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1. 2019 aasta SAPA eelarve I lugemise jätkamine 

2019 aasta eelarve I lugemise jätkamine toimub POL (Pärnumaa Omavalitsute Liit) üldkogu 

esimehe Andres Metsoja ja SAPA (SA Pärnumaa Arenduskeskus) nõukogu esimehe Mikk 

Pikkmetsa ettepanekul korraldada laiendatud koosolek arutamaks Pärnu Linnavalitsusest 

laekunud ettepanekuid, mis puudutavad SAPA ja POL eelarveid ja ühiseid tegevusi. Ühise 

arutelu käigus on vajalik jõuda kokkuleppe ja otsuseni. 

 

Mikk Pikkmets teeb koosolekul osalejatele ettepaneku Pärnu Linnavalitsuse 29.01.2019 

edastatud muudatusettepanekud mitte läbi hääletada vaid läbi arutada ja jõuda ühise otsuseni.  

Kõik on ettepanekuga nõus. 

 



 

Linnavalitsuse muudatusettepanekud olid: 

1. Maakondlik turismialane tegevus viia Pärnu linna arendusteenistusse koos vastavate  

eelarve vahendite (SAPA 113 364€ s.h. POL 49 576€, millest teiste omavalitsuste 

vahendid s.h. 8907€; Pärnu linn kokku 247 609€  ) üleviimisega. Koos eelarveliste 

vahendite üleviimisega leiab aset ametikohtade üleviimine. Maakondliku turismialase 

tegevuse üle andmine täitmiseks Pärnu linna toimub koostöökokkuleppe alusel (KOKS 

§62). 

Muudatus võimaldab SAPA-l kontsentreeruda muude ühistegevuste sooritamisele ja 

tulemuste saavutamisele. 

2. Maakonna turundustegevus. Omavalitsuste poolt tegevuste rahastamise alus viia elanike 

arvu põhiseks, mis vastab alategevuse sisule ja taotletavale väljundile (27 295€). 

3. Maakonna arendustegevused sisustada eesmärkide ja tegevustega, mis viivad 

Pärnumaad edasi ja annavad oodatud tulemusi. Esitatud SAPA eelarve seletuskirjas 

näidatud tegevused ei vasta eraldisesisvalt sisulisele arendustegevusele ja on olemuselt 

assisteerivad.   

 

Rainer Aavik: kokkulepitud proportsioonid kulude jagamisel 80% (linn) ja 20% 

(maaomavalitsused) ei ole õigustatud, kuna suurema osa tegevustest täna teeb ära Pärnu linn, 

mille teostamiseks on rahalised vahendid Pärnu linna eelarves. Linnavalitsuse eelarve 

muudatusettepanek on suuresti tulenenud sellest, et Pärnu linna tegevuste maht on tuntavalt 

suurenenud, võrreldes SAPA tegevuste mahuga. Mõistlik on kogu turismitegevus viia üle linna 

ja KOV-id ostaksid linnalt oma vajaduste põhiselt nn teenust. 

Täna me oleme püüdnud SAPA-ga rolle ja funktsioone jagada. SAPA-le on jäänud rohkem 

www.vistparnu.com veebiplatvorm ja Facebooki tegevused. Linnavalitsuse kanda on jäänud 

messidel käimine ja kõik muud valdkonnad. 

Andres Metsoja: saan aru, et ühistegevus omavahel on aktsepteeritav? 

Rainer Aavik: mina olen igati koostöö poolt, kuid kui kulude proportsioonide põhimõtted lähevad 

90% ja 10% ja organisatsioonil tervikuna on kümneid, kui mitte sadu ülesandeid, siis peaks 

organisatsiooni ülesannetest valima need ülesanded, kus ühisosa on suurem, kus ollakse valmis 

elanike põhiselt panustama. Hetkel on linnal ja linna ettevõtetel konkurentsitult suurem 

motivatsioon sellega tegeleda, sest see mõjutab meie igapäevast elu. 

 

 

http://www.vistparnu.com/


Mikk Pikkmets teeb ettepaneku aruteluga jätkata ja leida parim lahendus. Tänasel kujul aga 

esitatud eelarve turismitegevuste osas samaks jätta ja lõpetada eelarve I lugemine.  

