab nõukogule arvamuse juhatuse esimehe ja juhatuse liikmete tasude ja hüvitatavate 
kulutuste kehtestamiseks; 
5.8.7 võtab osa nõukogu koosolekutest; 
5.8.8 suhtleb avalikkuse ja kolmandate isikutega ja avaldab arvamust juhatuse ning 
sihtasutuse nimel. 
5.9 Juhatuse liikmele tasu maksmine toimub üksnes temaga sõlmitud juhatuse liikme lepingu 
alusel. Kui juhatuse liige täidab lisaks sihtasutuse juhatuse liikme ülesannetele muid 
sihtasutusele vajalikke ülesandeid, siis nende ülesannete eest võib tasu maksta üksnes, kui see 
on ette nähtud juhatuse liikme lepingus. 
5.10 Juhatuse liikmele võib maksta täiendavat tasu, arvestades tema töö tulemuslikkust. 
Täiendava tasu suurus peab olema põhjendatud, kusjuures arvestama peab sihtasutusele 
seatud eesmärkide täitmist. Majandusaasta jooksul makstava täiendava tasu suurus kokku ei 
või ületada juhatuse liikmele eelmisel majandusaastal makstud kuni kolmekordset kuutasu. 
5.11 Juhatuse liikmele võib maksta lahkumishüvitist üksnes tagasikutsumisel nõukogu 
algatusel enne tema volituste tähtaja möödumist. Lahkumishüvitist võib maksta juhatuse 
liikme tagasikutsumise ajal kehtiva kuni kolme kuu tasu ulatuses. 
 
6. Nõukoda 
 
6.1 Sihtasutuse juures tegutsevad valdkondlikud nõukojad, mis täidavad eelkõige nõuandvat 
rolli põhikirjaliste eesmärkide ja ülesannete täitmiseks. 
6.2 Nõukoja pädevuses on: 
6.2.1 sihtasutuse aastaeelarve ja tegevuskava läbivaatamine ja nende osas ettepanekute 
tegemine juhatusele; 
6.2.2 tegevusvaldkonda puudutavate strateegiliste dokumentide läbivaatamine ja nende osas 
ettepanekute tegemine juhatusele; 
6.2.3 ettepanekute tegemine juhatusele uute meetmete rakendamiseks struktuuriüksuse 
tegevusvaldkonda reguleerivate strateegiate ja tegevuskavade raames; 
6.3 Nõukoja liikmed nimetab ja kutsub tagasi nõukogu. Nõukojal on kuni seitse (7) liiget, 
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kellest vähemalt üks liige on nõukogu liikmete hulgast. Nõukoja tööd juhib nõukoja esimees, 
kes valitakse nõukoja liikmete hulgast ja on nõukogu liige. 
6.4 Nõukoja moodustamise ja töökorra kehtestab sihtasutuse nõukogu. 
 
7. Sihtasutuse vara ja tegevus 
 
7.1 Sihtasutuse vara tekib: 
7.1.1 riigi- ja kohaliku omavalitsuste eraldistest, toetustest, annetustest, sihtotstarbelistest ja 
muudest maksetest; 
7.1.2 sihtasutuse majandustegevusest, vara kasutamisest ja üritustest laekuvast rahast; 
7.1.3 Eesti või välismaiste era- ja/või avalik-õiguslike isikute poolt sihtasutusele tasuta või 
tagasivõtmatult üle antud varast; 
7.1.4 muudest allikatest kooskõlas õigusaktidega. 
7.2 Vara üleandmise kord: 
7.2.1 Sihtasutusele laekuvad rahalised vahendid kantakse sihtasutuse arveldusarve(te)le. 
7.2.2 Sihtasutusele antakse vara üle lepingu ja/või üleandmis-vastuvõtu akti alusel. 
7.2.3 Sihtasutus ei või omandada vara, kui selle vara omandamise tingimuseks on 
sihtasutusele selliste kohustuste võtmine, mis ei ole kooskõlas sihtasutuse eesmärkidega või 
annavad vara sihtasutusele võõrandajale mingeid eelistusi teiste soodustatud isikutega 
võrreldes. 
7.2.4 Vara omandamise, kasutamise ja käsutamise järelevalve üldised põhimõtted kehtestab 
sihtasutuse nõukogu. 
7.3 Vara kasutamise ja käsutamise üldine kord 
7.3.1 Sihtasutuse vara kasutatakse: 
7.3.1.1 sihtasutuse eesmärkide saavutamiseks ja põhiülesannete täitmiseks; 
7.3.1.2 sihtasutuse jooksvate kulude katteks ja töötajate tasustamiseks. 
7.3.2 Sihtasutuse vara kasutamise ja käsutamise üle ulatuses, mis ei ole nõukogu pädevuses, 
otsustab sihtasutuse juhatus kooskõlas põhikirja ja õigusaktidega. 
7.3.3 Sihtasutus ei või anda laenu ega seda tagada sihtasutuse asutajale, juhatuse ega nõukogu 
liikme(te)le, samuti nendega võrdset majanduslikku huvi omavatele isikutele, kui seaduses ei 
ole sätestatud teisiti. 
7.3.4 Sihtasutus võib võtta laenu ja sõlmida kapitalirendilepinguid üksnes kõigi nõukogu 
liikmete ühehäälse otsuse alusel. 
7.3.5 Sihtasutus võib kasutada oma tulusid üksnes põhikirjaliste eesmärkides saavutamiseks. 
7.3.6 Sihtasutuse kõikide tulude ja kulude kohta koostatakse tasakaalus eelarve ja esitatakse 
nõukogule hiljemalt eelneva aasta 1. detsembriks. 
7.3.7 Sihtasutus peab oma tegevuse ja varade raamatupidamisarvestust, koostab ja esitab 
raamatupidamise ja statistilised aruanded vastavalt kehtivatele õigusaktidele. 
7.3.8 Sihtasutuse raamatupidamise ja aruandluse õigsust kontrollivad seaduses sätestatud 
isikud oma pädevuse piires. 
 
8. Aruandlus 
 
8.1 Sihtasutuse majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril. Esimene 
majandusaasta algab sihtasutuse registrisse kandmisel ning lõpeb 31. detsember 2018. 
8.2 Aruande koostamine, esitamine ja kinnitamine. 
8.2.1 Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus majandusaasta aruande ning esitab selle 
audiitori(te)le kontrollimiseks. Hiljemalt nelja (4) kuu jooksul majandusaasta lõppemisest 
esitab juhatus majandusaasta aruande koos audiitori(te) järeldusotsusega nõukogule 
kinnitamiseks. 
8.2.2 Sihtasutus esitab auditeeritud ja kinnitatud majandusaasta aruande koopia asutajatele 
viie (5) kuu jooksul majandusaasta lõppemisest arvates. Koos aruandega esitatakse ülevaade 
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selle kohta, kuidas nõukogu on sihtasutuse tegevust aruandeperioodil korraldanud, juhtinud ja 
järelevalvet teostanud, ning näidatakse nõukogu ja juhatuse liikmeile majandusaasta jooksul 
makstud tasude summad. 
8.2.3 Sihtasutus avalikustab oma veebilehel kasumiaruande ning bilansi ja rahavoogude 
aruande kord kvartalis hiljemalt kvartalile järgneva kuu lõpuks. 
8.3 Audiitor(id) 
8.3.1 Sihtasutusel on audiitor(id), kelle nimetab, arvu sätestab ja tasustamise korra määrab 
nõukogu, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Audiitori võib nimetada ühekordse 
audiitorkontrolli tegemiseks või teatud tähtajaks. 
8.3.2 Asutajatel on õigus nõuda erikontrolli tegemist ning kasutada selleks enda poolt 
juhitava asutuse struktuuriüksust. 
 
9. Põhikirja muutmine 
 
9.1 Põhikirja muutmiseks õigustatud isikud: 
9.1.1 põhikirja võib muuta üksnes asutajate ühise otsuse alusel; 
9.1.2 kui asjaolude muutumise tõttu tuleb sihtasutuse põhikirja muuta, kuid põhikirja 
muutmiseks õigustatud isikud seda ei tee, võib põhikirja muutmise otsustada kohus asutaja, 
nõukogu või huvitatud isiku nõudel.  
 
10. Ühinemine, jagunemine ja lõpetamine 
 
10.1 Ühinemine ja jagunemine. 
10.1.1 Sihtasutus võib ühineda teise sihtasutusega nõukogu otsuse alusel. 
10.1.2 Sihtasutus võib nõukogu otsusel jaguneda sihtasutusteks ning osaleda ainult 
sihtasutuste jagunemisel juhul kui jagunemises osalevate sihtasutuste põhikiri näeb 
jagunemise võimaluse ette. 
10.2 Lõpetamine 
10.2.1 Sihtasutuse võib lõpetada: 
10.2.1.1 asutajate ühise otsuse alusel; 
10.2.1.2 muul seaduses sätestatud alusel. 
10.3 Likvideerimine. 
10.3.1 Sihtasutuse lõpetamisel toimub selle likvideerimine, kui seaduses ei ole sätestatud 
teisiti. 
10.3.2 Sihtasutuse likvideerijad määrab nõukogu. 
10.3.3 Likvideerijatel on seaduses sätestatud õigused ja kohustused ning likvideerimine 
toimub seadusega sätestatud korras. Likvideerijad annavad sihtasutuse dokumendid hoiule 
asutajale. 
10.4 Vara jaotamine 
10.4.1 Pärast likvideerimismenetluse kohast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha 
deponeerimist allesjäänud vara antakse üle asutajatele. 
 
Põhikiri on kinnitatud asutamisotsusega. P 

Lisa 3. Asutamisotsuse ja kandeavalduse projekt (variant kui SAPA asutajad on 
Pärnumaa kohalikud omavalitsused) 
 
Projekt 
 
SIHTASUTUSE ASUTAMISOTSUS JA KANDEAVALDUS SIHTASUTU SE  
REGISTREERIMISEKS  
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1. Asutajad ja asutajaõiguste teostajad on:  
 
1.1. Are vald, registrikood ……………, asukohaga ……………,  
mida esindab vastavalt Are valla põhimäärusele ……………., isikukood ……………..,  
1.2. Audru vald, registrikood ……………, asukohaga ……………,  
mida esindab vastavalt Audru valla põhimäärusele ……………., isikukood ……………..,  
1.3. Halinga, registrikood ……………, asukohaga ……………,  
mida esindab vastavalt Halinga valla põhimäärusele ……………., isikukood ……………..,  
1.4. Hanila vald, registrikood ……………, asukohaga ……………,  
mida esindab vastavalt Hanila valla põhimäärusele ……………., isikukood ……………..,  
1.5. Häädemeeste vald, registrikood ……………, asukohaga ……………,  
mida esindab vastavalt Häädemeeste valla põhimäärusele ……………., isikukood 
……………..,  
1.6. Kihnu vald, registrikood ……………, asukohaga ……………,  
mida esindab vastavalt Kihnu valla põhimäärusele ……………., isikukood ……………..,  
1.7. Koonga vald, registrikood ……………, asukohaga ……………,  
mida esindab vastavalt Koonga valla põhimäärusele ……………., isikukood ……………..,  
1.8. Lihula vald, registrikood ……………, asukohaga ……………,  
mida esindab vastavalt Lihula valla põhimäärusele ……………., isikukood ……………..,  
1.9. Paikuse vald, registrikood ……………, asukohaga ……………,  
mida esindab vastavalt Paikuse valla põhimäärusele ……………., isikukood ……………..,  
1.10. Pärnu linn, registrikood ……………, asukohaga ……………,  
mida esindab vastavalt Pärnu linna põhimäärusele ……………., isikukood ……………..,  
1.11 Saarde vald, registrikood ……………, asukohaga ……………,  
mida esindab vastavalt Saarde valla põhimäärusele ……………., isikukood ……………..,  
1.12. Sauga vald, registrikood ……………, asukohaga ……………,  
mida esindab vastavalt Sauga valla põhimäärusele ……………., isikukood ……………..,  
1.13. Sindi linn, registrikood ……………, asukohaga ……………,  
mida esindab vastavalt Sindi linna põhimäärusele ……………., isikukood ……………..,  
2. 14. Surju vald, registrikood ……………, asukohaga ……………,  
mida esindab vastavalt Surju valla põhimäärusele ……………., isikukood ……………..,  
1.15. Tahkuranna vald, registrikood ……………, asukohaga ……………,  
mida esindab vastavalt Tahkuranna valla põhimäärusele ……………., isikukood 
……………..,  
1.16. Tootsi vald, registrikood ……………, asukohaga ……………,  
mida esindab vastavalt Tootsi valla põhimäärusele ……………., isikukood ……………..,  
1.17. Tori vald, registrikood ……………, asukohaga ……………,  
mida esindab vastavalt Tori valla põhimäärusele ……………., isikukood ……………..,  
1.18. Tõstamaa vald, registrikood ……………, asukohaga ……………,  
mida esindab vastavalt Tõstamaa valla põhimäärusele ……………., isikukood ……………..,  
1.19. Varbla vald, registrikood ……………, asukohaga ……………,  
mida esindab vastavalt Varbla valla põhimäärusele ……………., isikukood ……………..,  
1.20. Vändra alev, registrikood ……………, asukohaga ……………,  
mida esindab vastavalt Vändra alevi põhimäärusele ……………., isikukood ……………..,  
1.21. Vändra vald, registrikood ……………, asukohaga ……………,  
mida esindab vastavalt Vändra valla põhimäärusele ……………., isikukood ……………..,  
edaspidi nimetatud koos asutajad.  
 
2. Asutajad soovivad asutada sihtasutuse alljärgnevate andmetega:  
2.1. Sihtasutuse nimi on Pärnumaa Arenduskeskus, edaspidi nimetatud sihtasutus;  
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2.2. Sihtasutuse üldiseks eesmärgiks on Pärnumaa elanike heaolule ja sotsiaalsele sidususele, 
majanduse konkurentsivõimele ja kestlikule arengule aktiivne kaasaaitamine ning selleks 
vajalike tegevuste algatamine ja elluviimine.   
2.3. Sihtasutuse asukoht Pärnu linn, Eesti Vabariik.  
 
3. Sihtasutuse asutamisel kannavad sihtasutuse asutajad üle rahalisi sissemakseid 
alljärgnevalt:  
3.1. Are Vallavalitsus annab sihtasutusele 50 eurot, selle kandmiseks sihtasutuse 
arvelduskontole.  
3.2. Audru Vallavalitsus annab sihtasutusele 50 eurot, selle kandmiseks sihtasutuse 
arvelduskontole.  
3.3. Halinga Vallavalitsus annab sihtasutusele 50 eurot, selle kandmiseks sihtasutuse 
arvelduskontole.  
3.4. Hanila Vallavalitsus annab sihtasutusele 50 eurot, selle kandmiseks sihtasutuse 
arvelduskontole. 
3.5. Häädemeeste Vallavalitsus annab sihtasutusele 50 eurot, selle kandmiseks sihtasutuse 
arvelduskontole.  
3.6. Kihnu Vallavalitsus annab sihtasutusele 50 eurot, selle kandmiseks sihtasutuse 
arvelduskontole.  
3.7. Koonga Vallavalitsus annab sihtasutusele 50 eurot, selle kandmiseks sihtasutuse 
arvelduskontole.  
3.8. Lihula Vallavalitsus annab sihtasutusele 50 eurot, selle kandmiseks sihtasutuse 
arvelduskontole.  
3.9. Paikuse Vallavalitsus annab sihtasutusele 50 eurot, selle kandmiseks sihtasutuse 
arvelduskontole.  
3.10. Pärnu Linnavalitsus annab sihtasutusele 50 eurot, selle kandmiseks sihtasutuse 
arvelduskontole.  
3.11. Saarde Vallavalitsus annab sihtasutusele 50 eurot, selle kandmiseks sihtasutuse 
arvelduskontole.  
3.12. Sauga Vallavalitsus annab sihtasutusele 50 eurot, selle kandmiseks sihtasutuse 
arvelduskontole.  
3.13. Sindi Linnavalitsus annab sihtasutusele 50 eurot, selle kandmiseks sihtasutuse 
arvelduskontole.  
3.14. Surju Vallavalitsus annab sihtasutusele 50 eurot, selle kandmiseks sihtasutuse 
arvelduskontole. 
3.15. Tahkuranna Vallavalitsus annab sihtasutusele 50 eurot, selle kandmiseks sihtasutuse 
arvelduskontole. 
3.16. Tootsi Vallavalitsus annab sihtasutusele 50 eurot, selle kandmiseks sihtasutuse 
arvelduskontole. 
3.17. Tori Vallavalitsus annab sihtasutusele 50 eurot, selle kandmiseks sihtasutuse 
arvelduskontole. 
3.18. Tõstamaa Vallavalitsus annab sihtasutusele 50 eurot, selle kandmiseks sihtasutuse 
arvelduskontole. 
3.19. Varbla Vallavalitsus annab sihtasutusele 50 eurot, selle kandmiseks sihtasutuse 
arvelduskontole. 
3.20. Vändra Alevivalitsus annab sihtasutusele 50 eurot, selle kandmiseks sihtasutuse 
arvelduskontole. 
3.21. Vändra Vallavalitsus annab sihtasutusele 50 eurot, selle kandmiseks sihtasutuse 
arvelduskontole. 
 
4. Asutajad määravad sihtasutusele neljaliikmelise juhatuse. Juhatuse liikmeks määratakse 
tähtajaga „…“ ……2018 …………………… /nimi, isikukood, elukoht/.  
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5. Sihtasutuse juhatuse liikme volituste alguskuupäevaks on asutamisotsuse allkirjastamise 
kuupäev.  
6. Asutajad määravad sihtasutusele kaheteistkümneliikmelise nõukogu. Nõukogu liikmeteks 
määratakse tähtajaga neli aastat alljärgnevad isikud:  
6.1. …………………… /nimi, isikukood, elukoht/;  
6.2. …………………… /nimi, isikukood, elukoht/;  
6.3. …………………… /nimi, isikukood, elukoht/;  
6.4. …………………… /nimi, isikukood, elukoht/;  
6.5. …………………… /nimi, isikukood, elukoht/;  
6.6. …………………… /nimi, isikukood, elukoht/.  
6.7. …………………… /nimi, isikukood, elukoht/;  
6.8. …………………… /nimi, isikukood, elukoht/;  
6.9. …………………… /nimi, isikukood, elukoht/;  
6.10. …………………… /nimi, isikukood, elukoht/;  
6.11. …………………… /nimi, isikukood, elukoht/;  
6.12. …………………… /nimi, isikukood, elukoht/.  
 
7. Sihtasutuse nõukogu liikmete volituste alguskuupäevaks on asutamisotsuse allkirjastamise 
kuupäev.  
8. Asutajad kinnitavad käesolevale asutamisotsuse lisaks oleva sihtasutuse põhikirja.  
9. Asutajad volitavad sihtasutuse juhatuse liiget avama asutatava sihtasutuse nimel 
arvelduskonto krediidiasutuses, sõlmima lepinguid, allkirjastama dokumente ja teostama 
toiminguid, mis on vajalikud asutajate poolt üleantavate rahaliste vahendite vastuvõtmiseks ja 
mis on seotud antud volitusega.  
 
Käesolev asutamisotsus sisaldab vastavalt sihtasutuste seaduse § 14 lõikele 4 asutatava 
sihtasutuse registrisse kandmise avaldust.  
 
Palume kanda sihtasutuste registrisse käesolevas asutamisotsuses nimetatud andmetega  
sihtasutus Pärnumaa Arenduskeskus.  
 
Sihtasutuse asutajad:  

Esindaja nimi  Esindaja allkiri  

Are vald, registrikood   

Audru vald, registrikood   

Halinga vald, registrikood    

Hanila vald, registrikood  

Häädemeeste vald, registrikood   

Kihnu vald, registrikood   

Koonga vald, registrikood   

Lihula vald, registrikood   

Paikuse vald, registrikood    

Pärnu linn, registrikood    

Saarde vald, registrikood  
 

 

Sauga vald, registrikood   

Sindi linn, registrikood   
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Surju vald, registrikood   

Tahkuranna vald, registrikood   

Tootsi vald, registrikood    

Tori vald, registrikood   

Tõstamaa vald, registrikood   

Varbla vald, registrikood   

Vändra alev, registrikood    

Vändra vald, registrikood   

 
_____________Vallavolikogu/Linnavolikogu 

KOV nimi 
 

Otsus 
__________        _______ 2017 nr 
_________ asukoht         kuupäev 
 
Sihtasutus Pärnumaa Arenduskeskus asutamine 
 
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 25, § 35 lg 4, sihtasutuste seaduse 
§ 5 lg-te 1 ja 2 ning _____________valla/linna põhimääruse (vastavad punktid 
põhimäärusest) alusel  

     KOV nimi  
 
_______________ Vallavolikogu/Linnavolikogu 
   KOV nimi 
 
o t s u s t a b: 

1. Osaleda sihtasutus Pärnumaa Arenduskeskus (edaspidi sihtasutus) asutamises. 
 

2. Sihtasutuse asutamisel anda ______________ Vallavalitsusel/Linnavalitsusel  
    KOV nimi 

sihtasutusele üle rahalise sissemaksena  ...... eurot. 
 

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest. 
 

