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1. 2019 aasta eelarve I lugemise jätkamine
Nõukogu liikmetele on edastatud I lugemise jätkamiseks 2019 aasta eelarve koos
seletuskirjaga. Muudatusettepanekuid 28.-ndaks jaanuariks kirjalikult nõukogu liikmetelt ei
laekunud.
Nõukogu liikmed arutlevad esitatud eelarves veelkord läbi linnaosalusega 2019 aasta
tegevused - maakonna arendustegevused, turundustegevused ja turismitegevused.

Maakonna arendustegevus
Meelis Kukk: eelarve seletuskirjas on toodud välja summad maakonna arendustegevusteks,
millega ei saa nõustuda. Visioonikonverentsi korraldamine 5000€, arengustrateegia dokumendi
kujundamine ja trükkimine 1000€, KOV teemapäevade korraldamine 2000€. Tööjõu- ja
majandamiskulud, mis on maakonna arendustegevuseks küsitud, ületavad kindlasti tulemuse.
Maakonna arendusjuhi funktsioon ei ole trükiste ja konverentsi korraldamine. Nimetatud
tegevused võiks delegeerida juhtkonnale või ühildada turundustegevusega. Maakonna arengus

võtmeküsimused on lennujaama käivitamine, logistikakeskuse arendamine, kõrghariduse
edendamine jm.
Indrek Klaassen selgitab, et eelarves on välja toodud need maakonna arendamise tegevused,
mis vajavad Pärnumaa omavalitsuste lisarahastust. Ülejäänud tegevused on vastavuses
omavalitsuste poolt vastu võetud Pärnumaa arengustrateegia tegevuskavaga ja teostatakse
osaliselt Rahandusministeeriumi poolt eraldatud maakonna arendustegevuste vahenditest.
Indrek Klaassen tutvustab nõukogu liikmetele maakonna arendusjuhi 2019 tegevuskava, milles
on välja toodud 20 erinevat maakonna arendamisega seotud tegevust.
Meelis Kukk teeb ettepaneku eelarves arendustegevuste kulurida oluliselt vähendada (vähemalt
18 000€) või maakonna arendustegevus sisustada tegelike maakonna arengut tagavate
teemadega, kuna SA nõukogu ülesandeks on kogu asutuse tegevuse kavandamine, mitte ainult
tegelemine lisarahastust vajavate teemadega ja selleks on vajalik tervikpilt.
Nõukogu liikmed on ühisel seisukohal, et anda juhtkonnale ülesandeks esitada järgmine
nõukogu koosolek 2019 aasta arendustegevuste prioriteedid ning kirjeldada saavutatavaid
tulemusi.
Meelis Kukk esitas küsimuse ka jäätmemajanduse planeerimise ja juhtimise kohta. Kes hakkab
nimetatud valdkonnaga tegelema, mis moodustis on seletuskirjas nimetatud üksus?
Indrek Klaassen: lähteülesanne on antud Arenduskeskusele maakonnaüleselt analüüsida,
kuidas on kõige mõistlikum korraldada Pärnumaa ülest jäätmehooldust ja heakorda, lähtudes
KOKS- ist ja Jäätmeseadusest. Esimene tegevus on lähteülesande koostamine ja selle
kooskõlastamine omavalitsustega. Seejärel otsustada, kas osta analüüsi teenus sisse või võtta
selleks lühiajaliselt tööle spetsialist, kes korraldab kogu Pärnumaa jäätmetega seonduva.

Turundus-ja turismitegevused
Meelis Kukk teeb ettepaneku kogu turismialane tegevus koos rahaliste vahendite ja
ametikohtade üleviimisega koondada Pärnu linna. Maakondliku turismialase tegevuse üle
andmine Pärnu linna toimuks koostöökokkuleppe alusel. Maakondlikud omavalitsused aga
panustaksid projektipõhiselt ja osalevad projektides vajaduspõhiselt. Ühistegevuse selline
variant maakonna tasandil on ka seadusandlikult aktsepteeritud. Tuumikomavalitsus täidab ja
katab kogu maakonna.
Pärnumaa Arenduskeskus saab kontsentreeruda muude ühistegevuste sooritamisele ja tulemuste
saavutamisele.

Meelis Kukk teeb ettepaneku viia maakondliku turundusalase tegevuse rahastamine elanike
arvu põhiseks, mis vastab tegevuse sisule ja taotletavale väljundile. Samuti tõstatas Meelis
Kukk küsimuse Pärnumaa brändi, kui sellise arendamise mõttekusest.
Rainer Aavik: tänane mudel ressursijaotust ei õigusta. Kokkulepitud proportsioonid kulude
jagamisel 80% (linn) ja 20% (maaomavalitsused) ei ole õigustatud, kuna suurema osa
tegevustest teeb ära Pärnu linn, mille teostamiseks on rahalised vahendid Pärnu linna eelarves.
Lauri Luur: Ettepanek toimib ainult nii, kui meil on koostööleping Pärnu linnaga, selged
otsustamise ja rahastamise printsiibid kokku lepitud.
Nõukogu liikmed on nõus ettepaneku edastamisega Pärnumaa Omavalitsuste Liidu üldkogule.

Meelis Kukk esitas küsimuse eelarve majanduskulude osas olevate koolituskulude kohta.
Summa 425€ ühe töötaja kohta tundub liiga suur ja tõi näite, et Pärnu linnas on vastav kulualus
200€ töötaja.
Nõukogu liikmed on seisukohal, et ajaga tuleb kaasas käia ja töötajaid tuleb koolitada.
Indrek Klaassen põhjendas, et väikese töötajate arvuga (15 inimest) organisatsioonis ongi
koolituskulud töötaja kohta suuremad, kui suurtes organisatsioonides.
Otsustati, et juhtkonnal jääb ülesandeks koolituskulud kontrolli all hoida.

OTSUSTATI:
1.1 teha POL üldkogule ettepanek:
1.1.1 kaaluda kogu SAPA turismialane tegevus koos rahaliste vahenditega koondada
Pärnu linna.
1.1.2 kaaluda maakonna turundustegevuste rahastamise alus viia omavalitsuste
elanike arvu põhiseks.
1.2 anda juhtkonnale ülesandeks esitada järgmine nõukogu koosolek 2019 aasta
arendustegevuste prioriteedid ning kirjeldada saavutatavaid tulemusi.
1.3 juhtkonnal jääb ülesandeks koolituskulud kontrolli all hoida.

Järgmine nõukogu koosolek toimub 25.02.2019 kell 13.00.
Koosoleku materjalid edastada 18.02.2019.
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