Suuremad muudatused turismitegevustes arvestada 2020 aasta eelarve koostamisel, seega alates  

01.01.2020. 

 

Kõik on ettepanekuga nõus. 

 

Võrreldes 28.01.2019 eelarve I lugemisega on SAPA nõukogu koosolekul eelarve projektis 

eelarve kogutulusid vähendatud 17564 € ja kogukulusid 18 617 € võrra ja tehtud järgnevad 

muudatused: 

 palgafondi tõus on vastavusse viidud nõukogu koosoleku 06.12.2018 otsusega ning 

palgafondi on vähendatud 4817 euro võrra, millest 3764 € suunatakse turismitegevustesse 

ja 1053 € reservfondi; 

 maakonna turismialase tegevuse kulusid on vähendatud 9 300 € võrra, millest messide 

kulusid vähendatud 1300 € ja imagoklippide tegemine summas 8000 € jäetakse ära; 

 lennujaama turunduse kulusid on vähendatud 4500 € võrra, eelpool märgitud kulude 

katmine oli 28.01.2019 eelarve I lugemise käigus näidatud PATEE projekti vahendite 

arvelt. Eelarve koostamise käigus on selgunud, et raamatupidamise üleandmisel on 

edastatud ekslik informatsioon ning PATEE projekti vahendites antud kuludele kate 

puudub. Seega on vähendatud nii PATEE projekti tulusid kui lennujaama turunduse 

kulusid 4500 € võrra.   

 

Koosolekul esitatud SAPA 2019 aasta eelarve projektis on tulud kogusummas 958 596 € ja kulud 

kogusummas 1 022 043 €, eelarve tulem on negatiivne -63 447 €. Negatiivne eelarve tulem 

kaetakse reservfondi arvelt. 

 

Andres Metsoja: SAPA eelarves on arvestatud 22 799 €  jäätmemajanduse ja heakorra projekti 

planeerimise ja juhtimisega. Kus hakatakse funktsiooni täitma, kas POL-is või SAPA-s? Kui 

me hakkame seda küsimust arutama ideefaasis SAPA-s, siis ei ole see kõige tulemuslikum, sest 

tegelikult vastutab selle otsuse eest iga omavalitsuse juht. Omavalitsuse juht on konkreetne 

partner projekti õnnestumises. 

Mikk Pikkmets: täna on see SAPA eelarves, aga see ei pea nii jääma, kui me otsustame teisiti. 

Andres Metsoja: Loomade Varjupaiga leping lõpeb 2020 aastal. Täna on leping Pärnu 

Linnavalitsusega, millega on liitunud ka maakonna omavalitsused. Lepinguga tuleb kindlasti 



edasi minna, kuid küsimusi ja murekohti on mitmeid, mida tuleb ühise laua taga arutada. Kus ja 

millise laua taga me neid küsimusi arutame?  

Mikk Pikkmets: tulen veelkord oma ettepaneku juurde, et täna esitatud kujul SAPA eelarvet 

muutma ei hakka ja lõpetame I lugemise.  

 

Meelis Kukk: 2019 aasta eelarve kinnitamisega eeldan, et ka arendustegevuse eesmärgid ja 

saavutatavad tulemused on konkreetsed ning arusaadavad. Koostöö alus on kompetents ja 

eesmärgid, mis on kõikide poolt omaks võetud.   

Mikk Pikkmets: ei näe probleemi. Nõukogu liikmed saavad anda organisatsioonile mõõdikud ja 

oodatavad tulemused.  

Andres Metsoja: omavalitsused ostavad oma rakendusüksuselt ehk SAPA-lt kompetentsi. 

Omavalitsuste kompetents on saada aru, mis on ühiskonna murekoht, mida võiks ühiselt 

lahendada ja kui me oleme selle sõnastanud ja hinnastanud, siis me ootamegi kompetentsi, kes 

ütleb, et seda on võimalik täita sel aastal selleks kuupäevaks. Kindlasti on võimalik mõõta 

lennujaama teemat, jäätmemajanduse valdkonda, kuni sinnamaani kas omavalitsused lähevad 

projektiga edasi või ei lähe edasi. Lennujaama teemal kõige suurem kompetents on mitte  

SAPA-s vaid Tallinna Lennujaamas. 