4. Otsuse peale võib esitada ___________ Vallavolikogule vaide haldusmenetluse 
seaduses  

KOV nimi 
sätestatud tähtaegadel ja korras või esitada kaebuse Pärnu maakohtule 
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsuse 
teatavakstegemisest. 

 
________________ 

nimi 
 
Volikogu esimees 
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Lisa 4. POL juhtkomisjoni protokollid, kohalike omavalitsuste ühinemispiirkonna 
arutelude protokollid, üldkogu protokollid ja seminarid kokkuvõtted 

I. Juhtkomisjoni ja teemarühmade protokollid  

Protokoll 31.09.2017 
 
PROTOKOLL  
 
Aeg: 31. september 2017 
Koht: Pärnu Maavalitsus 
Kell: 14.00-15.25 
 
Osalejad: Andres Annast, Eeri Tammik, Heiki Mägi, Lauri Luur, Urmas Kase, Rivo 
Noorkõiv 
 
Päevakord: 
 

1. Maakondliku arenduskeskuse asutamine. 
2. Kohapeal algatatud küsimused. 

 
Rivo Noorkõiv analüüsis olukorda, mis on tekkinud peale Pärnu linnavolikogu otsust, kus 
hääletati POList väljaastumise poolt. 
(Vaata: https://www.youtube.com/watch?v=uOzjk60QP5w&t=5236s).  
 
Tekkinud on uus olukord viimasena arutatud maakondliku koostöömudeli rakendamise osas. 
Kui Pärnu linn POLi töös enam ei osale, siis on POLis ka maakondliku koostöö osas 
poliitiline arutelu maakonna kui terviku vaatepunktist pärsitud. Tuleb tulla tagasi juurte 
juurde, kus SAPA asutajateks oli pakutud kohalikud omavalitsused.   
 
Lauri Luur tõdes, et esmalt tuleb minna tagasi algusesse ja püüda leida vastused järgmistele 
küsimustele: Kuidas tagada maakonnakeskuse juhtiv roll? Mis lahendused koostöömudeli 
osas oleksid vastuvõetavad Pärnumaa teistele osapooltele? 
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Pärnu linn omab suurt dominanti maakonnas nii rahvastiku, majanduse kui rahalise panuse 
osas KOV koostöös. Siit kaks küsimust:  

 Kui keegi annab üle poole raha maakondliku koosöö keskseks kasutuseks, siis millise 
hääleõigusega ta lepib (arvamused ei muutu juhtide vahetudes)?  

 Millal linn jätab tegevuste dubleerimise (turism, ettevõtlusosakond)?  
Paratamatult võib ka küsida, et kas lahendus peitub kogu vastutuse, sh maavalitsuse 
ülesannete delegeerimises Pärnu linnale? Ja samas, et kui üks KOV võtab kogu otsustuse 
enda peale, siis kas teised sellega lepivad? 
 
Maakondliku koostöö rahastusallikad eurodes 2017. aasta baasil. 
Asutus 2017 otsustamise põhimõte osakaal 

POL 462 441 
Vajalik otsustamisel 
konsensus 44% 

SAPT 64600 EAS i suunised /hääletus 6% 
PEAK 374412 EAS i suunised/hääletus 35% 

MV  158 600 
Vajalik otsustamisel 
konsensus 15% 

KOKKU 1060052,61     
 
Kui vaadata peamist raha allikat maakondliku koostöö jooksvateks tegevusteks, siis see tuleb 
omavalitsustelt.  

 Kuidas tagada omavalitsuste jätkuv huvi panustada maakondlikesse ühistegevustesse?  
 
PÜTKi olemusest lähtuvalt jääb maakonda mitu eraldi organisatsiooni ja on vaja lahendus, et 
kuidas tagada organisatsioonide omavaheline sidumine? 
 
Järgnes arutelu kujunenud olukorra üle: Pärnu linnavolikogu otsus POList lahkumise kohta, 
PEAK reorganiseerimine, riigi osaluse lõpetamine PEAK töös eeldab Vabariigi Valitsuse 
otsust, maavalitsuste ülesannete üleandmine eeldab kokkuleppeid asjaosaliste 
ministeeriumitega, ajagraafik on pingeline, POL, PEAK ja SAPT peavad hakkama koostama 
tulevase aasta tööplaani ja eelarvet- vaja on selgust nende plaanide tegemiseks. 
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MKM soovib MAKide baasil luua katusorganisatsiooni. Samas pole selgust, et milliseks 
uued maakondlikud/piirkondlikud arendusorganisatsioonid kujunevad. SAPA kui uus 
maakondlik arendusorganisatsioon on kavandatud mitte ainult ettevõtluse kesksena vaid kogu 
maakondliku koostöö organisatsioonina. Seega, PEAK tegevus on märksa laiem kui MKMi 
vastutusala. 
  
Otsustati:  
 

1. Jätkata SAPA teemal arutelu peale Pärnu Linnavolikogu 21. septembri 2017 korralise 
istungi tulemuste selgumist, milles üks päevakorrapunkte peaks olema Pärnu linna 
SAPA asutamise kohta seisukoha kujundamine.  

2. Lauri Luur konsulteerib MAKide katusorganisatsiooni moodustamist PEAK 
juhatajaga ja ühisseisukoha kujundamist teiste omavalitsusliitudega. Vajadusel 
tehakse ühispöördumine MKMile MAKide katusorganisatsiooni moodustamise 
koordineerimise vajaduse kohta kõigi kohalike omavalitsustega. 

 
Protokollis: Rivo Noorkõiv 
OÜ Geomedia, konsultant 

Protokoll 21.08.2017 
 

Väljavõte 
 
Maakondliku arendusüksuse asutamist ettevalmistava komisjoni ja arengukomisjoni ühise 
koosoleku P R O T O K O L L  
 
Pärnus 21. august 2017 nr 1-4.9/4 ja 1-4.3/6  
Algus kell 14.10, lõpp kell 15.20  
 
Koosoleku juhataja: Mikk Pikkmets Protokollija: Kristel Ernits Osa võtsid: Mikk Pikkmets, 
Toomas Sonts, Jaanus Männik, Karel Tölp, Ülle Vapper, Kaie Toobal, Siim Suursild Puudus: 
Heiki Mägi, Romek Kosenkranius, Jaak Kastepõld, Kalev Kiisk, Jaanus Rahula, Andres 
Annast Kutsutud: Lauri Luur, Eeri Tammik, Kristel Ernits  
 
Päevakord: 1. SA Pärnumaa Arenduskeskuse asutamisest  
2. Seisukoha kujundamine Lelle-Pärnu raudteelõigu sulgemise osas  
 
Päevakorrapunkt 1- SA Pärnumaa Arenduskeskuse (SAPA) asutamisest Mikk Pikkmets- 
arengukomisjoni esimees Komisjoni eel toimus erakorraline koosolek valitsusjuhtidega 
seoses Pärnu linna otsusega POList välja astuda. Arutati põhjuseid, tulevast koostööd ning 
SAPA asutamise võimalusi.  
Otsustati: 1.1 Komisjon toetab omavalitsusjuhtide arvamust SAPA asutamise variantide osas: 
1.1.1 Pärnumaa Omavalitsuste Liit ja Pärnu linn asutavad ühiselt SAPA, nõukogus on kuni 
12 liiget (50 % häältest POL ja 50% hääletas Pärnu linn), riigilt ühiseks täitmiseks tulevate 
ülesannete täidesaatev asutus otsustatakse pärast kohalike omavalitsuste volikogude valimisi. 
1.1.2 POL on SAPA asutajaks juhul kui Pärnu linn asutajaliige olla ei soovi. Nõukogus võib 
arvestada kohad ka Pärnu linnale. 2 (2) Päevakorrapunkt 
 
Mikk Pikkmets /allkirjastatud digitaalselt/  
Kristel Ernits /allkirjastatud digitaalselt/  

Protokoll 31.07.2017 (1) 
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Väljavõte 
 
Maakondliku arendusüksuse asutamist ettevalmistava komisjoni ja arengukomisjoni ühise 
koosoleku P R O T O K O L L  
 
Pärnus 31. juuli 2017 nr 1-4.9/3 ja 1-4.3/5  
Algus kell 14.10, lõpp kell 16.25  
 
Koosoleku juhataja: Andres Annast ja Mikk Pikkmets Protokollija: Kristel Ernits Osa võtsid: 
Mikk Pikkmets, Andres Annast, Jaak Kastepõld, Kaie Toobal, Heiki Mägi, Karel Tölp, 
Jaanus Männik, Ülle Vapper Puudus: Siim Suursild, Jaanus Rahula, Kalev Kiisk, Toomas 
Sonts, Romek Kosenkranius Kutsutud: Lauri Luur, Eeri Tammik, Kristel Ernits, Teet Kurs, 
Rivo Noorkõiv, Jaanus Metsnik  
 
Päevakord:  
1. DigiTee projektist  
2. Loodavast Pärnu maakonna arendusüksusest (SAPA)  
3. Pärnu lennujaama halduskulude katmisest.  
 
Päevakorrapunkt 2- Loodavast Pärnu maakonna arendusüksusest (SAPA) Lauri Luur- 
juhatuse esimees Rivo Noorkõiv- konsultant R. Noorkõiv ja L. Luur andsid ülevaate 24.-31. 
juuli toimunud kohtumistest omavalitsusjuhtidega KOV ühinemispiirkondade kaupa. 
Viimane toimus täna, 31.juulil Pärnu linna, Audru ja Paikuse vallaga. Kohtumiste memod 
edastatakse kõigile omavalitsustele. Ühtset arusaama SAPA asutamise ja POL tuleviku osas 
ei ole. Valdavalt on nägemus, et SAPA= SAPT+PEAK ning SAPA nõukogu peaks väiksem 
olema (4-7 liiget). Konsensus puudub selles, mis asutus võtab üle riigi poolt antavad 
maavalitsuste ülesanded. Arutelu: Maavalitsuse ülesanded POLile, SAPA moodustajaks 
POL+ Pärnu linn, nõukogus võrdne arv hääli. Vajadusel muuta ning kaasajastada tänast POLi 
põhikirja. POLis tehakse strateegilised ja poliitilised otsused, otsustatakse omavalitsuste 
kaasrahastamine ning üldkogu otsustab, mis ülesanded anda täitmiseks SAPAle. Üldkogu ja 
valitsusjuhtide kogu roll ei tohi väheneda. POLil edaspidi bürood ei ole vaja, tehnilise toe 
tagab SAPA. Augusti üldkogu päevakorda panna SAPA asutamine (POL +Pärnu linn) 
Maavalitsuse ülesanded POLile, KOV volikogud annavad POLile õiguse maavalitsuse 
ülesannete ülevõtmiseks. Pärnu linn ei soovi jätkata POL liikmena. Kõik tegevused ja 
ülesanded SAPAle. SAPA on täidesaatev asutus, POLis võivad omavalitsused ilma Pärnu 
linnata kokku leppida, linn osaleda ei soovi ega vajadust selleks ei näe. Mõistlik otsustada 
järgnevad tegevused etapiliselt eraldi: 1. SAPA asutada, 2. otsustada, kes võtab üle 
maavalitsuse ülesanded, 3. asutuse struktuur ja rahastamine.  
 
Otsustati:  
2.1 Suunata valitsusjuhtide kogusse ettepanek, et SAPA asutajateks on POL +Pärnu linn. 
SAPA nõukogus on võrdne arv hääli. Põhikirjalised ülesanded otsustada valitsusjuhtide 
kogus.  
 
Andres Annast Mikk Pikkmets /allkirjastatud digitaalselt/  
Kristel Ernits /allkirjastatud digitaalselt/  

Protokoll 31.07.2017 (2) 
 
PROTOKOLL  
 
Aeg: 31. juulil 2017 
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Koht: Pärnu Linnavalitsus 
Kell: 10.30-11.45 
 
Osalejad: Jane Mets, Kuno Erkmann, Siim Suursild, Rainer Aavik, Romek Kosenkranius, 
Meelis Kukk, Eeri Tammik, Lauri Luur, Rivo Noorkõiv 
 
Päevakord: 
 

1. Kohalike omavalitsuste maakondliku koostöö alternatiivide arutelu. 
2. Kohapeal algatatud küsimused. 

 
Lauri Luur tutvustas maakondlikke koostöömudeleid (varasemalt asjaosalistele saadetud 
seletuskiri) ja esitas ülevaate maakondliku koostöö arutelude käigust kohalike 
omavalitsustega Pärnumaal. Ühtset koostöömudeli konsensust kujunenud ei ole. Valikud on 
laual ja edasiminekuks on vaja teha otsuseid.  
 
Rivo Noorkõiv tegi ettepaneku käia läbi Pärnu linna seisukohad järgmistel teemadel: SAPA 
asutamine ja asutajad, SAPA funktsioonid (POL ja SAPA tööjaotus), SAPA nõukogu 
moodustamine, SAPA asutamise ajagraafik. 
 
Järgnes osalejate arutelu osalejate poolt tõstatatud teemadel. 
 
Pärnu linna seisukohade on järgmised: 
 

 Moodustada PEAK+SAPT baasil uus organisatsiooniliselt tugev uus Sihtasutus 
SAPA, keskenduses sellesse kogu maakonna laiapõhjalisele arengule 
kaasaaitamise. 

 SAPA funktsioon on ennekõike riiklike ja Euroopa Liidu rahaliste vahendite 
kaasamine maakonna arengusse ja maakondlike koostööprojektide korraldamine, 
mida asutajad oma esindajate läbi SAPAs tegemiseks oluliseks peavad.  

 SAPA asutajad on Pärnu linn ja teised KOVid maakonnas, kusjuures SAPA 
nõukogus põhikirja kohaselt maalistel KOVidel 2 (3) häält ja Pärnu linnal 2 (3) 
häält, eesmärgiga, et Pärnu linnal 50% häältest SAPA nõukogus. Põhikirja 
kohaselt tuleb neljal nõukogu liikmel jõuda otsustamisel konsensusele (ei pooldata 
nõukogu esimehe häälega otsustamist kui nõukogu liikmete hääletustulemus on 
näiteks 2:2).  

 Pärnu linn ei pea oluliseks, et nõukogusse oleksid kaasatud ettevõtjad ja 
kodanikuühiskonna esindajad. Vajadusel võib SAPA juurde moodustada 
temaatilisi komisjone, kus esindatud ettevõtjad, kodanikuühiskond jne. 

 Pärnu linn on kaalunud POList väljaastumist. Kui POL tahab olla SAPA asutaja, 
siis sellisel juhul on põhjendatud, et POLi liikmeteks on Pärnumaa KOVid ilma 
Pärnu linnata. Negatiivne, et sellisel juhul POL roll koostöölavana kaotab 
tähenduse. Tekib üldse küsimus maakonna tähendusest tulevikus. Kas KOVide 
koostöö läheb ühte loodavasse üleriigilisse KOVe ühendavasse organisatsiooni 
selgub tulevikus. 

 SAPA asutamiseks otsused august-september 2017.  
 
Protokollis: Rivo Noorkõiv 
OÜ Geomedia, konsultant 

Protokoll 31.07.2017 (3) 
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PROTOKOLL  
 
Aeg: 31. juulil 2017 
Koht: Pärnu Maavalitsus 
Kell: 14.00-16.35 
 
Osalejad: Andres Annast, Kaie Toobal, Kristel Ernits, Jaak Kasterpõld, Mikk Pikkmets, Karel 
Tölp, Ülle Vapper, Meelis Kukk, Jaanus Männik, Eeri Tammik, Heiki Mägi, Lauri Luur, 
Jaanus Metsnik, Teet Kurs, Rivo Noorkõiv 
 
Päevakord: 
 

1. Digitee projekt. 
2. Kohalike omavalitsuste maakondliku koostöö alternatiivide arutelu. 
3. Pärnu lennujaama arendus. 
4. Kohapeal algatatud küsimused. 

 
Päevakorrapunkt 2 
 
Rivo Noorkõiv tutvustas kohalike omavalitsustega toimunud kokkusaamiste tulemusi seoses 
maakondliku koostöö tuleviku kujundamisega ja arutlusel olnud võimelikke 
koostöömudeleid.  
 
Kohalike omavalitsustega toimunud piirkondlike arutelude tulemusena on võimalik 
konsensus SAPA asutamise osas järgmistel põhimõtetel: 
 

 PEAK+SAPT baasil asutada uus Sihtasutus SAPA eesmärguga tagada riiklike/EL 
rahalise toetusega projektide elluviimine Pärnumaal, ettevõtluse ja turismi areng ja 
maakondlik koostöö, KOVide poolt delegeeritud ülesannete täitmine.  

 SAPA asutajad on KOVid- a) POL või b) iga KOV eraldi ja Pärnu linn. Valik 
pigem, et POL ja Pärnu linn.  

 SAPA nõukogu: maalised KOVid 2 (3) häält ja Pärnu linn 2 (3) – oluline, et 
mõlemal asutajal 50%:50% häältest; soovitus, et pigem nõukogus 4 liiget, sh 
esindavad ka ettevõtjad ning kodanikuühiskonda. 

 SAPA põhikiri: kitsas variant (fookus ettevõtlus) või laiem variant (ettevõtlus+ 
maakondlik arendustegevus tervikuna. Ettepanek maavalitsuste ülesannete 
üleandmine otsustada peale KOV volikogude valimisi  

 Volikogude otsused SAPA asutamiseks august-september 2017. Eelnõud 
koostada. 

 
Kohalike omavalitsuste maakondliku koostööga edasiliikumiseks on mõistlik tegevused 
edaspidi kokku leppida samm-sammult liikudes. 
 
Järgnes elav arutelu püstitatud teemadel. Üks keskne erimeelsus kohalike omavalitsuste 
vahel, et Pärnu linn ei näe POL rolli tulevikus maakondliku koostöö raames. Nende 
seisukoht, et koostöö lahendatakse tugeva SAPA raames. Võib kujuneda olukord, et SAPA 
asutajateks on ühelt poolt POL, kes valib 2 esindajat ja Pärnu linn, kes valib 2 esindajat 
SAPA nõukogusse.  
 
Otsustati:  

1. Asutada SAPA PEAK ja SAPT põhjal 
2. SAPA asutajateks POL ja Pärnu Linnavalitsus 
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3. SAPA põhikirja variant – kas laiemate või kitsamate- funktsioonidega panna 
otsustamisele valitsuskogus 

 
Protokollis: Rivo Noorkõiv 
OÜ Geomedia, konsultant 

Protokoll 26.07.2017 
 
PROTOKOLL  
 
Aeg: 26. juulil 2017 
Koht: Pärnu Maavalitsus 
Kell: 10.00-11.15 
 
Osalejad: Jaak Kasterpõld, Margus Källe, Mikk Pikkmets, Margit Merila, Kaido Selberg, Eeri 
Tammik, Lauri Luur, Rivo Noorkõiv 
 
Päevakord: 
 

3. Kohalike omavalitsuste maakondliku koostöö alternatiivide arutelu. 
4. Kohapeal algatatud küsimused. 

 
Lauri Luur andis ülevaate maakondliku koostöö arutelude käigust Pärnumaal. Toimunud 
konsultatsioonide põhjal on täpsustatud erinevaid kohalike omavalitsuste arusaamasid antud 
teemal. Koostatud on mitmeid SAPA põhikirja variante ja seletuskiri. Materjalid on saadetud 
kõikidele osapooltele. Jätkuvalt on keskne teema, et SAPA asutamise tarvis on vaja teha 
poliitiline valik. 
 
Rivo Noorkõiv tutvustas võimelikke koostöömudeleid. Kesksed teemad poliitilises 
otsustamises on SAPA asutajad, SAPA funktsioonid (POL ja SAPA tööjaotus), SAPA 
nõukogu moodustamine, SAPA asutamise ajagraafik. 
 
Järgnes osalejate arutelu osalejate poolt tõstatatud teemadel. 
 
Otsustati: 
 

1. Toetada SAPA asutamise töövarianti, kus asutajateks on POL ja Pärnu linn. SAPA 
nõukogu liikmete arv seitse, kellest POL esitab 2 liiget, Pärnu linn 2 liiget ja nõukogu 
kolm liiget (2 ettevõtjat ja 1 kodanikuühiskonna esindaja). 

2. POL esindab KOV poliitilist areeni, SAPA on täidesaatev organ. Oluline, et KOV 
poliitilised arutelud peetakse POLis, kus üldkogul igast KOVist tegevjuht ja volikogu 
esimees. 

3. SAPA üks tugev organisatsioon laialdaste funktsioonidega. POLis otsused 
maakondliku identiteedi, preemiate jms osas.  

4. Pidada oluliseks arutada SAPA asutamist üldkogus 9. augustil 2017. Eesmärgiks 
jõuda volikogudes otsusteni augustis-septembris 2017. 

 
Protokollis: Rivo Noorkõiv 
OÜ Geomedia, konsultant 

Protokoll 29.06.2017 
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PROTOKOLL  
 
Aeg: 29. juunil 2017 
Koht: Pärnu Maavalitsus 
Kell: 11.00-12.45 
 
Osalejad: Teet Kurs, Eeri Tammik, Lauri Luur, Urmas Kase, Heiki Mägi, Rivo Noorkõiv 
 
Päevakord: 
 

1. SAPA asutamise asjaolude arutelu. 
2. Kohapeal algatatud küsimused. 

 
Pärnumaa kohalike omavalitsuste üldkogul (14.06.2017) oli päevakorrapunkt SAPA 
asutamisest. Ettekande tegid Lauri Luur ja Rivo Noorkõiv. Järgnes arutelu, mille käigus 
väljendati osalejate poolt soovi SAPA asutada.  
 
Erimeelsused tekkisid: 
 
a) Pärnu linna esindajad ei ole nõus, et SAPA asutab POL. Nende ettepanek, et SAPA 
asutajaks on Pärnu linn koos teiste kohalike omavalitsustega Pärnumaal. Samuti seisukoht, et 
lahendustega ei ole vaja kiirustada. 
 
b) Maalised kohalikud omavalitsuse pidasid oluliseks pigem POL töö jätkumist. Väljendati 
seisukohta, et peale POL poliitilise otsustustasandi peaks tema kompetentsi jääma ka nö 
pehmed funktsioonid. SAPA keskenduks ettevõtlusega seotud teemadele. Selline lahendus 
tulenes hirmust, et SAPA saab endale väga suure vastutusala. Samas POLi „pehmete“ 
funktsioonide jätmine tähendab teatud funktsioonide dubleerimist. Algselt oli pakutud 
variant, et SAPAst kujuneks tugev ja terviklik maakonna arendusfunktsioonide täitja. 
 
Riigikogu võttis 14. juunil 2017 vastu kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja teiste 
haldusreformi elluviimisega seotud seaduste muutmise seaduse (433 SE). Seadusega antakse 
omavalitsustele ühiselt täitmiseks maakonna arengu kavandamise ülesanne, mille 
kohustuslikuks osaks on maakonna või piirkonna arengustrateegia koostamine. 
 
Koostööorgan tuleb volikogudel oma otsusega nimetada hiljemalt 1. veebruaril 2018. 
Omavalitsus peab Rahandusministeeriumit kirjalikult koostööorgani valikust teavitama, et 
Rahandusministeerium saaks seejärel rahastamislepingu alusel anda ülesannete täitmiseks 
koostööorganile üle toetuse riigieelarvest. Eeltoodust lähtuvalt on vaja hiljemalt 17. juuliks 
2017 Rahandusministeeriumile teada anda, kuidas ja millises ajaplaanis on maakonna 
omavalitsused valmis üle võtma maakonna arenduskeskuse pidamise. 
 
Vahepealsel perioodil on toimunud KOV esindajatega konsultatsioonid SAPA asutamiseks 
vajaliku konsensuse saavutamiseks. Tuleb vältida olukorda, kus POL tasandil poliitiline 
arutelu viiakse SAPA nõukogusse. Samuti tuleb arvestada, et SAPA rahastamise üks osa 
tuleb KOVidest ja selleks on vaja poliitilist otsustust KOV volikogudes. Viimane eeldab, et 
KOV tasandilt on kaasatud nii KOV volikogu esindaja kui KOV tegevjuht, et oleks tagatud 
pidev dialoog. POL roll on saavutada poliitiline konsensus maakondlikul tasandil ja selleks 
on oluline säilitada POL üldkogu kui demokraatlik organ. 
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Minna tagasi algse kava juurde. POL jääb KOVide poliitiliseks otsustusorganiks. SAPA on 
mittepoliitiline tugev ja terviklik maakondlik arendusorganisatsioon ja KOVide soovide 
täitev- ja korraldusorganisatsioon. 
 
Tõdeti, et praegune seadusandlus ei anna head lahendust KOVidele koostöö tegemiseks. 
 
Toimus arutelu SAPA juhtimise teemal. Esiteks, koostada eraldiseisva variandina SAPA 
põhikiri, kus nõukogu liikmeid on seitse, kellest kaks esitavad Pärnu linn, kaks Pärnumaa 
maalised KOVid ja a) POL esitab kolm liiget (2 ettevõtjat ja kodanikuliikumise esindaja) ja 
b) nõukogu ise nimetab kolm liiget (2 ettevõtjat ja kodanikuliikumise esindaja). Arutelul 
osalenud pooldasid viimast varianti, et suurendada SAPA vastutust oma tegevuse 
korraldamise eest. 
 
Minimalistlik variant, et SAPA nõukogu liikmeid on kolm. Paraku jääb selle puhul teatud 
teemad lahenduseta (Pärnu linna soov omada hääli vastavalt elanike arvule, KOV väliste 
osapoolte kaasatus- eesmärk viia arutelu nõukogus KOV kesksusest laiemale kaasatusele). 
 
Muuta POL põhikirja – ¾ häälteenamusega otsused, mille hulgas on Pärnu linn. 
 
Peeti oluliseks, et SAPA nõukogusse kuuluv ettevõtja oleks võimalikult vaba poliitilistest 
mängudest. 
 
Peete oluliseks, et üleminekuperioodil on nö ajutine juhatus. Hiljem peale tähtaega, kui uued 
KOVid tööle hakanud, siis uus valimine. Algselt võiksid juhatuse moodustada tänased PEAK 
ja SAPT juhatajad, lisaks üks inimene, kes korraldab maakondlikku arendustegevust. Ka võib 
olla selliselt, et POL juhatuse esimees on SAPA nõukogu liige. Üleminekuperiood võiks olla 
kuni 1. juuli 2018 (PEAK, SAPT, POL 2017 majandusaasta aruanded on kinnitatud ja uus 
organisatsioon on tööle hakanud). 
 
Kaaluda võimalust, et Pärnumaa sümbolüritused jätta POLi pädevusse. Näiteks Pärnumaa 
vapimärgi väljaandmine. Selline täiendus võiks olla lisatud POL põhikirja. 
 
SAPA moodustamisel hoida järgmisi põhimõtteid: 
 

 Maakondlikkus (Pärnumaa), potentsiaali maksimaalne kasutamine ühes korraldavas 
organisatsioonis, suurem võimekus maakonda terviklikult arendada, funktsioonide 
dubleerimise oluline vähendamine, inimeste ja rahaliste ressursside koondamine; 

 Esindus- ja poliitilised rollid eristada halduse ja teenuse osutamise rollidest; 
 KOVide ja partnerite kaasamine piisavate otsuste mõjutamise instrumentidega- SAPA 

nõukogus 2 Pärnu LV esindajat, 2 maalise KOV esindajat ja 3 liiget (2 ettevõtjat, 1 
kodanikeühenduste esindaja) SAPA nõukogu poolt; 

 PEAK, SAPT ja maavalitsuse KOVidele funktsioonide üleandmise osas otsustamise 
läbipaistvus ja kokkulepete tulemustele orienteeritus;  

 rahastamise selgus ja stabiilsus. 
 
Otsustati: 
 
1. Koostada SAPA asutamise tarvis SAPA põhikirja kaks tööversiooni. 
2. Koostada ettepanekud POL põhikirja muutmiseks. 
3. Jätkata konsultatsioone Pärnumaa kohalike omavalitsustega saamaks SAPA asutamiseks 
konsensus. 
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4. Valmistada ette SAPA asutamise tarvis kõik vajalikud materjalid üldkogule. Üldkogu 
koosolek toimub 9. augustil 2017. 
 
Protokollis: Rivo Noorkõiv 
OÜ Geomedia, konsultant 

Protokoll 14.06.2017 
 
PROTOKOLL  
 
Aeg: 14. juunil 2017 
Koht: Pärnu Maavalitsus 
Kell: 10.30-11.45 
 
Osalejad: Eeri Tammik, Lauri Luur, Andres Annast, Urmas Kase, Heiki Mägi, Rivo 
Noorkõiv 
 
Päevakord: 
 

1. SAPA asutamise korraldus. 
2. SAPA põhikirja muudatusettepanekud. 

 
1. SAPA asutamise korraldus 
 
Pärnumaa KOVid pole SAPA asutamise suhtes üksmeelsed. Ennekõike on tekkinud 
vastandumine Pärnu linna ja maaliste KOVide vahel. Samuti on tekkinud erimeelsused, et nö 
„pehme pool“ hoida POLis ja ettevõtlusega seonduv SAPAs. Viimase variandi lahenduseks 
on PEAK ja SAPT kokkupanemine. Paraku ei lahenda see KOVidele väljapakutud varianti, et 
moodustada üks tugev maakondlik arendusorganisatsioon. Samuti on KOVidest seisukohti, et 
SAPA asutamisega ei peaks kiirustama. 
 
Võeti teadmiseks, et Pärnu linn on kaalunud Pärnumaa Omavalitsuste Liidust lahkumist. 
 
Arutati SAPA asutamise ajakava. Tulenevalt asjaolust, et maavalitsused kaotatakse 1.01.2018 
on SAPA moodustamise hilisem aeg, millal KOV volikogud peavad tegema otsuse august 
2017. SAPA moodustamist ja ajakava arutatakse Pärnumaa Omavalitsuste Liidu üldkogul.  
 
2. SAPA põhikirja muudatuseettepanekute arutelu. 
 
1) Punkti 1 lõppu lisada „ja muud ühistegevused“.  
2) Punktis 1.3 ei loetleta asutajaid KOV kaupa.  
3) Punktis 2.2.10 kasutada nimetuse „Europe Direct“ asemel sobivat eestikeelset vastet. 
Konsulteerides Europe Direct teabekeskuse Pärnumaa infopunkti töötajaga pakub juhatus 
välja järgmise sõnastuse, mis on pigem üldisem ja võimaldab tegeleda erinevate 
rahvusvaheliste lepingutega.  
2.2.10 rahvusvaheliste suhete arendamine ja edendamine, sh erinevat laadi lepingud ja 
koostöö Euroopa Komisjoni ja Põhjamaad Ministrite Nõukogu Eesti esindustega;  
4) Punktis 3.3 ja 4.2 oli ettepanek sõnastada, et iga kohalik omavalitsus saab asutamisel ühe 
koha nõukogus, mis teeb nõukogu liikmete arvuks 21 ning põhikirjas Pärnu lisakohtade 
proportsiooni arvestades kuni 42 liiget. Juhatuse ettepanek on ajakava ja asutamisperioodi 
järgse nõukogu tegevuse mahtu arvestades piirduda kolme kuni 12 liikmelise nõukoguga. 
Nõukogu liikmeteks on ettepanek nimetada kas:  
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a) POL üldkogu poolt moodustatud ajutise komisjoni liikmed (9 liiget), või  
b) POL üldkogu poolt moodustatud ajutise komisjoni esimees, üldkogu esimees ja aseesimees 
ning Pärnu linna esindaja (kokku 4 liiget), või  
c) igast ühinemispiirkonnast 1 esindaja (va Pärnu linn) (kuni 12 liiget).  
Eelnevat arvestades on ettepanek muuta sõnastust selliselt, et nõukogus võib olla „kuni“ 12 
liiget ning mitte võimaldada igale asutajale 1 kohta nõukogus.  
3.3 Sihtasutuse nõukogu koosseisu kuulub kuni kaksteist (12) liiget. Nõukogu liikmed 
määratakse neljaks aastaks nõukogu liikme kohtade jaotuse kohaselt asutajate otsustega. 
Nõukogu liikme(d) kutsub tagasi vastav asutaja oma otsusega.  
4.2 Nõukogul on kuni kaksteist (12) liiget, lähtudes sihtasutuse eesmärkidest, varade mahust 
ja majanduslikust olukorrast, et tagada nõukogu ülesannete efektiivne täitmine sihtasutuse 
tegevuse kavandamisel, korraldamisel ja juhatuse tegevuse üle järelevalve teostamisel. Alates 
2018. aasta esimesest jaanuarist on igal kohalikul omavalitsusel nõukogus üks liige ja lisaks 
Pärnu linnast veel viis (5) nõukogu liiget. Nõukogu liikme määrab ametisse ja kutsub tagasi 
vastav asutaja oma otsusega. Nõukogu liikme volituste tähtaeg on neli (4) aastat. Asutajatel 
on õigus nõukogu liige tagasi kutsuda igal ajal olenemata põhjustest.  
5) Punktis 4.5.2 lisada sõna „vähemalt“ 7 päeva.  
4.5.2 Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks (1) 
kord kolme (3) kuu jooksul. Nõukogu koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees või 
aseesimees. Nõukogu koosolek kutsutakse kokku, kui seda nõuavad vähemalt kolm asutajat, 
nõukogu liige, juhatus või audiitor. Koosoleku kutse koos toimumise aja, koha, päevakorra ja 
seotud materjalidega saadetakse nõukogu liikmetele elektrooniliselt vähemalt seitse päeva 
enne koosoleku toimumist.  
6) Punktis 5.6.7 asendada sõna „töölepingud“ sõnaga „lepinguid“.  
5.6.7 sõlmib, muudab ja lõpetab töötajatega lepinguid;  
7) Punktis 5.10 asendada eelmise aasta „nelja kuu keskmine töötasu“ kolmekordne 
kuutasuga.  
5.10 Juhatuse liikmele võib maksta täiendavat tasu, arvestades tema töö tulemuslikkust. 
Täiendava tasu suurus peab olema põhjendatud, kusjuures arvestama peab sihtasutusele 
seatud eesmärkide täitmist. Majandusaasta jooksul makstava täiendava tasu suurus kokku ei 
või ületada juhatuse liikmele eelmisel majandusaastal makstud kuni kolmekordset kuutasu.  
8) Punktis 6.3 lisada sõna „vähemalt“ ning sama punkti viimasest lausest võtta maha sõna 
„soovitavalt“  
6.3 Nõukoja liikmed nimetab ja kutsub tagasi nõukogu. Nõukojal on kuni seitse (7) liige, 
kellest vähemalt üks liige on nõukogu liikmete hulgast. Nõukoja tööd juhib nõukoja esimees, 
kes valitakse nõukoja liikmete hulgast ja on nõukogu liige.  
9) Punkt 7.2.5 jätta välja.  
10) Punktist 7.3.6 jätta välja lause teine pool „mis peab vastama sihtasutuse finantsplaanile, 
mis on aluseks sihtasutuse eelarve koostamisel.“  
7.3.6 Sihtasutuse kõikide tulude ja kulude kohta koostatakse tasakaalus eelarve.  
11) Punktis 10.1.1 oli ettepanek, et sihtasutus võib ühineda ainult kõigi asutajate ühise otsuse 
alusel. Lisaks oli küsimus, et kas volikogud võivad teha asutamise volitamise ning PEAKi ja 
SAPTi ühinemisotsuse ühe volikogu istungiga.  
Sihtasutuste seaduse § 6 järgi ei tee volikogud asutamise otsust vaid asutamisotsus sõlmitakse 
volikogult volituse saanud isikute poolt ning see kinnitatakse notariaalselt.  
Lähtuvalt sihtasutuste seaduse § 62 ja 63, sh eelkõige § 63 lõikest 1, mis sätestab, et 
ühinemisotsusega tuleb heaks kiita ühinemisleping, ei ole võimalik teha ühe volikogu 
istungiga asutamise volitamise otsust ja ühinemislepingu heakskiitmist.  
Arvestades, et sisuliselt ainsad võimalikud ühinemised toimuvad kohe peale asutamist kui 
loodava SA külge ühendatakse PEAK ja SAPT ning arvestades, et ühinemise otsused tuleks 
heaks kiita selle aasta jooksul hiljemalt septembri lõpuks (mida ajakava arvestades ei ole 
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võimalik teha igas volikogus ühinemist arutades ja otsustades) siis on ettepanek jätta paika 
algne sõnastus ja vajadusel muuta sõnastus peale ühinemiste toimumist.  
10.1.1 Sihtasutus võib ühineda teise sihtasutusega nõukogu otsuse alusel.  
Juhatuse ettepanek on lisada täiendavalt punkti 6.2 (nõukoja pädevus) alla punkt 6.2.4:  
„vastava valdkondliku struktuuriüksuse olemasolul selle aastaeelarve ja tegevuskava 
kinnitamine.“  
See võimaldab paremat sihtgruppide kaasamist koos nende võimaliku panusega (näiteks 
ettevõtjate kaasamine turismiturunduse tegevustesse jms). 
 
Otsustati: 
 
1. Viia esitatud muudatused SAPA põhikirja. 
2. Jätkata SAPA loomist ja arutada teemat Pärnumaa Omavalitsuste Liidu üldkogul 14. juunil 
2017. Ettekande teevad Lauri Luur ja Rivo Noorkõiv (vt slaidid). 
 
Protokollis: Rivo Noorkõiv 
OÜ Geomedia, konsultant 

Protokoll 2.06.2017 
 

Maakondliku arendusüksuse asutamise ettevalmistamiseks komisjoni koosoleku  
P R O T O K O L L  
 
Pärnus 2. juuni 2017 nr 1-4.9/2  
Algus kell 13.00, lõpp kell 14.55  
 
Koosoleku juhataja: Andres Annast Protokollija: Kristel Ernits Osa võtsid: Karel Tölp, 
Andres Annast, Kaie Toobal, Mikk Pikkmets, Ülle Vapper, Siim Suursild, Jaak Kastepõld 
Puudus: Heiki Mägi, Romek Kosenkranius Kutsutud: Lauri Luur, Eeri Tammik, Meelis Kukk  
Päevakord: 1. Loodava Pärnu maakonna arendusüksuse põhikirja projekti täiendamine ning 
aja- ja tegevuskava arutelu.  
Siim Suursild saabus kell 14.13.  
 
Päevakorrapunkt 1- Loodava Pärnu maakonna arendusüksuse põhikirja projekti täiendamine 
ning aja- ja tegevuskava arutelu. Lauri Luur- juhatuse esimees  
 
Arutelu: L. Luur tutvustas ministeeriumi juristide selgitusi, kas SA saab täita maavalitsustelt 
ületulevaid ülesandeid. Kavas muudatused KOKS eelnõusse ning loodav SA võib täita MV 
ülesandeid. SA asutajaks võib olla nii liit kui ka KOVid. SAPA asutamisega seoses on vaja 
otsustada, kas asutajaks on Pärnumaa Omavalitsuste Liit või KOVid otse, sh Kihnu, Hanila ja 
Lihula vallad. Komisjoni liikmete erinevad arvamused. Toetatakse nii liidu kui ka KOVide 
kaudu asutamist. Pärnu linna koalitsiooni seisuskoht- SAPA asutajaks olgu KOVid otse. 
Muude variantide korral lõpetab Pärnu linn oma liikmelisuse POLis. Kokkulepe- asutajaks 
KOVid. Juriidilises mõttes selge ja lihtne kui asutajad KOVid, seadusandlik regulatsioon 
paigas. Asutamiseks vajalik kõikide volikogude otsused, mis peavad sisaldama ka nõukogu 
liikmete ja juhatuse liikmete arvu, nimesid, isikukoode ja aadresse. POL juhatus ja büroo 
valmistab ühtse asutamisotsuse näidise KOV volikogude jaoks ette. Kõikide volikogude 
otsuseid vaja hiljemalt augustikuu lõpuks. L. Luur- palve Pärnu linnale ning kõikidele teistele 
KOVidele, seni kuni puudub seadusandlik selgus ja kindlus, mitte likvideerida MTÜ 
Pärnumaa Omavalitsuste Liitu. POL võib osutuda edaspidi vajalikuks ka kui vaja kasutada 
MTÜ vormi ning poliitiliste otsuste tegemiseks. L. Luur tutvustas SAPA juhtimist. Nõukogul 
12 liiget, igal KOVil 1+ 5 lisakohta Pärnu linnale. Nõukogu liikmed määratakse volikogu 
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otsustega. Nõukogu esimehe ja aseesimehe kohad roteeruvad 1 kord aastas. Ettepanek- 
roteerumine kahe aasta tagant ning võimalus samal inimesel jätkata.  
Esitatud ettepanekud põhikirja täiendamiseks:  
• Punkt 1.3 austajaks kõik KOVid (nimeliselt põhikirja kirja)  
• Punkt 3.4 nõukogu esimees ja aseesimees roteeruvad kord kahe aasta jooksul. Võib valida 
tagasi sama esimehe ja aseesimehe.  
• Punkt 4.5 nõukogu töökorraldus. Punktid 4.3.1, 4.3.2 ja 4.3.4 otsustamiseks on vajalik kahe 
kolmandiku (2/3) nõukogu koosseisu häälteenamus.  
• Punkt 5 Juhatus. 5.3 juhatuse liikme volituste tähtaeg on kuni viis (5) aastat.  
• Punkt 6 Nõukoda. Nõukoja esimees peab olema nõukogu liige. Nõukoja esimehed ei 
roteeru. Nõukoja valdkonnad üle vaadata ja täpsustada.  
• Punkt 6.1 .... targad töökohad, asendada tööhõivega  
• Punkt 8.1 SAPA esimene majandusaasta aruande periood peaks olema kuni 18 kuud 
(poolteist aastat), hõlmates 2017 aastal asutamise kuud kuni 31.12.2018.  
• Punkt 8 Aruandlus, sisekontroll ja siseaudit üle vaadata ning täpsustada. Jääb ainult 
audiitor, mida nõuab ka sihtasutuste seadus.  
 
Otsustati:  
1.1 SAPA asutavad kõik Pärnumaa omavalitsused ning Lihula ja Hanila vald.  
1.2 Põhikirja projekti täiendada ja muuta koosolekul otsustatud punktidega.  
1.3 SAPA asutamist ja asutamise ajagraafikut ning põhikirja projekti tutvustada 8. juunil 
valitsusjuhtide kogu koosolekul ning 14. juuni üldkogu istungil.  
 