Ülle Vapper: eesmärgid on püstitatud, rahad on eraldatud, kui me näeme et asjad ei lähe soovitud 

suunas, siis annavad asjaosalised aru.  

 

Kõik liikmed on nõus Mikk Pikkmetsa juba varem esitatud ettepanekuga lõpetada SAPA 2019 

eelarve I lugemine. Muudatusettepanekud eelarve II lugemiseks saab esitada peale POL 

üldkogu koosolekut. 

 

 

OTSUSTATI:  

1.1 SAPA 2019 aasta eelarve esitatud kujul jätta samaks ja lõpetada eelarve I lugemine.  

Suuremad muudatused turismitegevustes arvestada 2020 aasta eelarve koostamisel, alates  

01.01.2020. 

1.2 Maakonna turundustegevuste rahastamise aluste muutmise ettepanek edastada 

otsustamiseks POL-i üldkogule.  

 

  



2.1 2018 aasta turismi ja turunduse tegevuste ülevaade 

Indrek Klaassen võttis päevakorrast tagasi 2018 aasta turismi ja turunduse tegevuste ülevaate. 

Ülevaade on koostatud SAPA tegevustest lähtuvalt ning ei arvesta ülejäänud omavalitsuste 

tegevustega, mis omakorda ei anna terviklikku ülevaadet kogu maakonna turundustegevustest. 

 

 

2.2 Ettevõtlusinkubaatori projekti muutmise idee 

Indrek Klaassen tutvustas ettevõtlusinkubaatori projekti ideed. 

Inkubaatori projekti eesmärk on uute innovaatiliste ettevõtete tekkimine ja uute töökohtade 

loomine Pärnusse ning Pärnumaale. Tegutsevate ettevõtete kasvu kiirendamine, innovaatiliste 

ettevõtete tekkimise soodustamine ning ettevõte elujõulisuse ning kasvusuutlikkuse tagamine. 

Ettevõtlusinkubaatorist väljuvatele ettevõtetele tugisüsteemi loomine, et tagada neile kõrgem 

lisandväärtus, soodustada töökohtade loomine Pärnusse ja Pärnumaale ning suurendada 

ettevõtete ekspordikäivet. 

 

Peale aastast projekti käivitamist näeme uute ettevõtete arvu vähemalt 20 ja loodud töökohti 40. 

Viie aasta pärast näeme ettevõtete arvu vähemalt 25 ja loodud töökohti 50. 

 

Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž muutuks kogukonna keskuseks ettevõtjatele, üliõpilastele ja 

teadusele. 

 

SAPA büroo peaks tegutsema loodava inkubaatoriga samas hoones, mis võimaldab kõigil 

ettevõtjatel kogu ettevõtlusalase kompetentsi saada samast kohast. 

Hoonesse on plaanis rajada rendipinnad inkubantidele, ühiskasutatavad ruumid (seminariruum 

ja nõupidamiste ruum), puhkenurgad, ühisköök, ruumid konsultantidele ja tugipersonalile.  

 
 
Jane Mets: Kuidas suhtub asjasse kolledži nõukogu? Kas ei olnud vastuväiteid projektile? 

Marko Šorin: kolledži nõukogu liikmena võin öelda, et nõukogus vastuväiteid ei olnud, kõik 

suhtusid positiivselt. Kõige suurem küsimus on raamatukogu tulevane asukoht, kas siis ühisalade 

(koridori) peal või kusagil mujal. Kui üliõpilaste arv järjest väheneb, siis selline koostöö ehk 

aitab uut hingamist majas tekitada, mida me kõik soovime. Kui inkubaator ja Forwardspace 

aitavad üliõpilastel tekitada perspektiivi siseneda ettevõtlusesse ja mille läbi saame tekitada uusi 

töökohti ja võimalusi. 

 



Kõik on seda meelt, et projektiga tasub edasi minna. 

 

 

OTSUSTATI:  

2.2.1 anda luba juhtkonnal ettevõtlusinkubaatori teemaga edasi minna. 
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