Andres Annast /allkirjastatud digitaalselt/  
Kristel Ernits /allkirjastatud digitaalselt/  

Protokoll 15.05.2017 
 
PROTOKOLL  
 
Pärnumaa kohalike omavalitsuste koostööorganisatsioonide haldusreformi järgse 
reorganiseerimise vajaduse analüüs ja tegevuskava koostamine1 

 
Aeg: 15. mail 2017 
Koht: Pärnu Maavalitsus 
Kell: 10.00-11.45 
Osalejad: Eeri Tammik, Lauri Luur, Andres Annast, Urmas Kase, Heiki Mägi, Rivo 
Noorkõiv 
Päevakord: 
 Kokkuvõte peetud läbirääkimistest. 
 Ülevaade rahastusest ja eelarvest. 
 Edasise tegevuse kavandamine. 
 Kohapeal algatatud küsimused. 
1. Sihtasutus Pärnumaa Arenduskeskus (lühend SAPA) moodustamise osas on 
konsulteeritud: 
a) Pärnumaa kohalike omavalitsustega; b) Rahandusministeeriumiga, c) Majandus- ja 
kommunikatsiooniministeeriumiga. Eraldi on teemat arutatud Pärnu Linnavalitsusega. Nende 
konsultatsioonide põhjal saab tuua välja järgmist: 
 Valitsusjuhtide kogus valitses arusaam, et SA SAPA tuleb moodustada. Küsimus on 
POL rollist asutamisel: a) SAPA asutajaks on POL; b) SAPA asutajateks on KOVid ja 
c) SAPA reorganiseerida SAPT õigusjärglasena. Variantide kaalutlemise plussid ja 
miinused: 
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o Variant A 
o positiivne: 
 poliitika ja KOV esindusfunktsioonid keskenduvad POLi ning 
administratiivne tegevus toimub SAPAs koos piisavate otsuste 
mõjutamise instrumentidega, 
 teemaga saab liikuda kiiresti edasi ja väheste kuludega, 
 saab maandada võimalikke riske (seadusandluse puudumine, 
ministeeriumite rahastamise tingimused on ebaselged) ja jääb võimalus 
paindlikuks poliitikaks, 
 olemas teotahteline juhttuumik, kes tegevusi veab, 
 tegevuste järjepidevus ei katke. 
o negatiivne 
 hirm, et POL domineerib ja KOVide roll on tagaplaanil, 
 POLis sõlmitud algsed kokkulepped muutuvad, 
o Variant B 
o positiivne 
 igal KOVil asutajakindlus, saab iseseisvalt asutajana otsustada, 
1 2. mail 2017 toimunud maakondliku arendusüksuse ettevalmistamise komisjoni koosolekut protokollis 
Pärnumaa Omavalitsuste Liit. 
2 

 alustatakse puhtalt lehelt, varasemad negatiivsed kogemused ei sega. 
o negatiivne 
 ajamahukas, vajab kõikide volikogudega läbirääkimisi, samas ees on 
uued kohalikud valimised oktoobris 2017 ja valimisvõitlus käib, 
 jätab ülesse riske, mis tulenevad reformi ebaselgusest (ülesanded, 
rahastamine), vähene paindlikkus rahastamismudelites ja ülesannete 
võimalikus jaotuses, 
 esindus- ja poliitilised otsustamise rollid jäävad täpsemalt eristamata 
halduse ja teenuse osutamise rollidest, 
 tegijatel vähem motivatsiooni, palju sõltub välisteguritest. 
o Variant C 
o positiivne 
 Bürokraatia lihtsam, vajab reorganiseerimist. 
o negatiivne 
 varasemad KOV lahkhelid tulevad „ajaloolise taagana“ kaasa, 
organisatsioonikultuuri ümbertegemise vajadus, 
 sisuliselt tuleb kogu organisatsioonimudel uuesti teha, 
 SAPTi töötajate personaliteemade lahendamine reorganiseerimise 
kontekstis, 
 vajab seletamist välisrahastajatele. 
 Rahandusministeerium on otsustatud, et tänased MV planeerijad jäävad 
riigiametnikeks. Seega saame MV planeerijate puhul arutada, et võimalusel nende 
töökohad asuvad SAPA ruumides. 
 EAS pakett maakonnas. Põhijoontes jääb pakett samaks, muutused tulevad detailides. 
Uued EASi juhid pole veel saanud ennast MAK teemadega kurssi viia. Teenuste 
puhul, mille kliendibaas on maakonniti eraldi liiga väike – näiteks kogenud ettevõtjate 
seast kõrgema arengupotentsiaaliga ettevõtete ülesleidmine ja nende arengu toetamine 
nõustamisega, vajab uusi lahendusi, mis on tulevikus pigem maakondade ülesed. 
Vähemalt väikeste maakondade puhul. Eksportiva kliendi osas tahab EAS üleeestiliselt 
suurim väärtuse pakkuja olla. 
 EASis puudub valmisolek asuda suurendama ettevõtluse maakondliku arendamisega 
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seotud omategevusi. Pigem vastupidi – EASi omaniku püsiv poliitiline ootus on EAS 
tegevuste kogumahu vähenemine. 
 Oluliseks funktsioonide lahenduste kaalumisel EASis saab ka RAM REGO seisukoht, 
mis mõjutab seda, kes oleks sellisel teoreetilisel jagunemise juhul piirkondlike 
algatuste ehk PATEE toetuse saajaks maakonnas. 
 SAPA põhikirjas muudatused 
o nõukogu liikmete arv 12, neist Pärnu LVle 6 kohta (eeldusel, et Pärnumaal 7 
KOVi),  
o nõukoja liikmeteks võiksid olla ka ettevõtjad, näit KOVid valivad esindajaks 
ettevõtjatest volikogu liikmeid, 
o teatud teemades otsustamisel nõukogus 2/3 häältest, näiteks strateegia, 
o planeerimistegevuse täpsem sõnastamine. 
 MTÜ Pärnumaa Omavalitsuste Liidu põhikirjas muudatuste tegemine. Mõtestada läbi 
ka Maakogu roll. 
 Pärnu LV on pakkunud võimalusena ka kahe arenduskeskuse loomise maakonda. 
Tõenäoliselt EAS sellist funktsioonide killustumist rahastamisel heaks ei kiida, sest tekitab 
haldustööd juurde, andmata tegelikult kliendile ja majanduse arengule mitte mingit 
arusaadavat kasu. Ka reaalne konkurents avaliku sektori sees pole usutav. Kahju aga saab 
tulla küllaga. Seega tõenäoliselt kahe arenduskeskuse puhul stsenaarium, kus EAS valib ühe 
partneritest, kellelt ootab kogu maakonna ettevõtluse teenindamist. Varasem hoiatav näide 
ajaloost - Narva Ärinõuandla, kes kunagi Ida-Virus „konkurentsi“ pakkus ja hiljem sellest 
IVEKi kasuks ilma jäi. Seega pakutud kahe arenduskeskuse lahendus ei ole mõistlik. 
2. Rahastamismudel 
 Maakondliku arendustegevuse ning rahvatervise ja maakondliku turvalisuse nõukogu 
tööks antavad vahendid: 
a. Maavalitsustelt KOVidele üleantavate funktsioonide tarvis eraldatakse 2018. aastaks 
Pärnumaale järgmised summad: arendustegevuseks 120 333 eurot, rahvatervise ja turvalisuse 
tarvis 24 821 eurot, kokku summas 145155 eurot. Kokku riiklikest eraldistest Pärnumaale 
7,54%. Kultuuriministeeriumi kultuurivaldkonna rahadest Pärnumaale eraldatakse 10 530 
eurot, mis on 7,98% eraldatud riiklikest vahenditest. 
b. Eraldatud summad kujunesid järgmiselt: arendustegevuse ning rahvatervise/turvalisuse 
vahenditest 60% ressursist jaotub maakonniti võrdselt ja 40% elanike arvu alusel ning 
Tallinna puhul on arvesse võetud 10% elanike arvust. MAAKAR raha on arvestatud esitatud 
numbrite sisse. Rahvatervise ja turvalisuse tegevuse number on palgakulu, maksud ja 
majanduskulu. Ürituste korraldamiseks peaks TAI ja SiMi projektide vahendeid konkreetse 
juhtumi puhul saama lisaks. Kultuurivaldkonna ülesanded on saadud sellisena, et pool 
summast jaotatakse maakondade vahel võrdse osana ehk sellega moodustatakse baasrahastus 
(66 000/15 = 4400 eurot igale maakonnale). Regionaalpoliitilistest eesmärkidest lähtuvalt on 
Tallinn jäetud arvestusest (toetusest) välja. Teine osa antakse välja elanike koefitsiendi alusel. 
Elaniku koefitsient on 66 000/893 946 = 0.0738. Maakondlik jaotus on baastoetuse ja elanike 
arvu põhjal tehtud arvestuse summa. Rahad hakkavad liikuma iga aastase lepingu alusel RM 
poolt organisatsioonile, mille KOV-d on ülesannete ühistäitmiseks kokku leppinud. Mõistagi, 
kuni see ülesanne eksisteerib. SAPA finantsmudeli koostamisega tegeletakse ja see esitakse 
peale asutamise variantide valiku tegemist. 
3. Arutati edasisi tegevusi. 
 
Otsustati: 
1. Koostada eraldi teemapaber SAPA moodustamise variantide plussid ja miinused, 
täpsustada SAPA põhikirja ja viia läbi dokumendi juriidiline konsultatsioon. Rivo 
Noorkõiv. 
2. Jätkata konsultatsioone Pärnu linnavalitsuse esindajatega. Lauri Luur. 
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3. Maakonna arendusüksuse loomise ettevalmistava komisjoni koosolek toimub 29. mail 
kell 12.00 Pärnu maavalitsuses. 
 
Protokollis: Rivo Noorkõiv 
OÜ Geomedia, konsultant 

Protokoll 2.05.2017 
 

Maakondliku arendusüksuse asutamise 
ettevalmistamiseks komisjoni koosoleku P R O T O K O L L 
       
Pärnus 2. mai 2017 nr 1-4.9/1 
 
Algus kell 14.05, lõpp kell 16.35 
Koosoleku juhataja: Andres Annast 
Protokollija: Kristel Ernits 
 
Osa võtsid: Karel Tölp, Heiki Mägi, Andres Annast, Kaie Toobal, Mikk Pikkmets, Ülle 
Vapper, Siim Suursild, Romek Kosenkranius 
Puudus: Jaak Kastepõld 
Kutsutud: Lauri Luur, Eeri Tammik, Rivo Noorkõiv, Madis Kaldmäe 
 
Päevakord: 
Loodava Pärnu maakonna arendusüksuse juhtimispõhimõtete, põhikirja projekti, eelarve 
kujunemise aluste tutvustamine, täiendamine ning aja- ja tegevuskava arutelu. 
Romek Kosenkranius saabus kell 14.30, Siim Suursild saabus kell 15.15. 
 
Päevakorrapunkt 1- Loodava Pärnu maakonna arendusüksuse juhtimispõhimõtete, põhikirja 
projekti, eelarve kujunemise aluste tutvustamine, täiendamine ning aja- ja tegevuskava 
arutelu. 
Lauri Luur, Rivo Noorkõiv 
 
Arutelu: 
 
L. Luur ja R. Noorkõiv  tutvustasid variante moodustatava arendusüksuse (SAPA) loomiseks. 
SAPT ja PEAK kokku, SAPA saab olema uus asutus (ei ole klassikaline POL). Eelkõige 
peavad KOVid otsustama, mida soovivad ja peavad vajalikuks koos teha, seejärel kuidas seda 
teha. 
 
Tänaseni toimunud projekti raames 7 koosolekut, kevadseminaril antud mandaat SAPA 
loomisega edasi tegeleda kahe variandi baasil, tänaseks valminud põhikirja mustand, eelarve 
esialgsed arvutused. Tõenäoliselt sel nädala teada maakondlikud summad, mis eraldatakse 
riigi poolt seoses maavalitsuste tegevuse lõpetamisega ühiselt täitmiseks mõeldud ülesannete 
tegemiseks.  Raha eraldatakse asutusele, mis on maakonna poolt ühiselt otsustatud tegevuste 
läbiviijaks- riik annab üle funktsioonid ja raha.  
Tänase PEAKi tegevus tuleb lõpetada 31.12.2017 hiljemalt, POL juriidilist keha 01.01.18 
seisuga lõpetada ei saa pooleliolevate lepingute ja projektide tõttu.  
Variandid: PEAK ja SAPT tegevus lõpetada ning moodustada nende baasil SAPA; SAPT 
baasil luua uus SA.  
Mõistlikum moodustada uus arendusüksus. 
 
Arutelu SAPA ülesannete, juhtimisstruktuuri ja põhikirja üle.  
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Täpsem tutvustus lisatud slaididena protokollile. 
 
Põhikirjal hetkel nö maksimaalne laius, põhikirjaliseks tegevuseks kavandatud ka 
planeerimine, kuid olenevalt ministeeriumi otsustest ei pruugi planeerimine jääda maakonna 
korraldada.  
Põhikirjas olevate valdkondade jagunemiseks on võetud Pärnumaa arengustrateegia. 
 
Ettepanekud: 
SAPA juhatus ei tohi olla poliitiline.  
POL üldkogu ja SAPA nõukogu peavad esitama ühtse juhatuse esimehe kandidaadi. 
Kui SAPA asutajaks on POL, siis jääb kõrgeimaks organiks üldkogu, kes otsustab ja määrab 
tegevussuunad ja juhised SAPA nõukogule. Kui SAPA asutajaks KOVid otse, siis üldkogu 
enam ei ole. 
 
Ettepanekud põhikirja täiendamiseks ja muutmiseks 
 
Pärnu linn esitas koalitsiooniga kokku lepitud nõudmise 50% SAPA nõukogu kohtadest 
Pärnu linnale või Pärnu linn (sh. Audru vald ja Paikuse vald)  SAPAsse ei tule. Vajadusel 
võivad teha koostöölepingu teatud tegevuste ühiseks korraldamiseks maa-
arendusorganisatsiooniga. 
 
Arutelu erinevate häälte arvu üle nõukogus.  
POL üldkogu ja SAPA nõukogu häälte jaotus peab olema sarnane. 
 
Tutvustati praeguste  POL, PEAK, SAPT eelarvete kujunemist ning tulusid ning SAPA 
võimaliku eelarve tulusid (sh EAS vahendid). Vaja ühiselt otsustada ning volikogudes 
kokkuleppida, mis summa eraldatakse KOVide poolt maakondlikuks ühistegevuseks.  
 
Esitatud ettepanekud põhikirja täiendamiseks: 
Punkt 3.3 ja 4.2 nõukogu liikmete arv vajab veel arutelu 
Punkt 4.1 määratleda nõukogu esindusõigus 
Punkt 6 Nõukoda. Nõukoja esimees peab olema nõukogu liige.  
Punkt 6.1 .... targad töökohad, asendada tööhõivega 
Punkt 8.1 SAPA esimene majandusaasta aruande periood peaks olema kuni 18 kuud 
(poolteist aastat), hõlmates 2017 aastal asutamise kuud kuni 31.12.2018. 
 
Põhikirja täiendada edaspidi kui on selge Pärnu linna häälte arv ning SAPA asutamine (kas 
asutajaks POL või KOVid ise, kas POL üldkogu + SAPA või SAPA nõukogu koosseis 
moodustub volikogu otsuste alusel, nagu tänane POL üldkogu). 
 
Otsustati: 1.1 Delegatsioon koosseisus Andres Annast, Mikk Pikkmets, Lauri Luur lähevad 
Pärnu linnaga läbirääkimistel SAPA nõukogu kohtade arvu üle. 
Sõltuvalt läbirääkimiste tulemustest Pärnu linnaga otsustada edasised tegevused ja ajakava. 
 
Andres Annast /allkirjastatud digitaalselt/ 
Kristel Ernits /allkirjastatud digitaalselt/ 

Protokoll 17.04.2017 
 
PROTOKOLL  
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Pärnumaa kohalike omavalitsuste koostööorganisatsioonide haldusreformi järgse 
reorganiseerimise vajaduse analüüs ja tegevuskava koostamine 
 
Aeg: 17. aprill 2017 
Koht: Pärnu Maavalitsus 
Kell: 14.00-16.35 
 
Osalejad: Eeri Tammik, Lauri Luur, Andres Annast, Urmas Kase, Heiki Mägi, Rivo 
Noorkõiv 

Päevakord 
 

 Maakondliku koostööorganisatsiooni moodustamine 
 
Arutelu teemad: 
 

1. POL jääb toimima iseseisva maakondliku poliitilise organisatsioonina (Kihnu teema, 
kes ei kuulu POLi? Haljala ja Lihula valla teemad lahenevad 1.01.2018 kui on 
moodustatud uus KOV üksus Lääneranna vald).  

2. POLi eesmärkide elluviimiseks moodustatakse iseseisev organisatsioon Sihtasutus 
Pärnumaa Arenduskeskus (lühend SAPA). 

3. SAPA moodustamiseks on järgmised variandid: 
a. Moodustada POL poolt uus sihtasutus SAPA, likvideerida PEAK ja SAPT; 
b. Reorganiseerida SAPT SAPAks, likvideerida PEAK; 
c. SAPA moodustavad maakonna omavalitsusüksused. 

4. POL kõrgemaks juhtorganiks on üldkogu, kes valib POL nõukogu. POL nõukogusse 
kuulub 11 liiget – reeglina omavalitsuse valitsusjuht või volikogu esimees. Vastavalt 
vajadusele koguneb Pärnumaa maakogu, mis koosneb Pärnumaa Omavalitsuste Liidu 
liikmete volikogude esindajatest ja valitsusjuhtidest ning on loodud maakondliku 
koostöö edendamiseks ja kajastamiseks. Maakogu ülesandeks on seisukohtade 
kujundamine maakonna tulevikustrateegia kohta. Maakogule kaasatakse ka POL-i 
mittekuuluvate omavalitsuste volikogude liikmeid ja valitsusjuhte. Maakogu on 
toimunud kuuel korral: 2016, 2014, 2012, 2010, 2009 ja 2008. 

5. POL jääb poliitiliseks organisatsiooniks ja tegevjuhtimine toimub SAPA kaudu. 
POLil pole palgalisi töötajaid, POL tegevust teenindab SAPA. 

6. POL nõukogu on SAPA nõukogu, mis moodustatakse tänaste KOV üksuste poolt 
üleminekuperioodiks kuni 30. märts 2018 (peale KOV volikogude korralisi valimisi 
oktoobris 2017 valitakse uus nõukogu). Nõukogu liikmete arv on 11, eeldusel, et 
maakonnas on 7 KOV üksust. Hääled jagunevad iga KOV üks hääl plus Pärnu linn 4 
lisahäält. Juhul kui Pärnu linn otsustusprotsessis kasutab kõiki viit häält otsuste 
tegemisel, siis 51% häälte saamiseks peab olema nende hulgas maismaalise KOV 
hääl. 

7. POL nõukogu esimees roteerub iga poole aasta tagant. 
8. SAPA igapäevast tööd juhatab juhatus, kuni 3 liiget. 
9. SAPA koosneb struktuuriüksustest. Struktuuriüksuste ülesanded on sätestatud 

struktuuriüksuse põhimääruses, mille kinnitab SAPA nõukogu. 
10. SAPA juurde moodustatakse valdkondlikud teemakojad:  

a. areng ja planeerimine; 
b. ettevõtlus ja majanduskasv; 
c. turismiklaster ja turundus; 
d. kodanikuühiskond; 
e. sotsiaalia; 
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f. haridus ja noorsootöö; 
g. kultuur ja sport. 

11. Teemakojas liikmete arv 5-7. Vajadusel võivad valdkondlikud teemakojad kaasta oma 
töösse spetsialiste, kes ei ole koja liikmed. Koja tööd juhib koja esimees, kes valitakse 
koja liikmete poolt. Koja liikmed kinnitab SAPA tegevjuht. 

12. SAPA juurde moodustatakse arengufond, mille põhikirja kinnitab SAPA nõukogu. 
13. SAPA rahalised vahendid kujunevad liikmete maksetest, riigilt saadud vahenditest, 

muudest allikatest. 
 
Otsustati: 

• Koostada SA Pärnumaa Arenduskeskus (SAPA) põhikirja töövariant. Rivo Noorkõiv, 
tähtaeg 24.04.2016. 

• Alustada SAPA tarvis finantsvajaduste sisendi koostamist. Lauri Luur ja Rivo 
Noorkõiv. Teavet vahetatakse jooksvalt. 

• Maavalitsuste kaotamisega seotud maakondlike planeeringute korraldus. Heiki Mägi 
täpsustab Rahandusministeeriumist. 

• Maavalitsuste kaotamisega seotud maakondlike ülesannete andmine kohalikele 
omavalitsustele, ülesandmise täitmiseks kaasnev rahasumma keskvalitsuselt. Rivo 
Noorkõiv täpsustab Rahandusministeeriumist. 

 
Järgmine töökoosolek on 27. aprillil kell 10.00 Pärnumaa Omavalitsuste Liidus. 
 
Protokollis: Rivo Noorkõiv 

Protokoll 28.03.2017 (1) 
 
PROTOKOLL  
 
Seminar: Pärnumaa kohalike omavalitsuste koostööorganisatsioonide haldusreformi järgse 
reorganiseerimise vajaduse analüüs ja tegevuskava koostamine 
 
Identiteet 
 
Aeg: 28. märtsil 2017 
Koht: Pärnu Maavalitsus 
Kell: 10.00-12.05 
 
Osalejad: Eeri Tammik, Lauri Luur, Heiki Mägi, Tiit Kask, Eha Ristimets, Rite 
Krosenkranius, Kristel Ernits, Urmas Kase, Rivo Noorkõiv 

Päevakord 
 

 Maakondlik identiteedi järjepidevuse tagamine 
 
Pärnumaa identiteeti kujundavad maakondlikud märgid/sündmused/stipendiumid: 
 

 Pärnumaa lipp ja vapp 
 Pärnumaa vapimärgi kavaler 
 Eesti kaunis kodu  
 Pärnumaa aasta tegutseja 
 Pärnumaa aasta üllataja 
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 Pärnumaa aasta toetaja 
 Pärnumaa noore kultuuritegija tegija stipendium 
 aasta lasteaiaõpetaja 
 aasta klassijuhataja 
 aasta klassiõpetaja 
 aasta põhikooli aineõpetaja 
 aasta gümnaasiumiõpetaja 
 aasta õppeasutuse juht 
 aasta noorsootöötaja 
 aasta suunaja 
 aasta hariduse sõber 
 haridusasutuse aasta tegu 
 maakonna õpilaste tänupäev 
 maakonna õpetajate päev 
 aasta küla 
 aasta sädeinimene 
 aasta ettevõtja 
 aasta põllumees 
 aasta haridus- ja kultuuritöötaja (C.R. Jakobsoni preemia) 
 aasta tegusa maanoore aunimetus (14-22 aastasele) 
 Pärnumaa kuldpulmapaaride austamispäev 
 Pärnu Kolledzi lõputöö preemia 
 Eesti Vabariigi aastapäeva maakondlik tähistamine/maakondlik vastuvõtt 
 Eesti Vabariik 100 
 Kihnu kultuuriruum 
 Koguteos Pärnumaa 
 Pärnumaa aastaraamat 
 Pärnumaa Omavalitsuste Liidu spordistipendium 
 Pärnumaa uurimistöö stipendium 
 Kultuuri- ja sporditegelaste vastuvõtt „Tähesära“; 
 Täiskasvanuõppe tunnustused 

 aasta õppija 
 aasta koolitaja 
 aasta koolitussõbralikum organisatsioon 
 aasta õpitegu 

o aasta raamatukogu 
 Puuetega inimeste päeva tähistamine koostöös Pärnumaa Puuetega Inimeste Kojaga 
 Puuetega inimeste kultuurifestival-mess (üle aasta), koostöös Pärnumaa Puuetega 

Inimeste Kojaga 
 Pärnumaa laulu-, tantsu- ja võimlemispeod 
 Pärnumaa esindamine  üleriigilistel laulu-ja tantsupidudel 
 Maakonna sotsiaaltöötajate tunnustusüritus 

 
Otsustati: 
Täiendada asjaosalistega nimekirja ja lisada igale tegevusele rahasumma mis aastas kulub.  
 

Protokollis: Rivo Noorkõiv 

Geomedia OÜ konsultant 
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Protokoll 28.03.2017 (2) 
 

PROTOKOLL 
 
Seminar: Pärnumaa kohalike omavalitsuste koostööorganisatsioonide haldusreformi järgse 
reorganiseerimise vajaduse analüüs ja tegevuskava koostamine 
 
Turismialane koostöö ja selle tulevik 

 
Aeg: 28. märtsil 2017 
Koht: Pärnu Maavalitsus 
Kell: 14.00-16.30 
 
Osalejad: Eeri Tammik, Lauri Luur, Andrus Aljas, Mikk Pikkmets, Urmas Kase, Heiki Mägi, 
Tiit Kask, Eveli Loorents, Annika Parm, Nele Sõber, Rainer Aavik, Anneli Lepp, Heli 
Müristaja, Rivo Noorkõiv 

Koosolekut modereeris OÜ Geomedia konsultant (vt slaidid). 
 
Päevakord 
 

 Maakondliku turismi arendamine ja selle organisatsiooni tulevik 
 
Olulisemad järeldused olukorrast: 
 

 Maakondlik turismi areng on projektipõhine ja see killustab ressursside kasutamist, ei 
taga jätkusuutlikku maakondlikku turismi arendamist. 

 Projektide vahel on konkurents rahastamisel, varasemast olulisem on koordineerida 
tegevusi maakonnas ja vajadusel saavutada konsensus projektide esitamisel 
ressursside saamisel. 

 Maakonna piirid muutuvad, tulevad juurde uued partnerorganisatsioonid Läänemaalt. 
Oluline on nende tegevus integreerida Pärnumaa koosseisu. 

 Pärnu linnavalitsusel on keskne roll turismi arendamisel maakonnas, linna ja 
maapiirkonna huvid mõneti lahknevad. Piirkondlike eripärade ja potentsiaali 
arvestamine on tegevustes oluline. 

 SAPT on teinud olulist tööd maakondliku turismi arendamisel. Maavalitsuste 
kaotamisega tuleb nendelt osa ülesandeid kohalikele omavalitsustele kohustuslikuks 
täitmiseks. Maakonna/piirkonna kui terviku tasakaalustatud arengu juhtimise tähtsus 
kasvab. Uute osapoolte lisandumisega muutub tegevuste killustamise vältimine ja 
koordinatsioon veelgi olulisemaks. Asjakohane on arutada ühtse tugeva maakondliku 
arendusorganisatsiooni moodustamist. 

 Turismiprojektides on olulisel kohal ettevõtjate hääl – vajadustest lähtuv tegevus. 
Avalikule rahale lisandub eraettevõtete poolne rahastamine- kui osalen, siis hoolin 
põhimõttel. Oluline on läbi mõelda ettevõtjatega koostöö jätkamine. 

 Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži kompetentside rakendamine Pärnumaal turismi 
arendamisel. Oluline on jätkata senist koostööd ja leida uusi võimalusi maakonnas 
turismi edendamiseks.  

 SAPTil tugev koostöö ettevõtjatega- see on väga oluline, nö vajaduspõhisuse 
argument. 

 Turismialase kompetentsi tagamine- paljudes KOVides seda pole, arendamiseks on 
vaja koostööd. Pärnu linn on olnud valdav eestvedaja, samas linnal oma spetsiifika. 

 Turismi maakondlik arendamine on alarahastatud- kuidas saada vahendeid juurde? 
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 Vaja on maakonnas laiapõhjaliselt kokkulepitud prioriteete ja nende järgimist, igal 
osapoolel tuleb võtta roll ja vastutus täitmise korraldamisel. 

 Turismiklastri põhine lähenemine arendustegevuses on asjakohane. 
 Turundamine eeldab sihtrühmadega tegelemist. Kõigi osapoolte huvid ei pruugi alati 

kattuda, vaja on arutelu ja kokkuleppeid, et mida ja mis järjekorras tehakse. 
 Turismitoodete müügi vahendamine maakonnas kesksena eeldab tagatisraha 

kokkusaamist. 
 Pärnu Lennujaama arendamine- kas turismi valdkonna ettevõtjad maakonnas on 

valmis potentsiaali kasvuga kaasnevat tõhusalt kasutama – vaja ka ettevaatavaid 
tegevusi rahastada, mitte keskenduda probleemipõhiste lahenduste otsimisele. 

 Turismi valdkonna kavandamisel riigi poolt ärikeskkonna võimalike muutuste 
arvessevõtmine- käibemaks, ettevõtte tulumaks, kohalik turismimaks jms. 

 Maakonna tasakaalustatud areng- eeldab tegevusvaldkondade mitmekesisust ja nende 
mitmeliigilist rahastamist, vaja on taotleda koostööst sünergiat, rakendada väärtust 
loovat klastripõhist lähenemisviisi. 

 Teadmistepõhine arengu kavandamine. Analüüsid näitamaks turismi positsiooni 
Pärnumaa arengus- kokkulepped, et milliseid struktuurimuutusi maakonnas tahetakse 
esile kutsuda ja millisena turismi uues olukorras nähakse - vaja läbi vaielda. 

 Turismi rahastamine on vaja viia sünkrooni KOV eelarve rulluva 4. aastase 
planeerimistsükliga. 

 Turismitoodete disainimise olulisus. 
 Avalikul sektoril on tähtis roll tuua turismiettevõtjad ühise laua taha, rakendada 

paindlikke võimalusi kokkulepitud rahastamismudelite kasutamisel. 
 
Kokkuvõtteks. SAPT on täitnud keskset rolli turismi arendamisel maakonnas. Seoses 
maavalitsuste kaotamisega ja osade ülesannete andmisega omavalitsustele kohustuslikuks 
täitmiseks on vaja läbi arutada maakondlik arendustegevus tervikuna. 

• KOKS muudatus jõustub 1.01.2018 ja ühinenud KOV volikogud peavad otsustama, 
milline koostööorgan hakkab ülesandeid KOVide eest täitma (OVL, MAK vm) ja 
sellest RMile teada andma, rahastamine toimub otse määratletud koostööorgani 
kaudu. 

• Kui MAK on asutatud MV poolt või osalusel (Hiiu, Lääne, Rapla, Saare, Viljandi, 
Võru, Lääne-Viru, Pärnu, Tartu) peab 2017. aasta jooksul toimima MV asutatud 
MAKide „üleandmine“ OVLile/ KOVidele. st et: 

• OVL või KOVid asutavad uue sihtasutuse.  
• Valitsus annab nõusoleku riigiosalusega MAKi ühendamiseks uue (ühendava) SA-ga 
• SA-d ühendatakse, ühendatav (riigiosalusega) MAK sihtasutus loetakse lõppenuks 

ning ühendatava sihtasutuse vara üle ühendavale sihtasutusele.  
• Ümberkorraldused peavad jõustuma hiljemalt 1.01.2018. 

  
Protokollis: Rivo Noorkõiv 

Geomedia OÜ konsultant 

Protokoll 27.03.2017 (1) 
 
PROTOKOLL  
 
Seminar: Pärnumaa kohalike omavalitsuste koostööorganisatsioonide haldusreformi järgse 
reorganiseerimise vajaduse analüüs ja tegevuskava koostamine 
 
Sport 
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Aeg: 27. märtsil 2017 
Koht: Pärnu Maavalitsus 
Kell: 10.00-12.35 
 
Osalejad: Eeri Tammik, Lauri Luur, Enn Hallik, Kaie Toobal, Kaiu Kustasson, Ene 
Saagpakk, Uno  Koort, Tiit Aasma, Vahur Mäe, Toomas Rõhu, Madis Kaldmäe, Rivo 
Noorkõiv 

Päevakord 
 

 Maakondliku sporditöö korraldus ja selle tulevik 
 
Koosolekut modereeris OÜ Geomedia konsultant (vt slaidid). 
 
Olulisemad järeldused: 
 

 Koolispordi läbiviimine on killustunud, mõneti vastanduvad linn ja maa õpilased. 
Koordinatsioon vajab arendamist ja rahastamise põhimõtted läbivaatamist. 

 Õpilaste osalusvõimalused linn-maa dimensioonis koolisporti viljeleda on erinevad. 
 Õpilaste arvu vähenemine ja muutused koolivõrgus eeldavad uusi lähenemisi, et 

tagada koolispordi korraldus ja võrdse kohtlemise printsiibist õpilaste osalus (klasside 
suurused, koolide suurused, võistkondade väljapanemise võimekuses erinevused. 

 KOVide lõikes spordisündmuste rahastamise erinevused, igaüks loeb hoolikamalt 
oma raha. Haldusreformiga KOV arvu ja kuuluvuse muutus (linnalised KOVid ja 
maalised KOVid). 

 Ühistranspordi kättesaadavusest tulenevad piirangud sportimisel, eri maapiirkonnas. 
 Koolis kehaline kasvatus koolispordi liidu juhiste (kalendri) kohaselt, maa-linn 

õpilaste võimaluste erinevused koolispordi sündmustel osaleda. Eri osapoolte 
kalenderplaanid sünkroniseerida. 

 Koolisport seada õigesse fookusesse: eesmärgiks kehaliselt hästi arenenud laps! 
Aidata laps talle kõige sobivama spordiala juurde! 

 Uute spordialade tekkimine- paindlik spordialade valik. Küsi mida laps tahab! 
 Piirkondlikud sporditraditsioonide eripäradega arvestamise vajadus. Koolisport ei 

hõlma kõiki alasid. Ka teevad KOVid oma spordimänge, mis osavõtu piirangutega. 
 Seostada noorte saavutussport tervist edendava liikumisega. 
 Spordiklubide rolli mõtestamine koolispordi liikumises. 
 Puudub ülevaade, et milliseid teenuseid maakonnas pakutakse ja millist lisandväärtust 

need annavad. 
 Sporditöö KOVides ja maakondlikul tasandil – mis kattub ja mis ei kattu.  
 Riigilt tellimus- ujumise algõpetus ning spordi ja terviseliikumise dokumendid. 

Pärnumaal puuudu maakonda tervikuna käsitlev spordi strateegia ja selle elluviimise 
tegevuskava (tegeletakse, soov olemasoluks 2017 lõpp). Teenuste disaini vajadus. 

 
Kokkuvõte: oodatakse muutusi, kuid pole tekkinud muutuste eestvedajat. Maakonna 
spordiorganisatsioonide koostöös on kasvuruumi, koordineerivat rolli vaja kasvatada. 
Maakonna Spordiliit võiks olla katusorganisatsioon uuenduste eestvedamisel. KOVidele 
tuleb anda selge sõnum, millist lisaväärtust sport ja rahvatervis elanikele loob. Oluline on 
teenuste disainimine 
 
Kodutöö: 
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- spordiorganisatsiooni ülesanded, osutatavad teenused/sündmused, mida korraldate (loetelu, 
et anda KOVidele hinnata); 

- spordiorganisatsiooni rahastamine allikate lõikes 2017- riik, POL, KOV; 
spordiorganisatsioonid jt ning nende sihtotstarve; samuti eraldi liikmemaksud; 

- spordiorganisatsiooni palgakulu ja tegevuskulu. 
 
Kodutöö tagasiside palun hiljemalt 29.03.2017. 
 
Protokollis: Rivo Noorkõiv konsultant 

Protokoll 27.03.2017 (2) 
 
PROTOKOLL  
 
Seminar: Pärnumaa kohalike omavalitsuste koostööorganisatsioonide haldusreformi järgse 
reorganiseerimise vajaduse analüüs ja tegevuskava koostamine 
 
KOV koostöö 
 
Aeg: 27. märtsil 2017 
Koht: Pärnu Maavalitsus 
Kell: 14.00-16.25 
 
Osalejad: Siim Suursild, Heiki Mägi, Urmas Kase, Toomas Kuuda, Kristo Tõnissoo, Viivika Vilja, 
Eeri Tammik, Jaanus Luberg, Meelis Kukk, Teet Kurs, Piia-Karro Selg, Lauri Luur, Romek 
Krosenkranius, Madis Kaldmäe, Rivo Noorkõiv 

Koosolekut modereeris OÜ Geomedia konsultant (vt slaidid). 
 
Päevakord 
 

 Maakondliku KOV koostöö tulevik 
 
Olulisemad seisukohad arutelust: 
 

 KOV arv ja toimemudel maakonnas muutub (KOVidele lisanduvad ülesanded, 
muutused juhtimises jms). Pärnumaal KOVide arv väheneb, seega ka võimalike 
koostöö osapoolte arv maakonnas väiksem. 

 Ümberkorralduste esimeses etapis võiks lähtuda maakondlikust ulatusest (NB! Pärnu 
maakonna piiri muutus peale valimisi kui Lääneranna vald tuleb Pärnumaa 
koosseisu). Seega on oluline Läänemaalt Pärnumaale tuleva piirkonna identiteedi 
teemaga tegelemine. 

 Teeme esmalt kodus asjad koostöömudeli osas selgeks. Kuid oli ka ettepanekuid, et 
kohe esimeses etapis arutada KOV koostöö maakonnaüleseid variante - Pärnumaa on 
Eesti pildis maakonnana üksinda liiga väike. 

 Iga osaleja peaks tegema endale selgeks, et mis on regionaalsest koostööst sündiv 
lisaväärtus maakonna arendamisel. Tunnetus, et 1+1 on enam kui 2. 

 KOV koostöös on üldprintsiipide kõrval vaja võtta arvesse ka piirkondlikke 
eripärasid, sh koostööhuvisid ja organisatsioonikorraldust. 

 Vaielda läbi/leppida maakondlikul tasandil prioriteetsed arenguvaldkonnad (NB! 
Pärnumaa 2030+), mis teenivad maakonna kui terviku arendushuvi. Praegu vaidlus 
valdkondade sees, mitte niivõrd valdkondade vahel. 
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 Pärnu linna ja maaliste kohalike omavalitsuste vastandumise vältimine, anda 
KOVidele tugevad argumendid koostööks. 

 Lõpetada ressursside killustumine erinevate organisatsioonide vahel. Leida sünergia 
ja kokkuhoiu kohad. 

 On teada, et maavalitsuse töö lõpetamisel osa funktsioone (näit. rahvastiku- ja  
perekonnatoimingud jms) antakse maavalitsuselt üle maakonnakeskuse 
omavalitsusele (Pärnu linnale). See tähendab KOV koostöö avardamist. 

 Võtta arvesse võimalusi KOV koostöös projektitaotluste esitamiseks, et 
maakondlikku arengut rahastada riiklikest ja EL vahenditest. 

 Maakonna keskset arengu vedajat on vaja, kellel on selge siht tervikust ka 
projektidepõhise arendustegevuse olukorras. Tuleb hinnata muutusi, mis tekivad 
maavalitsuse kaotamisega. 

 Raha toob KOVid laua taha. Tuleb arvestada, et milliste tegevustega saavutame 
suuremat mõjukust maakondlike soovide täitmisel ja partnerluses keskvalitsusega. 

 Spetsialistide pädevuste olemasolu ja selle arendamist toetava mehhanismi 
kujundamine. Vaadata üle võimalused maavalitsuse kompetentsete inimeste 
rakendamiseks. 

 Leida kõiki KOV siduv ühishuvi. Kuna KOV maakondlikku liitu kuulumine on 
vabatahtlik, siis on vaja teha selgitustööd. Peale volikogude valimisi tehakse uued 
otsused, et millistesse organisatsioonidesse kuuluda. 

 Leppida kokku KOV ühisorganisatsiooni otsuste kujundamise reeglites ja rahastamise 
põhimõtetes. 

 
Kokkuvõtteks. Tõdeti, et muutuv olukord nõuab KOV koostöö organiseerumises uusi vorme. 
Eelistati seisukohta, et esmalt luua maakonnapõhine KOV koostöö korraldus. Selleks eelistati 
varianti, et luua üks tugev maakondlik arenduskeskus. Oluline on kaardistada koostöö 
funktsioonid ja nende võimalik rahastamine. Koostöömudel peab sisaldama liikmete õigusi ja 
vastutust.  
 
Protokollis: Rivo Noorkõiv 

Geomedia OÜ konsultant 

II. KOV ühinemispiirkonna kohtumiste protokollid 

Tahkuranna protokoll 28.07.2017 
 
PROTOKOLL  
 
Aeg: 28. juulil 2017 
Koht: Tahkuranna vallamaja 
Kell: 10.00-11.35 
 
Osalejad: Karel Tölp, Algis Perens, Eeri Tammik, Magnus Mõttus, Lembit Künnapas, Urmas 
Aava, Lauri Luur 
 
Päevakord: 
 

3. Kohalike omavalitsuste maakondliku koostöö alternatiivide arutelu. 
4. Kohapeal algatatud küsimused. 
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Lauri Luur tutvustas maakondlikke koostöömudeleid (varasemalt asjaosalistele saadetud 
seletuskiri) ja esitas ülevaate maakondliku koostöö arutelude käigust kohalike 
omavalitsustega Pärnumaal. Ühtset koostöömudeli konsensust kujunenud ei ole. Valikud on 
laual ja edasiminekuks on vaja teha otsuseid.  
 
Järgnes osalejate arutelu osalejate poolt tõstatatud teemadel. 
 
Kokkuvõte täna Tahkurannas toimunud arutelust: 

1) Häädemeeste toetab väiksemat nõukogu (7 liiget) ja neile sobib Põhja-Pärnumaal 
kokku lepitud mudel. Tahkuranna toetab nõukogu kus igal KOVil on oma esindaja 
(12 liiget kokku). 

2) Asutajatena näevad mõlemad POLi ja Pärnu linna ühiselt.  
3) Maavalitsuse ülesanded peab üle võtma POL. 
4) Struktuur võiks olla võimalikult tervik, kuid nad jõudsid arusaamisele, et see on nii 

või teisiti järgmise POL üldkogu koosseisu otsus, mistõttu nad arvasid, et seda ei 
peagi hetkel otsustama. 

5) SA asutamine peab toimuma enne valimisi. 
6) Maavalitsuse ülesannete üleandmise otsus volikogude poolt samuti enne valmisi. 

 
Protokollis: Lauri Luur 

Surju protokoll 27.07.2017 
 
PROTOKOLL  
 
Aeg: 27. juulil 2017 
Koht: Surju vallamaja 
Kell: 9.00-11.20 
 
Osalejad: Andres Annast, Jaanus Männik, Väino Lill, Kadri-Aija Viik, Eeri Tammik, Lauri 
Luur, Rivo Noorkõiv 
 
Päevakord: 
 

1. Kohalike omavalitsuste maakondliku koostöö alternatiivide arutelu. 
2. Kohapeal algatatud küsimused. 

 
Lauri Luur andis ülevaate maakondliku koostöö arutelude käigust Pärnumaal. Toimunud 
konsultatsioonide põhjal on ühinemispiirkonniti täpsustamisel kohalike omavalitsuste 
arusaamad maakondliku koostöö tulevikust. Koostatud on mitmeid SAPA põhikirja variante 
ja seletuskiri, mis on saadetud kõikidele osapooltele. Jätkuvalt on keskne teema, et SAPA 
asutamise tarvis on vaja teha poliitiline valik. 
 
Rivo Noorkõiv tutvustas võimelikke koostöömudeleid. Kesksed teemad, mida  poliitilises 
otsustamises on SAPA asutajad, SAPA funktsioonid (POL ja SAPA tööjaotus), SAPA 
nõukogu moodustamine, SAPA asutamise ajagraafik. 
 
Järgnes osalejate arutelu tõstatatud teemadel. 
 
Kokkuvõte: 
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1. SAPA asutajateks POL ja Pärnu linna koos. Jaanus Männik soovis õiguslikku 
seisukohta, et selline variant on korrektne. 

2. Üldine seisukoht on toetada SAPA väiksemat nõukogu. Variant, et igal KOVil üks 
hääl pluss Pärnu linnal lisaks viis häält (nõukogus 50:50) võib olla asendatud  ka 
selliselt, et SAPA nõukogus nö maalised KOVid 2 häält ja Pärnu linn 2 häält. Küll 
aga sellisel juhul ei olnud Jaanus Männik nõus, et SAPAsse lähevad 
maavalitsustelt KOVidele antavad koostööülesanded. Tema nägemus, et SAPA 
ennekõike EASi projektide teenindaja. 

3. Jaanus Männik väljendas seisukohta, et maavalitsuse ülesanded peab üle võtma 
POL. Sama seisukohta jagas Kadri-Aija Viik. 

4. Andres Annast väljendas seisukohta, et tuleb kujundada üks terviklik tugev 
maakondlik koostööorganisatsioon SAPA, mis täidab ka maavalitsuselt üle 
tulevaid ülesandeid. 

5. SAPA asutamine peab toimuma enne kohalike omavalitsuste volikogude vali8misi 
oktoobris 2017. 

6. Maavalitsuse ülesannete üleandmise teemat arutada üldkogus. 
 
Protokollis: Rivo Noorkõiv 
OÜ Geomedia, konsultant 

Halinga protokoll 26.07.2017 
 
PROTOKOLL  
 
Aeg: 26. juulil 2017 
Koht: Halinga vallamaja 
Kell: 10.00-12.25 
 
Osalejad: Tarmo Lehiste, Jüri Mets, Riina Kukk, Jaanus Rahula, Tarvi Tasane, Ülle Vapper, 
Priit Enok, Eeri Tammik, Lauri Luur, Rivo Noorkõiv 
 
Päevakord: 
 

1. Kohalike omavalitsuste maakondliku koostöö alternatiivide arutelu. 
2. Kohapeal algatatud küsimused. 

 
Lauri Luur andis ülevaate kohalike omavalitsuste maakondliku koostöö mudelitest ja 
senistest aruteludest Pärnumaal. Toimunud konsultatsioonide põhjal seni konsensust ei ole. 
Maakondliku KOV koostööorganisatsiooni SAPA kohta on koostatud mitmeid põhikirja 
variante ja seletuskiri. Materjalid on saadetud kõikidele osapooltele. Jätkuvalt on keskne 
teema, et SAPA asutamise tarvis on vaja teha poliitiline valik. 
 
Rivo Noorkõiv tutvustas võimelikke koostöömudeleid. Kesksed teemad poliitilises 
otsustamises on SAPA asutajad, SAPA funktsioonid (POL ja SAPA tööjaotus), SAPA 
nõukogu moodustamine, SAPA asutamise ajagraafik. 
 
Järgnes osalejate arutelu tõstatatud teemadel. 
 
Kokkuvõte: 

5. Toetada SAPA asutamise varianti, kus asutajateks on POL ja Pärnu linn. SAPA 
nõukogu liikmete arv seitse, kellest POL esitab 2 liiget, Pärnu linn 2 liiget ja asutajad 
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konsensusega kolm liiget (2 ettevõtjat (1 esitab POL ja 1 Pärnu linn) ja 1 
kodanikuühiskonna esindaja koos). Kokku SAPA nõukogus 7 liiget. 

6. POL esindab KOV poliitilist areeni, SAPA on täidesaatev organ. Oluline, et KOV 
maakondlikud poliitilised arutelud peetakse POLis, kus üldkogul igast KOVist 
tegevjuht ja volikogu esimees. 

7. Moodustada SAPA tugeva tervikliku laialdaste funktsioonidega organisatsioonina 
(maakondlik arendustegevus, EASi projektid, kodanikuühiskond, maakondlikud 
algatused). POLis otsused maakondliku identiteedi, preemiate määramise jms osas.  

8. POL tugistruktuuride teenindamine SAPAst. 
9. Pidada oluliseks arutada SAPA asutamist üldkogus 9. augustil 2017. Eesmärgiks 

jõuda volikogudes otsusteni augustis-septembris 2017. Uus organisatsioon peaks 
alustama tööd 1. jaanuarist 2018. 

 
Protokollis: Rivo Noorkõiv 
OÜ Geomedia, konsultant 
 

Piirkondlike kokkusaamiste kokkuvõte 
 
KOKKUVÕTE 
Sihtasutuse Pärnumaa Arenduskeskus asutamise konsultatsioonid kohalike omavalitsustega  
 
Konsultatsioonid kohalike omavalitsustega toimusid ajavahemikul 24.-31. juuli 2017. 
Arutelud toimusid ühinemispiirkondade lõikes, kokku toimus kuus piirkondlikku kohtumist. 
 
Kohalikud omavalitsused on ühel meelel: 
 

10. Asutada Pärnumaa Ettevõtlus ja Arenduskeskus (PEAK) ja Pärnumaa Turism 
(SAPT) baasil uus organisatsioon Pärnumaa Arenduskeskus (SAPA) ja teha seda 
august-september 2017. Uus organisatsioon peaks alustama tööd 1. jaanuarist 
2018. 

 Valida SAPA õiguslikuks vormiks sihtasutus. Arutelul osalejad tõdesid, et kehtiv 
seadusandlus ei võimalda luua maakondlikku koostööorganit, mis vastaks kõige 
paremini kohalike omavalitsuste koostööhuvide kaitsele. Täna on õigusruumis 
valik, kas asutada mittetulundusühing või sihtasutus, millel mõlemal on omad 
vajakajäämised koostöö tõhusa korralduse elluviimisel (vt. SAPA asutamise 
seletuskiri). 

 POL (Pärnumaa Omavalitsuste Liit) ja SAPA tugistruktuurid ühendada. 
 
Kohalike omavalitsuste domineeriv seisukoht: 
 

 SAPA asutajad on KOVid maakonnas POL kaudu ja Pärnu linn. Seega on 
asutajaid kaks: POL ja Pärnu linn. Küsitud õiguslik hinnag, mis kinnitab sellise 
asutamise võimaluse.  

 SAPA nõukogus on põhikirja kohaselt POLil 2 häält ja Pärnu linnal 2 häält. 
Vajadusel konsensusega lisaks kolm nõukogu liiget (2 ettevõtjat (1 esitab POL ja 
1 Pärnu linn) ja 1 kodanikuühiskonna esindaja POL ja Pärnu linn üheskoos). 
Kokku on SAPA nõukogus maksimaalselt 7 liiget. Vajadusel võib SAPA juurde 
moodustada temaatilisi komisjone. 

 POL esindab kohalike omavalitsuste poliitilist areeni. SAPA kujundada tugevaks 
maakondlikuks koostööorganisatsiooniks, mis katab kõik vajalikud 
koostööfunktsioonid tervikuna (maakondlik arendustegevus, ettevõtlus, 
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kodanikuühiskond, KOV poolt algatatud projektid ja lisaressursside hankimine, sh 
SAPA omal initsiatiivil).  

 
Arutlusel olnud alternatiivid: 

 SAPA asutajateks on iga kohalik omavalitsus eraldi. 
 SAPA nõukogus on 12 liiget, Pärnu linn 6 liiget ja teised omavalitsusüksused 

maakonnast 6 liiget. 
 Pärnu maavalitsuselt tulevad ülesanded jäävad POL täita.  

 
Koostas: Rivo Noorkõiv, OÜ Geomedia, konsultant 

III Pärnumaa Omavalitsuste Liidu üldkogu protokolli de väljavõtted ja seminaride 
kokkuvõtted 

Pärnumaa Omavalitsuste Liidu üldkogu ja seminar 24.-25.08.2017 
 
ÜLDKOGU ISTUNGI P R O T O K O L L 
 
Väljavõte 
 
Lepanina hotell, Häädemeeste vald 24. august 2017 nr 1-4/6 Algus kell 9.05, lõpp kell 10.50 
Istungi juhataja: Meelis Kukk Protokollija: Kristel Ernits Osa võtsid: 27 üldkogu liiget (vt. 
lisa reg.leht)  
 
Puudusid: 9 üldkogu liiget (vt. lisa reg.leht) Lisaks osalejad: Romek Kosenkranius Meelis 
Kukk tutvustas eelnevalt saadetud istungi päevakorda.  
 
Üldkogu liikmed tegid ettepanekud päevakorra muutmise ja istungi juhatamise osas: 1. Jätta 
päevakorrapunkt 2 välja. 2. Tõsta päevakorrapunkt 3 esimeseks. 3. K.-A. Viik ja A. Annast 
tegid ettepaneku käesoleva istungi juhtimisest M. Kukel end taandada. 4. Päevakord las jääb 
nii, nagu eelnevalt saadetud, sest tulenevalt esimese punkti aruteludest selgub ka teise 
päevakorrapunkti otsus, istungit juhatagu aseesimees. Tuginedes POL põhikirjale ja POL 
üldkogu varasematele otsustele M. Kukk ei taandanud ennast. Istungi päevakorra 
kinnitamiseks toimus avalik hääletus. Päevakorra kinnitamise poolt oli 26 üldkogu liiget.  
 
 PÄEVAKORD:  
 
1. Sihtasutus Pärnumaa Arenduskeskuse (SAPA) asutamises osalemine  
2. Kohalikele omavalitsustele ühiseks korraldamiseks antud ülesannete täitmiseks asutuse 
määramisest  
3. Seisukoha kujundamine Lelle-Pärnu raudteelõigu ja Rail Balticu kohalike peatuste 
rajamise osas  
 
Päevakorrapunkt 1- Sihtasutus Pärnumaa Arenduskeskuse (SAPA) asutamises osalemine 
Meelis Kukk- üldkogu esimees Lauri Luur- juhatuse esimees  
 
M. Kukk tegi ettepaneku tähtajaks esitatud ettepanekud SAPA põhikirja muutmiseks punkt-
punktilt läbi hääletada. Esitatud ettepanekud olid eelnevalt üldkogu liikmetele saadetud.  
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L. Luuri ettepanek moodustuva Tori valla ettepanekud hääletada kogumina. R. Ariko selgitas, 
et esitatud muudatuste mõte on: SAPA on rakendusasutus ning POL eesmärkide ja poliitika 
kujundaja. 
 
L. Luur selgitas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi seisukohta ning tänaseid 
PEAK ülesandeid. Riigi poolt ühiseks täitmiseks antavate ülesannete täitja peavad otsustama 
kõik volikogud. Üldkogu liikmete vahel toimus arutelu.  
 
M. Kukk selgitas, et Pärnu linna (sh. Paikuse ja Audru valla) ettepanekuid põhikirja osas ei 
pea eraldi hääletama, kuna enamus ettepanekutega on arvestatud. Are, Tori, Sauga valla ja 
Sindi linna ettepanekutega arvestamine otsustati punktide kaupa. Esitatud 
muudatusettepanekud märgitud punasega, 24.08.17 üldkogul otsustatud sinisega.  
 
Ettepanek: 1.1 Sihtasutus Pärnumaa Arenduskeskus (lühend SAPA, inglise keeles 
Development Centre of Pärnu County) on Pärnumaa Omavalitsuste Liidu ja Pärnu linna poolt 
asutatud koostööorganisatsioon, mis on asutatud eesmärgiga ühendada SA Pärnumaa 
Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse ja SA Pärnumaa Turismi tegevused ning maakondlik arendus- 
ja planeerimistegevus ning muud ühistegevused.  
 
Põhikirja jääb: Sihtasutus Pärnumaa Arenduskeskus (lühend SAPA, inglise keeles 
Development Centre of Pärnu County) on Pärnumaa Omavalitsuste Liidu ja Pärnu linna poolt 
asutatud koostööorganisatsioon, mis on asutatud eesmärgiga ühendada SA Pärnumaa 
Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse ja SA Pärnumaa Turismi tegevused ning maakondlik arendus- 
ja planeerimistegevus ning muud ühistegevused.  
 
Ettepanek: Sihtasutuse konkreetseteks eesmärkideks on Pärnumaa kavandatud arenguga 
kavandamine ja maakondliku identiteedi tugevdamine ning nendega seotud tegevuste 
elluviimine, regionaalarengu- ja planeerimisalaste ülesannete täitmine, ettevõtluse, 
kohaturunduse ja kodanikuühiskonna arengule kaasaaitamine ning hariduse, sotsiaali, 
kultuuri, spordi, rahvatervise ja turvalisuse valdkondades maakondliku koostöö 
võimestamine, siseriiklike ja rahvusvaheliste organisatsioonidega koostöö ning nendega 
seotud teavitustegevuse maakondlik korraldamine ja elluviimine.  
 
Põhikirja jääb: Sihtasutuse konkreetseteks eesmärkideks on Pärnumaa kavandatud arenguga 
seotud tegevuste elluviimine, regionaalarengu- ja planeerimisalaste ülesannete täitmine, 
ettevõtluse, kohaturunduse ja kodanikuühiskonna arengule kaasaaitamine ning hariduse, 
sotsiaali, kultuuri, spordi, rahvatervise ja turvalisuse valdkondades maakondliku koostöö 
võimestamine, siseriiklike ja rahvusvaheliste organisatsioonidega koostöö ning nendega 
seotud teavitustegevuse maakondlik korraldamine ja elluviimine.  
 
Ettepanek/küsimus: 2.2.6 maakondliku teabe jagamine mis alase teabe?, nõustamine ja 
koolitamine; L. Luur selgitas mis alast teavet mõeldakse.  
 
Põhikirja jääb: 2.2.6 maakondliku teabe jagamine, nõustamine ja koolitamine;  
 
Ettepanek: 2.2.11 vahendite taotlemine riigieelarvest, Eesti ja teiste riikide 
organisatsioonidelt, kohalikelt omavalitsustelt, juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt sihtasutuse 
eesmärkide täitmiseks ning eraldatud ressursside sihipärase kasutamise tagamine;  
 
Põhikirja jääb: 2.2.11 vahendite taotlemine riigieelarvest, Eesti ja teiste riikide 
organisatsioonidelt, kohalikelt omavalitsustelt, juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt sihtasutuse 
eesmärkide täitmiseks ning eraldatud ressursside sihipärase kasutamise tagamine;  
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Ettepanek: 2.3 Sihtasutus lähtub oma tegevuses põhikirja punktis 2.1 ja 2.2 nimetatud 
valdkondades riiklikest, maakondlikest ja asutajate omavalitsusüksuste strateegilistest ja 
poliitikat kujundavatest dokumentidest.  
 
Põhikirja jääb: 2.3 Sihtasutus lähtub oma tegevuses põhikirja punktis 2.1 ja 2.2 nimetatud 
valdkondades riiklikest, maakondlikest ja asutajate ning kohalike omavalitsuste 
strateegilistest ja poliitikat kujundavatest dokumentidest.  
 
Ettepanek: 3.3 Sihtasutuse nõukogu koosseisu kuulub kuni kuus (6) liiget. Nõukogu liikmed 
määratakse neljaks aastaks nõukogu liikme kohtade jaotuse kohaselt asutajate otsustega. 
Nõukogu liikme(d) kutsub tagasi vastav asutaja oma otsusega. Nimetatud ettepaneku osas 
toimus arutelu nõukogu liikmete arvus osas. K.Toobal selgitas, et ülemineku perioodil on 
nõukogu liikmete arv kuus, pärast kohalike omavalitsuste volikogude valimisi oktoobris 2017 
muudetakse põhikirja ning suurendatakse nõukogu liikmete arvu. Nõukogu liikmete arvu 
osas toimus avalik hääletus. Kaheteistkümneliikmelise nõukogu poolt oli viis üldkogu liiget, 
kuueliikmelise nõukogu poolt 21 üldkogu liiget.  
 
Põhikirja jääb: 3.3 Sihtasutuse nõukogu koosseisu kuulub kuus (6) liiget. Nõukogu liikmed 
määratakse neljaks aastaks nõukogu liikme kohtade jaotuse kohaselt asutajate otsustega. 
Nõukogu liikme(d) kutsub tagasi vastav asutaja oma otsusega.  
 
Ettepanek: 4.2 Nõukogul on kuni kuus (6) liiget, lähtudes sihtasutuse eesmärkidest, varade 
mahust ja majanduslikust olukorrast, et tagada nõukogu ülesannete efektiivne täitmine 
sihtasutuse tegevuse kavandamisel, korraldamisel ja juhatuse tegevuse üle järelevalve 
teostamisel. Pärnumaa Omavalitsuste Liidul on nõukogus 3 esindajat ja Pärnu linnal 3 
esindajat. Nõukogu liikme määrab ametisse ja kutsub tagasi vastav asutaja oma otsusega. 
Nõukogu liikme volituste tähtaeg on neli (4) aastat. Asutajatel on õigus nõukogu liige tagasi 
kutsuda igal ajal olenemata põhjustest. Lisada: 4.3 kuueliikmeline nõukogu lähtub oma 
tegevuses sihtasutuse eesmärkidest, varade mahust ja majanduslikust olukorrast, et tagada 
nõukogu ülesannete efektiivne täitmine sihtasutuse tegevuse kavandamisel, korraldamisel ja 
juhatuse tegevuse üle järelevalve teostamisel.  
 
Põhikirja jääb: 4.2 Pärnumaa Omavalitsuste Liidul on nõukogus 3 esindajat ja Pärnu linnal 3 
esindajat. Nõukogu liikme määrab ametisse ja kutsub tagasi vastav asutaja oma otsusega. 
Nõukogu liikme volituste tähtaeg on neli (4) aastat. Asutajatel on õigus nõukogu liige tagasi 
kutsuda igal ajal olenemata põhjustest. 4.3 kuueliikmeline nõukogu lähtub oma tegevuses 
sihtasutuse eesmärkidest, varade mahust ja majanduslikust olukorrast, et tagada nõukogu 
ülesannete efektiivne täitmine sihtasutuse tegevuse kavandamisel, korraldamisel ja juhatuse 
tegevuse üle järelevalve teostamisel.  
 
Ettepanek: 5.2 Juhatuse liikmed nimetab ja kutsub tagasi nõukogu. Juhatusel on üks (1) 
(juhataja) või kuni kolm (3) liiget. Juhatuse õigust esindada sihtasutust võib piirata nõukogu 
otsusega.  
 
Põhikirja jääb: Juhatuse liikmed nimetab ja kutsub tagasi nõukogu. Juhatusel on üks (1) 
(juhataja) kuni kolm (3) liiget. Juhatuse õigust esindada sihtasutust võib piirata nõukogu 
otsusega.  
 
Ettepanek: 6.2.4 vastava valdkondliku struktuuriüksuse olemasolul teeb ettepaneku selle 
aastaeelarve ja tegevuskava kinnitamise kohta.  
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Põhikirja jääb: punkt 6.2.4 jääb põhikirjast välja.  
 
Ettepanek: 7.3.6 Sihtasutuse kõikide tulude ja kulude kohta koostatakse tasakaalus eelarve ja 
esitatakse nõukogule kinnitamiseks hiljemalt …..  
 
Põhikirja jääb: 7.3.6 Sihtasutuse kõikide tulude ja kulude kohta koostatakse tasakaalus 
eelarve ja esitatakse nõukogule hiljemalt 1. detsembriks.  
 
Üldkogu liikmed said esitada Pärnumaa Omavalitsuste Liidu esindajate kandidaadid SAPA 
nõukogusse ning juhatuse liikme. Nõukogu liikmeteks esitati Andres Annast, Ülle Vapper ja 
Mikk Pikkmets ning Kaie Toobal. Juhatuse liikmeks Mikk Pikkmets ja Lauri Luur. Ülle 
Vapper taandas end nõukogu liikme kandidaadi kohalt. Üldkogu liikmete vahel toimunud 
arutelu tulemusena otsustati nõukogu liikmeteks nimetada A. Annast, K.Toobal ja M. 
Pikkmets ning juhatuse liikmeks ning asutamisotsuse allkirjastajaks Lauri Luur.  
 
Parandatud põhikirja kinnitamiseks ning üldkogu otsuse vastuvõtmiseks toimus avalik 
hääletus. Otsuse vastuvõtmise poolt oli 24 üldkogu liiget, vastu 3 üldkogu liiget, erapooletuid 
ei olnud.  
 
Protokolliline otsus:  
 
1. Teha ettepanek SA Pärnumaa Turism nõukogule liituda SA Pärnumaa Arenduskeskusega. 
2. Pärnu linna osalemine SAPA asutamisel ning kinnitatud põhikiri suunata Pärnu 
linnavolikogu istungi päevakorda otsustamiseks.  
 
Otsustati:  
 
1.1 Võtta vastu üldkogu otsus nr 1-4.1/22 „Sihtasutus Pärnumaa Arenduskeskus (SAPA) 
asutamises osalemine“  
 
Päevakorrapunkt 2- Kohalikele omavalitsustele ühiseks korraldamiseks antud ülesannete 
täitmiseks asutuse määramisest Lauri Luur - juhatuse esimees L. Luur selgitas, et ühiseks 
korraldamiseks antud ülesannete täitmise asutuse peab otsustama iga volikogu eraldi. Otsused 
peavad olema tehtud hiljemalt 1. veebruar 2018. Volikogu ise otsustab, kas määrab asutuse 
enne või pärast kohalike omavalitsuste volikogude valimisi 2017 oktoobris. Tänaseks on 
Hanila valla volikogu asutuse määranud ja oma otsuse liidule esitanud.  
2.1 Juhatusel saata otsuse eelnõu tekst kohalikele omavalitsustele.  
 
Meelis Kukk istungi juhataja 
Kristel Ernits protokollija 
 
ÜLDKOGU OTSUS 
 

Lepanina  
24. august 2017 nr 
1-4.1/22 

Sihtasutuse Pärnumaa Arenduskeskus asutamises 
osalemine  

Võttes aluseks Pärnumaa Omavalitsuste Liidu põhikirja punkti 
27.22, maakondliku arendusüksuse asutamist ettevalmistava 
ajutise komisjoni liikmete ettepanekud, Pärnumaa 
Omavalitsuste Liidu üldkogu OTSUSTAB: 
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1. Pärnumaa Omavalitsuste Liit registrikoodiga 8019307 asutab koos Pärnu linnaga 
Sihtasutuse Pärnumaa Arenduskeskus (SAPA). 
2. Kinnitada SA põhikiri vastavalt lisale 1. 
3. SAPA asukoht on Akadeemia 2, Pärnu 80010. 
4. SAPA moodustamise eesmärk on Pärnumaa kestliku arengu, majanduse 
konkurentsivõime ja elanike heaolu tagamiseks vajalike tegevuste algatamine ja 
elluviimine. 
5. Pärnumaa Omavalitsuste Liidu poolsed SA nõukogu liikmed on: 
5.1 Kaie Toobal isikukoodiga 45907154213 ja elukohaga Raja 2, Vändra alev, 
Pärnu maakond 
5.2 Andres Annast isikukoodiga 38004294265 ja elukohaga Aia 7-12, KilingiNõmme, 
Saarde vald, Pärnu maakond 
5.3 Mikk Pikkmets isikukoodiga 38312274210 ja elukohaga Tamme 1, Oidrema 
küla, Koonga vald, Pärnu maakond 
6. Sihtasutuse juhatuse liige on: 
6.1 Lauri Luur isikukoodiga 38101194225 ja elukohaga Kubja-Jõe, Niidu küla, 
Are vald, Pärnu maakond 
7. Määrata asutamisotsust allkirjastama Lauri Luur. 
8. Pärnumaa Omavalitsuste Liit kannab asutamisega seonduvad kulud. 
9. Anda nõusolek SA Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse (PEAK), 
registrikoodiga 90004065, ühinemiseks SAPA-ga. 
10. Otsus jõustub 24. august 2017.  
 
Meelis Kukk, üldkogu esimees /allkirjastatud digitaalselt/ 
 
Pärnumaa Omavalitsuste Liidu seminar “Viimane kustutab tuled” 
Rühmatööde kokkuvõte 

Lepanina, 25.08.2017 
 
1. Luuakse üks arendusorganisatsioon - SAPA 

 
Hirmud 

 50/50 hääled – otsusteni ei jõuta 
 Pooled juhid jäävad kõrvale (KOVist 1 inimene kohal; teine „kodus“) 
 SA ei ole riigile partner; ei ole maakonna esindusorganisatsioon 
 Poliitika hakkab segama tegevtööd 
 POL juhtimine + strateegiline juhtimine koos = suur segadus (rahastamises) 
 SAPA finantseerimisselgus? 
 Linn versus maapiirkond 
 Maakond võib jääda ilma suurtest investeeringutest 
 Pole kellelegi anda sümboolikat 
 Äkki hakkab tööle?! 

 
Hirmude maandamine 

 Aeg aitab 
 Tõestada tegevusega 
 Jääda POL+SAPA mudeli juurde!!! 
 Leida juhtimise ja kaasamise toimiv mudel 
 Ülesanded ja rahaga seonduv (liikmemaksud, projektide rahastamine) selgemaks 

 
Võimalused 
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 Info kontsentreeritud 
 Info kiire edastamine ja liikumine 
 Otsustamise lihtsus, kiirus (väike nõukogu) 
 Maakondlikul arengul selge vastutaja 
 Kogu teave ühes kohas + kompetents koos 
 Tegevuste dubleerimine kaob 
 Efektiivsus tegevjuhtimises 
 Võimalus kaasata Pärnu linn 

 
2. Jätkatakse kahe organisatsiooniga - POL + SAPA 
 
Hirmud 

 Ainult üks hirm: inimestes puudub tahe kompromissideks! 
 Liiga palju juhte! 
 Piirid hägused: kust algab poliitika? 
 Eesmärgid hägused 
 Milleks dubleerida, kui eesmärk on üks ja otsustusi ei tule? 
 Pärnu kui suurima KOV „hirm“ jääda aruteludes vähemusse 
 Kooskõlastamisprotsess on pikk 

 
Hirmude maandamine 

 Otsustajate ringi ei saa kuuluda ühed ja samad inimesed 
 Kindlalt reguleerida kontrollimehhanism 
 Ülesannete selge piiritlemine 
 Inimesed ja organisatsioonid tuleb hästi siduda 
 Meeskonnakoolitused 
 Rahastamise selgus ja kindlus (võimalikult pikaaegne) 
 KOV-id ütlevad selgelt välja, mida tahavad (koos) teha 
 Valida juhtorganitesse õiged inimesed 

 
Võimalused 

 Demokraatia säilib, POL üldkogu = otseside volikogude (rahvaesinduste) ja 
valitsustega. Maakonna kui terviku arengupoliitika siit ja maksumaksja raha 
jaotusprintsiibid 

 SAPA = ajutrust ja täideviija maakonnas 
 SAPA enam kontrollitav 
 Poliitiline otsustus lahutatud igapäevasest juhtimisest 
 Igapäevatöö sujuvam 
 Nõukogus professionaalsed liikmed + KOV esindajad 

 
3. Kui tuled kustutatakse, siis mis võib kaduda? 

 
 Traditsioonide kadumine (tunnusüritused, sümboolika, tunnustamine jms) 
 Turvariskid maakonnas (maakondlik vastutaja puudu) 
 Järjepidevuse kadumine (inimesed, kompetents) 
 Arengu pidurdumine (suured strateegilised objektid) 
 Kaome pimedusse (kõik lõpeb), kodanikud pettuvad, lahkuvad maakonnast 
 Kobame pimeduses 
 Tasakaal valitsemises kaob 
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4. Mis vajab kindlasti tegemist 2017. aastal? 
 
 Konsensuse ja hea tulemuse otsimine Pärnu linnaga peab jõudma hea resultaadini 
 Maavalitsuse ülesandeid POL-ile taotledes tuleb POL-i põhikirja täpsustada – linna 

esindatust oluliselt suurendada.  
 Kõik senised koostööprojektid peavad jätkuma 
 Tunnus(tus)ürituste jätkumine 
 Võimeka meeskonna loomine (SAPA + POL) 
 Kommunikatsioon (mis muutub – kuhu läheb) 
 (Vajalike) partnerorganisatsioonide toetamise jätkamine 
 Suhtlusvõrgu loomine riigiasutustega 
 Maakondlikud ühisüritused (vabariigi aastapäev, Tähesära jne) 

 
Rivo Noorkõiv 
Geomedia OÜ konsultant 

Pärnumaa Omavalitsuste Liidu üldkogu 9.08.2017 
 
Väljavõte 
 
ÜLDKOGU ISTUNGI P R O T O K O L L  
 
Tõstamaa 9. august 2017 nr 1-4/5  
Algus kell 14.00, lõpp kell 17.10  
Istungi juhataja: Meelis Kukk  
Protokollija: Kristel Ernits  
 
Osa võtsid: 29 üldkogu liiget (vt. lisa reg.leht) Puudusid: 7 üldkogu liiget (vt. lisa reg.leht) 
Kutsutud: Rivo Noorkõiv, Jaanus Metsnik, Teet Kurs, Kalev Kaljuste Meelis Kukk tutvustas 
eelnevalt saadetud istungi päevakorda. Priit Enok palus viie omavalitsuse (Vändra vald, 
Vändra alev, Halinga vald, Tori vald ja Tootsi vald) nimel lisada üldkogu istungi päevakorda 
päevakorrapunkt Lelle-Pärnu raudteeühenduse osas. Vastavalt liidu põhikirja punktile 38, 
saab üldkogu päevakorda lisapunkte võtta 9/10 osalejate nõusolekul, mis tänase kohalolijate 
arvu järgi teeb 27. Päevakorrapunkti lisamiseks toimus avalik hääletus. Päevakorra 
täiendamise poolt oli 23 üldkogu liiget. Hääletamistulemusena lisatakse Lelle-Pärnu 
raudteeühenduse teema päevakorrapunkti 5 „Informatsioonid“  
 
PÄEVAKORD:  
1. Pärnumaa Omavalitsuste Liidu arengufondist raha eraldamine  
2. Pärnu lennujaama halduskulude kaasfinantseerimine  
3. Pärnumaa Spordiliidu ja Pärnu Maakoolide Spordiliidu tegevustoetuse eraldamise 
muutmine  
4. SA Pärnumaa Arenduskeskuse (SAPA) asutamisest ja SAPA põhikirja I lugemine  
5. Informatsioonid  
 
Päevakorrapunkt 4- SA Pärnumaa Arenduskeskuse (SAPA) asutamisest ja SAPA põhikirja I 
lugemine Meelis Kukk- üldkogu esimees Lauri Luur- juhatuse esimees Rivo Noorkõiv- 
konsultant R. Noorkõiv andis ülevaate toimunud aruteludest ja otsustest. 3 L. Luur ja 
K.Toobal tutvustasid laekunud ettepanekuid SAPA põhikirja kohta. Üldkogu liikmete vahel 
toimus arutelu SAPA asutamise, asutajate, nõukogu suuruse ning põhikirja osas. 
Eriarvamused eelkõige Pärnu linna ja maaomavalitsuste vahel ülesannete täitja ning nõukogu 
suuruse osas. Pärnu linna seisukoht on üks tugev arendusorganisatsioon, kes hakkab täitma 
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tänaseid PEAK ja SAPT, POL ülesandeid ning riigi poolt ühiseks täitmiseks antavaid 
ülesandeid. POL võib olla maaomavalitsuste koostööorgan, linn selles ei osale. 
Maaomavalitsuste arvamus pigem nö. kahetasandiline: riigi poolt ühiseks täitmiseks antavad 
ülesanded lähevad POLi, poliitilised ja strateegilised otsused tehakse POLis. SAPA on 
täidesaatev organ. Vajadusel muuta tänast POLi põhikirja häälte arvu osas.  
 
Sõnavõtud: Kalev Kaljuste ja Teet Kurs. Üldkogu liikmete poolt ettepanek põhikirja 
lugemine katkestada, anda tähtaeg ettepanekute esitamiseks, põhikirja I lugemist jätkata 24. 
augusti üldkogu istungil. Istungilt lahkus Enn Raadik Otsuse vastuvõtmiseks toimus avalik 
hääletus. Otsuse vastuvõtmise poolt oli 28 üldkogu liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud.  
 
Otsustati: 4. 
1 Võtta vastu üldkogu otsus nr 1-4.1/21 „SA Pärnumaa Arenduskeskuse põhikirja I 
lugemine“  
 
Meelis Kukk /allkirjastatud digitaalselt/ 
Meelis Kukk /allkirjastatud digitaalselt/ 
 
ÜLDKOGU OTSUS  
 
Tõstamaal 9. august 2017 nr 1-4.1/21  
SA Pärnumaa Arenduskeskuse põhikirja I lugemine  
 
SA Pärnumaa Arenduskeskuse (SAPA) asutamise eesmärk on koondada erinevad 
maakondliku arendustöö kompetentsid ühte organisatsiooni ja ühendada omavahel 
olemasolevad sihtasutused Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus ning Pärnumaa Turism. 
SAPA loomise kavaga alustati 2017 aasta jaanuari lõpus kui Pärnumaa Omavalitsuste Liit 
sõlmis lepingu OÜ-ga Geomedia eesmärgiga koostada Pärnumaa kohalike omavalitsuste 
koostööorganisatsioonide haldusreformi järgne reorganiseerimise vajaduse analüüs ja 
tegevuskava. Lepingu sõlmimist finantseerib EAS 85% ulatuses. Esimene omavalitsuste 
koostöömudelite võrdlus toimus 30.-31. märtsil 2017 Pärnumaa Omavalitsuste Liidu (POL) 
kevadseminaril, kus kiideti heaks erinevate koostööorganisatsioonide ühendamise vajadus. 
Sellele järgnes 12. aprill POL üldkogus omavalitsusjuhtidest koosneva komisjoni 
moodustamine, kus kõik omavalitsuste ühinemispiirkonnad said ühe koha ning täiendavalt 
kaasati Pärnu linnaga ühineva omavalitsuse, Läänemaalt Pärnumaa koosseisu tulevate 
omavalitsuste ja Pärnu maavalitsuse esindaja. Komisjon on koos käinud ja proovinud sobivat 
kompromisslahendust leida 2. mail, 2. juunil ja 31. juulil. Lisaks on SAPA asutamist ja 
maakondliku koostöö põhimõtteid arutatud 10. mai, 8. juuni ja 2. augusti POLi 
valitsusjuhtide kogus, 12. aprilli ja 14. juuni üldkogus ning eraldi kõikides omavalitsuste 
ühinemispiirkondades. POLi juhatus ja OÜ Geomedia on toonud välja erinevad võimalikud 
lahendused ning nende tugevused ning nõrkused (toodud OÜ Geomedia seletuskirjas 
„Kohalike omavalitsuste maakondliku koostöö korraldamine Pärnumaal“). Arvestades 
eelnevat ja tuginedes Pärnumaa Omavalitsuste Liidu põhikirja punktidest 27.22, tegevuskava 
2015-2017 punktist 2.3.1.5 ja OÜ Geomedia poolt seletuskirjast „Kohalike omavalitsuste 
maakondliku koostöö korraldamine Pärnumaal“, Pärnumaa Omavalitsuste Liidu üldkogu  
 
OTSUSTAB:  
 
1. Katkestada SAPA põhikirja esimene lugemine ja jätkata esimest lugemist 24. augusti 
üldkogul. 
2. Edastada SAPA põhikiri ja asutamisdokumendid arutamiseks ja ettepanekute tegemiseks 
POLi liikmetele.  
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3. Ettepanekute esitamise tähtajaks määrata 15. august 2017.  
 
Otsus jõustub 09.08.2017. 
/allkirjastatud digitaalselt/ Meelis Kukk üldkogu esimees 

Pärnumaa Omavalitsuste Liidu üldkogu 14.06.2017 
 
ÜLDKOGU ISTUNGI P R O T O K O L L 
 
Väljavõte  
 
Pärnu 14. juuni 2017 nr 1-4/4  
Algus kell 14.05, lõpp kell 16.40  
Istungi juhataja: Meelis Kukk  
Protokollija: Kristel Ernits  
 
Osa võtsid: 27 üldkogu liiget (vt. lisa reg.leht) Puudusid: 9 üldkogu liiget (vt. lisa reg.leht) 
Kutsutud: Rivo Noorkõiv, OÜ Geomedia  
 
Meelis Kukk tutvustas istungi päevakorda. Täiendavaid ettepanekuid päevakorra osas ei 
esitatud, ühehäälselt kinnitati alljärgnev päevakord.  
 
PÄEVAKORD:  
 
1. Pärnumaa Omavalitsuste Liidu arengukomisjoni esimehe tagasikutsumine ja uue esimehe 
valimine 2. Pärnumaa Omavalitsuste Liidu 2016. aasta eelarve täitmise kinnitamine  
3. Pärnumaa Omavalitsuste Liidu 2016. aasta revisjoniakti, audiitori ülevaatuse ja 2016. aasta 
majandusaasta aruande kinnitamine  
4. Pärnumaa Omavalitsuste Liidu arengufondist raha eraldamine  
5. SA Pärnumaa Arenduskeskus (SAPA) asutamisest  
6. Informatsioonid  
6.1 Reservfondi kasutamisest  
6.2 DigiTee asutamisest 
6.3 Laulu- ja tantsupeost  
 
Päevakorrapunkt 5- SA Pärnumaa Arenduskeskus (SAPA) asutamisest  
 
Lauri Luur - juhatuse esimees Rivo Noorkõiv- OÜ Geomedia L. Luur ja R. Noorkõiv 
tutvustasid SAPA põhikirja, mida oli täiendatud juhatuse ja valitsusjuhtide kogu 
ettepanekutega.  
 
Muudatusettepanekud arutati läbi. Enim erimeelsusi tekitasid SAPA asutamise aeg, nõukogu 
suurus ja nõukoja pädevus alaeelarve kinnitamise osas. Samuti tulevaste eesmärkide ja 
ülesannete jaotus POLi ja SAPA vahel.  
 
Üldkogu liikmete sõnavõtud. Ühiseid lõplikke seisukohti ei saavutatud. Üldine eelistus hetkel 
liita SAPT ja PEAK ning muud teemad ja otsused arutada läbi ning võtta vastu peale KOV 
valimisi.  
 
Otsustati:  
 
5.1 Võtta arutelu ja informatsioon teadmiseks.  
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5.2 Liidu liikmete esindajatel saata parandusettepanekud SAPA põhikirja osas liidu büroosse 
hiljemalt 22. juunil.  
 
Meelis Kukk istungi juhataja 
Kristel Ernits protokollija 

Pärnumaa Omavalitsuste Liidu seminar 30.03.2018 
 
Pärnumaa Omavalitsuste Liidu kevadseminar 
 
Arutelu teema: Pärnumaa kohalike omavalitsuste koostööorganisatsioonide 
haldusreformi järgse reorganiseerimise vajaduse analüüs ja tegevuskava koostamine 
 
Aeg: 30. märtsil 2017 
Koht: Greete motell 
Kell: 12.15-16.45 
 
Osalejad: Karel Tölp, Argo Mengel, Kaie Toobal, Mikk Pikkmets, Magnus Mõttus, Väino 
Lill, Andres Annast, Tarmo Lehiste, Jaanus Rahula, Evelin Rikker, Kadri-Aija Viik, Kuno 
Erkmann, Priit Enok, Toomas Sonts, Toomas Rõhu, Janek Jaansoo, Sivar Tõnisson, Jaanus 
Männik, Andres Hirvela, Signe Rõngas, Ülle Vapper, Tarvi Tasane, Meelis Kukk, Romek 
Kosenkranius, Heiki Mägi, Urmas Kase, Epp Klooster, Kalev Kaljuste, Teet Kurs, Rivo 
Noorkõiv, Mihkel Laan, Eeri Tammik, Lauri Luur, Kristel Ernits, Väino Tõemets. 

Tööd modereerisid Rivo Noorkõiv ja Mihkel Laan. 

Tulemused 

1. Koostöövaldkondade selgitamine10.  

Osalejate individuaaltöö. Numbritega on tähistatud vastuste kastis vastanute arv, punasega 
kui vastuseid 20 ja vähem. Kokku oli vastajaid 31. 

Nr Tegevus 

Peab 
jätkuma 
maakon-
nas KOV 
koostöös 

Peab 
jätkum
a KOV 
tasandil 

Pole 
oluline, 
läheb 
nagu 
läheb 

ARENDUSALANE TEGEVUS 

1 

Maakonna arengustrateegia koostamine; maakonna 
regionaalarengu põhisuundade kavandamine ja sellega 
seonduvate projektide juhtimine; valdkondlike 
arengukavade koostamise koordineerimine 

 
30 1 

2 
Omavalitsuste, ettevõtjate ja kodanike nõustamine 
arendustegevusega seonduvates küsimustes 21 9 1 

3 
Maakonna arendusvaldkonna spetsialistide võimekuse ja 
suutlikkuse tõstmine 27 2 2 

                                                           
10 Nimekiri ei ole täielik 
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4 

Regionaalarengu programmide rakendamine: 
KOP, hasart, PRIA teadmussiire, hajaasustus,  
siseturvalisus, endine nn Maakar ehk asutusevälised 
toetused 28 2 1 

5 
Rahvusvaheliste ja üleriigiliste regionaalprogrammide 
väljatöötamisel osalemine 29 2 

6 
Osalemine üleeuroopalistes koostöövõrgustikes ning 
arenguteemaliste infopäevade ja seminaride korraldamine 28 2 1 

7 

Piirkonna ettevõtluse, tööturu olukorra ja 
arengupotentsiaali analüüs, maakonna arengutingimusi 
iseloomustavate muude näitajate kogumine ja analüüs 27 3 1 

8 
Maakonna ettevõtluskeskkonna arendamine, sh 
investeeringute toomine maakonda 25 6 

9 

Piirkonna huvide esindamine üleriigiliste investeeringute 
kavandamisel, osalemine eelnõude väljatöötamisel ning 
üleriigiliste strateegiate ja tegevuskavade koostamisel 26 5 

10 

Piirkonna võrgustumise eestvedamine, omavalitsuste, 
ministeeriumide ja teiste koostööpartnerite vahelise 
koostöö koordineerimine, sh ettevõtted ja MTÜ-d 25 5 1 

11 

Välissuhtluse ja -koostöö koordineerimine ning 
korraldamine maakonnas, sh piiriülestes projektides 
osalemine 28 1 2 

12 
Siseriiklike regionaalprogrammide väljatöötamisel 
osalemine 22 8 1 

13 Pärnu Lennujaama arendusprojekt 20 7 4 

14 
Maakondliku ärikeskuse, alustavate ettevõtete 
inkubaatori arendamine 22 7 2 

15 DigiTee projekt 31   

16 EST-LAT programm 16 13 2 

17 Kihnu kultuuriruum (UNESCO) 8 20 3 

18 Kesk-Läänemere programm 17 7 7 

19 Väikesaarte programm 10 15 6 

PLANEERIMISALANE TEGEVUS 

20 
Maakonnaplaneeringute ja maakonna teemaplaneeringute 
koostamisel osalemine (sisendi andmine) 21 9 1 

21 
Osalemine maakonda puudutava üleriigilise planeeringu 
ja riigi eriplaneeringu koostamisel (sisendi andmine) 26 5 

22 

Maakonnas omavalitsuste planeeringuvaldkonna 
spetsialistide  nõustamine ja erialase pädevuse 
suurendamise koordineerimine 24 5 2 

23 

Maakonna ruumilise arengu vajadustest lähtuva sisendi 
andmine riigi valdkonna poliitikate elluviimisele (HTM, 
SoM, Kem, MKM) 25 6 

24 
Naabermaakondade maakonnaplaneeringute ja 
teemaplaneeringute kooskõlastamine/arvamuse andmine 24 5 2 

SOTSIAALIA 
25 Alaealiste komisjoni töö korraldamine 12 18 1 

26 
Tervisedenduse programmide väljatöötamine ja 
elluviimise korraldamine maakonnas 24 7 
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27 
Terviseprofiilide koostamine, uuendamine ja KOV-ide 
nõustamine 18 

 
10 

 
3 

28 
Arvamuse andmine koolide asutamise ja likvideerimise 
vajalikkuse ja koolivõrgu kohta 9 20 2 

29 
Noorsootöö ja noorsootöö korralduse analüüsimine 
maakonnas ning sellekohaste ülevaadete koostamine 20 10 1 

30 
Uute maakonnaülese mõjuga sotsiaal- ja tervisealaste 
projektide eestvedamine  25 4 2 

KULTUUR JA HARIDUS 

31 

Kultuurivaldkonna programmide ning projektidele 
eraldatud riiklike vahendite jaotamise korraldamine, 
järelevalve teostamine eraldatud vahendite 
sihtotstarbelise kasutamise  24 5 2 

32 
Maakonna laulu- ja tantsupeo komisjoni töö 
korraldamine 28 3 

33 
Uute maakonnaülese mõjuga kultuurialgatuste ja 
projektide eestvedamine 23 5 2 

34 
Maakondliku õpilastele ja õpetajatele suunatud ürituste 
ning võrgustikutöö korraldamine 25 5 1 

35 

Uute maakonnaülese mõjuga haridusalaste 
arendusprojektide eestvedamine (sh maakonna 
haridusvõrgu kava) 27 2 2 

KOJAD, VÕRGUSTIKUD 
36 Pärnumaa tervisenõukogu 20 5 6 
37 Pärnumaa turvalisuse nõukogu 19 6 6 
38 Pärnumaa noorsootöö nõukoda 17 6 8 

39 Pärnumaa liikluskomisjon 20 5 6 

40 Pärnumaa teenetemärkide komisjon 25 4 2 

41 Pärnumaa kodukaunistamise komisjon 20 8 3 

42 Eesti laulu- ja tantsupeo Pärnumaa komisjon 25 6 

43 EV 100 Pärnumaa toimkond 20 9 2 

44 Pärnumaa jõustruktuuride ümarlaud 24 2 5 
45 Arendusjuhtide regulaarsed infovahetuse koosolekud  20 8 3 

46 Arendustöötajate ümarlaud 20 8 3 

47 Maakonna kultuuritöötajate võrgustik 20 9 2 

48 Maakonna maakorraldajate võrgustik 17 10 4 

49 Regionaalses kriisikomisjonis osalemine 19 9 3 

50 Eesti Regionaalse Kultuuripoliitika nõukojas osalemine 19 8 4 

51 Pärnumaa aasta küla valikukomisjonis osalemine 16 12 3 

52 Eesti Kodukaunistamise Ühenduse volikogus osalemine 15 11 5 

SÜNDMUSED, TUNNUSTUSED 
53 Pärnumaa tantsu- ja laulupidu, võimlemispeod 28 3 

54 Vabariigi aastapäeva kontsert-aktus ja vastuvõtt 24 5 2 

55 Pärnumaa kultuuritöötajate tänuüritus 22 9 

56 Pärnumaa sotsiaaltöötajate tunnustusüritus 24 7 

57 Pärnumaa puuetega inimeste päeva tähistamine 23 8 

58 Puuetega inimeste kultuurifestival-mess (üle aasta) 22 5 4 
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 59 

Kultuuri- ja sporditegelaste vastuvõtt Tähesära, aasta 
tegutseja, üllataja, toetaja, noore sportlase stipendium, 
noore kultuuritegija stipendium, rahvakultuuri tegija ning 
Pärnumaa spordi aasta auhinnad), lisaks Pärnumaa aasta 
spordiauhinnad ning KULKA Pärnumaa auhinnad 26 3 2 

60 Pärnumaa kuldpulmapaaride vastuvõtt 20 10 1 

61 Pärnumaa õpilaste tänupäev 21 10  

62 Pärnumaa õpetajate päev 21 8 2 

63 Parimate koolilõpetajate tunnustamine 17 14  

64 Pärnumaa vapimärk 26 5  

65 Pärnumaa aasta lasteaiaõpetaja 24 6 1 

66 Pärnumaa aasta klassijuhataja 24 6 1 

67 Pärnumaa aasta klassiõpetaja 24 6 1 

68 Pärnumaa aasta põhikooli aineõpetaja 24 6 1 

69 Pärnumaa aasta gümnaasiumiõpetaja 24 6 1 

70 Pärnumaa aasta õppeasutuse juht 25 5 1 

71 Pärnumaa aasta noorsootöötaja 25 5 1 

72 Pärnumaa aasta hariduse sõber 22 6 3 

73 Pärnumaa haridusasutuste aasta tegu 24 5 2 

74 Pärnumaa aasta suunaja 20 5 6 

75 Pärnumaa aasta ettevõtja 23 6 2 

76 Pärnumaa aasta tegutseja 22 5 4 

77 Pärnumaa aasta üllataja 22 4 5 

78 Pärnumaa aasta toetaja 23 4 4 

79 Pärnumaa tegus maanoor (14-22 aastat vana) 23 4 4 

80 Pärnumaa aasta põllumees 25 3 3 

81 
Pärnumaa aasta haridus- ja kultuuritöötaja (C.R. 
Jakobsoni preemia) 24 3 4 

82 Pärnumaa noore kultuuritegija stipendium 23 3 5 

83 Pärnumaa aasta sädeinimene 20 6 5 

84 Pärnumaa aasta küla 19 7 5 

85 Tartu Ülikooli Pärnu Kolledzi lõputöö preemia 17 10 4 

86 Pärnu maakonna Kaunis kodu 18 8 5 

87  Pärnumaa Omavalitsuste Liidu spordistipendium 22 3 6 

88 Pärnumaa aasta õppija (täiskasvanuõpe) 18 4 9 

89 Pärnumaa aasta koolitaja 18 5 8 

90 Pärnumaa aasta koolitussõbralikum organisatsioon 18 4 9 

91 Pärnumaa aasta õpitegu 19 3 9 

92 Pärnumaa aasta raamatukogu 19 4 8 

MUU 

93 Pärnumaa lipp ja vapp 25 1 5 

94 Koguteos Pärnumaa 27 1 3 

95 Pärnumaa aastaraamat 21 3 7 

96 
Pärnumaa õpilaste kodu-uurimistööde kogumik 
Pärandlaegas 22 5 4 

97 Pärnumaa rahvusvahelised koostöölepingud 25 4 2 

98 
Eesti-Läti valitsustevaheline koostöökomisjonis 
osalemine 18 7 6 
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99 Väikesaarte Komisjon 10 16 5 

100 Soomaa Koostöökogu 10 18 3 

101 
Erinevate õigusaktide koostamisse sisendi andmine; 
arvamuse andmine ja kooskõlastamine 19 11 1 

102 Via Baltica projekt 24 6 1 
103 Rail Baltica projekt 24 6 1 

104 
Europe Direct teabekeskuse haldamine, EL teemaliste 
ürituste korraldamine ja teabe edastamine maakonnas 

23 5 3 

105 Domeen http://parnumaa.ee 21 2 8 
106 Ajujaht 14 9 8 

107 Garage 48 15 9 7 
 

2. Kohalike omavalitsuste ühistegevuse korralduse alternatiivide valik ja alternatiivide 
kaalutlemine 

1. Üks ühine arendusorganisatsioon: mis on alternatiivi peamised plussid? 

 Kõige vähem lammutamist (teadmiste ja oskuste säilitamine), vähem hirme ja lihtsam 
seletada 

 Väheneb tegevuste dubleerimine ja nähakse suurt pilti, saab võtta ette kõik vajalikud 
valdkonnad maakonna arengu tervikust lähtuvalt 

 Kõige suurem sünergia - ühisosa võimalus. Juhtimine ja elluviimine on koos. 
 Kõige odavam majanduslikult - kolimise optimeerimine, vahetada vaid sildid 

 Vastab riigi ootustele, saame raha ühte kohta 
 Kompetentside koondamine (MV endised rakendada). Peale valimisi palju vabu 

võimekaid vallajuhte, kes pühenduvad täie rinnaga arendustööle 
 Väheneb poliitiline juhtimine (KOVe vähem) 
 Kindel vastutus maakonna kui terviku eest 

 Üks tugev partner väljapoole maakonda koostöö tarvis 
 Kui hästi tahta, siis saab kõike ühtse maakonna arengu nimel 

2. Üks ühine arendusorganisatsioon: mis on alternatiivi peamised miinused? 

 Pudru ja kapsad (kõik on segamini ühe poliitilise juhtimise all, paljudes valdkondades 
detailne poliitiline kooskõlastamine) 

 Poliitika hakkab segama - varjatult ja avalikult. Palju abstraktsust 

 Konflikt MK keskuse KOVi ja väikeste KOVide vahel 
 Juhtimine kohmakas, kokkulepped rasked tulema, ebaselge ja läbipaistmatu töö.  
 Kallis tippjuht  

 Poliitiline juht ei pruugi osata tõhusat organisatsiooni luua 
 Eesmärkide püstitus ja nende elluviimine kattuvad liialt, keeruline sellises olukorras 

stabiilselt juhtida 
 Raske leida konsensust KOVide vahel, samas asjaajamine ühes kohas  
 Erinevad rahastusmudelid, kuidas neid rakendada - vajadusel ka poliitikavabad 

tegevused  
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3. Eraldi POL (poliitiline) ja arendusorganisatsioon: mis on alternatiivi peamised 
plussid? 

 Poliitika on igapäevasest juhtimistööst lahus- selged juhtimisülesanded, 
keskendumine tulemuslikkusele mitte pidevatele poliitilistele aruteludele 

 Saab nõuda selgemat poliitilise tahte väljendust- tõhusam juhtimine elluviimisel 

 Saab keskenduda MK kui tervikule, ka valdkondadele kus vahest otsest poliitilist 
KOV huvi pole (küll aga näiteks ettevõtjad) 

 Tagatud tegevuste järjepidevus, vastutus selle eest selgelt juhi ülesanne 

 Tagatud kompetentside parem kaasamine, saab keskenduda professionaalsele tööle 
 Poliitikavaba sünergia koostööst professionaalide vahel, saab paremini kaasata teisi 

spetsialiste. MV endiste töötajate mittepoliitilise kompetentsi kasutamine 
 Saab ehitada selge ja arusaadava kontrollimehhanismi poliitilise sisendi täitmise 

hindamiseks 
 Kõikide KOVde sisend, vajadusel assotseerunud KOVid arendustegevuses kindlate 

ülesannete täitmiseks 

4. Eraldi POL (poliitiline) ja arendusorganisatsioon: mis on alternatiivi peamised 
miinused? 

 KOV vabalt väljaastumine keerab kogu asja untsu. Kui tihti vahetusi, siis aur läheb 
sellele. Poliitiline POL on surnult sündinud üritus ja see ei hakka tööle 

 Vaja eraldi jõupingutusi poliitilise ja täidesaatva tasandi ühtseks tegutsemiseks, 
ebaefektiivsuse oht, vahelüli pole vaja 

 Rahastamise ja juhtimise konflikt. Kahe osapoole konflikt kergelt tulema 
 Rohkem bürokraatiat 
 Info ei liigu piisavalt hästi (eriti kui paiknetakse erinevates asukohtades) 

 Pea ei tea kuhu jalad viivad, jalad saavad liiga iseseisvaks 

5. Erinevate organisatsioonide (POL, arendusorganisatsioon, turism, linn) mudel: 
mis on alternatiivi peamised plussid? 

 Kõik saavad tööd ja vähe nurisemist, tagatud töökoht ja palk 

 Igaüks jääb oma kasti ja olukord tuttav, vähe stressi ja ka ootused paigas- igaüks 
peremees oma majas 

 Konkurentsi pole - ajame igaüks oma asja 

 Võimalus uuteks reformideks tulevikus 
 Keskuslinn saab soleerida 

 Ümberkorralduskulusid pole 
 Keegi ei küsi ja ei päri, ei vastuta - elu nagu lill! 

 Võib veel halvemini minna, seega pole kõige hullem variant  

6. Erinevate organisatsioonide (POL, arendusorganisatsioon, turism, linn) mudel: 
mis on alternatiivi peamised miinused? 

 Suured juhtimis- ja ülalpidamiskulud 
 Nõrk koostöö maakonna kui terviku huvidest, olukord pigem halveneb 
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 Igaüks võitleb oma suuna eest, ei teki suurt pilti 
 Ebaterve konkurents ja võtete kasutamine ressursside saamiseks oma suunal, 

dubleerimine tegevustes (näit linna ja maakonna spordi eraldi käsitlemine) 
 Organisatsioonide erinev võimekus partnerluseks 
 Iga osapool annab infot oma huvidest lähtuvalt, maakonna tervikpildi 

mittetunnetamine ja konfliktioht kasvab 
 Kahe kiirusega maakond- linna dominant  
 Töötajate kompetents langeb, õppiva organisatsiooni puudumine 

 Ei saada aru, et kes mille eest vastutab 
 Koostöö kandub KOVidele 

 Maakond kaob ajalukku 
 Maakonna konkurentsivõime langeb, teised teevad efektiivsed süsteemid 
 Kõige halvem variant maakonna tulevikule, selle peab välistama 

3. Osalejate isiklik eelistuse valik alternatiividest 

Isiklike eelistuste põhjal saadi järgmised tulemused: 

A. Ühine maakondlik arendusorganisatsioon: 13 poolt. Argumendid: üks visiooni kandja 
maakonnast, kompetents ja juhtimine ühes kohas, vastutus ühes kohas ja koos, lahutatud 
täitevkorraldus, täitevkorraldus on tervik-kompetents ja koostöösünergia, operatiivselt 
lahendused, väldib dubleerimist juhtimisel, lihtne ja arusaadav, KOVide kaasamine kõigis 
küsimustes operatiivne, rahva tahte väljendus arengusuundades ja spetsialistide poolt 
realiseerimine, kõige optimaalsem meie tavaarusaamadest, ülemine osa teab, mida alumine 
teeb ja vastupidi, ressursi parim kasutus, pole ka inimesi väga võtta, tugev maakondlik 
partner väljapoole, halvimatest parim 

B. Eraldi POL (poliitiline) ja arendusorganisatsioon: 12 poolt. Argumendid: saab keskenduda 
kompetentsipõhisele juhtimisele, tegevjuhil selge vastutus, poliitikavaba igapäevastes 
otsustes, kõrge kompetentsi kaasamine- saavad keskenduda ilma igapäevases poliitikas 
osalemata, kogukonnatahtega arvestamine, spetsialistide kesksus, poliitikud saavad eraldi 
arutada suurt pilti, ei toimu dubleerimist ja saab keskenduda suuniste reaalsele tulemuslikule 
täitmisele, poliitilistest kemplustest vaba elluviimine, järjepidevus arenduses, tekib võimalus 
enam arvestada kliendispetsiifikat, väldib poliitilist kaost ja varjatud poliitilist tõmbetuules 
toimimist-elluviijatele kergem ja saavad sisule keskenduda, poliitikud saavad eraldi omi 
mänge mängida, kaasamata igapäevategijaid nende tõmbetuultesse, poliitilise osa saab 
juhtimises nö rotatsiooni korras kasutama panna- parem poliitilisele koostööle keskenduda. 

C. Erinevate organisatsioonide (POL, arendusorganisatsioon, turism, linn) mudel: 1 poolt. 
Vastab parimal moel siseringi ootustele, vähe konflikti ja toetab alalhoidlikkust. 

Otsustati: jätkata tööd ühismudeliga 
 
4. Eelistatud alternatiivi arutelu ja selle saavutamiseks lahendamist vajavad teemad 
 
Rühmatöö 1 
 
Eeldus, et KOKSis muutused. 

 Juhtimismudeli koostamine (rahastus, hääleõigus, rahvamandaat) 
 Põhikirja projekt ja asutamisdokumendid 
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 Tegevuskava 
 Asutuse struktuur ja ülesannete loetelu 
 Juhi valimised 
 KOV valimised ja koostööorganisatsiooni komplekteerimine 

 
Alternatiiv: Poliitiline katus ja selle all tugev arendusorganisatsioon- luua struktuur 
(PEAK+SAPT; arengu- ja planeerimisteenistus; nö pehme pool- kultuuri ja spordi alane 
koostöö; kodanikuühiskonna areng). Muuta POL põhikirja vastavaks uuele mudelile.  
 
Rühmatöö 2 
 

 Uue POLi asutamine, dokumentatsioon- sh eesmärgid, volikogudest aktseptid 
 Juhtkonna valimine 
 PEAK+SAPT liitmine+ vajalikud struktuurid 
 PEAK likvideerimine (MV väljumine) 1. juuli 2017 
 SAPT likvideerimine 1. september 2017 
 Uue organisatsiooni käivitamine: struktuur, mehitamine, eelarve, ruumid jms 

 
Rühmatöö 3 
 

 Mudeli osas konsensuse saavutamine 
 Kaardistada juriidilised teemad: org. likvideerimine, töötajate kompensatsioonid jms 
 Kommunikatsioon- selgita, selgita, selgita! Mitte otsida punkte, et mida ei saa, vaid 

kuidas saab! 
 Uus mudel kinnitada enne KOV volikogude korralisi valimisi ja tulem juuni 

üldkogusse 
 Vaja konkreetne ajakava! 
 Tegevuskava koostamisega kohe alustada! 

 
Rühmatöö 4 
 

 KOV esindajatega arutelu käima! 
 Tegevuskava koostamine. 
 Delegeerida volitused muutuste läbiviimiseks 
 Organisatsioonimudeli koostamine 
 Organisatsiooni asutamine 
 Tegevuste prioriteedid paika: enne valimisi - valimiste järgselt, pikemaajalised 

strateegilised suunad 
 
Rühmatöö 5 
 

 Teavitamine 
 Moodustada töörühm 
 Ühine organisatsioon  
 Funktsioonide osas kokkulepped 
 Ressursivajaduse selgitamine 
 Motiveeriva organisatsioonimudeli kujundamine, KOVide ja inimeste huvi osaleda 
 Organisatsiooni mehitamine 
 Tulubaasi kujundamine 
 Riik, KOV ja erasektori koostöö saavutamine 
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Protokolli koostas: Rivo Noorkõiv 
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