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Varaliste kohustuste võtmine ja
koostööleppe sõlmimiseks loa andmine
Pärnumaa arengustrateegia 2035 + kohaselt on turismi- ja puhkemajanduse läbimurdesuuna
fookuses teenuste parem kättesaadavus, sihtturgude laiendamine, aastaringsete turismitoodete
jätkuv arendamine, kohaliku toidu väärtustamine, stabiilselt kõrge turismiteenuste kvaliteedi
tagamine ning TÜ Pärnu kolledži rolli suurendamine turismivaldkonna kompetentsikeskusena.
Arvestades Pärnumaa sihtkoha tugevusi ja eesmärke ning nähes vajadust pikaajaliselt ja
jätkusuutlikult turismisihtkohta arendada, on oluline koondada sihtkoha juhtimistegevused ühte
organisatsiooni, kaasates Pärnumaa omavalitsusi, Leader tegevusgruppe (MTÜ Rohelise Jõemaa
Koostöökogu, MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu, MTÜ Kodukant Läänemaa), MTÜ Terra
Maritima, MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu ning ettevõtjaid.
Leppe jõustumisega 2021. aasta algusest lõpetatakse turismivaldkonna tegevused sihtasutuses
Pärnumaa Arenduskeskus (SAPA). SAPA seniseid turismivaldkonna tegevusi jätkatakse
koostöös partneritega Pärnu linna poolt. Tulenevalt Pärnumaa Omavalitsuste Liidu üldkogu
protokollilisest otsusest (13.11.2020) lõpetatakse nende tegevuste rahastamine läbi Pärnumaa
Omavalitsuste Liidu eelarve 2021. eelarveaastast ja edasine rahastamine korraldatakse
käesolevast koostööleppest tulenevate lepingute alusel.
Tulenevalt eeltoodust ning juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1
punktist 8, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 28 lõikest 3, Häädemeeste
valla põhimääruse § 62 lg 3 p 5, Häädemeeste Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Anda luba Häädemeeste Vallavalitsusele koostööleppe sõlmimiseks Pärnumaa
turismisihtkoha juhtimis- ja arendustegevuste elluviimiseks ning turismistrateegia
koostamiseks aastateks 2021-2024.
2. Määrata Pärnumaa turismiturunduse käivitamise, ettevalmistamise ja Pärnumaa
turismistrateegia koostamise protsessi sujuvaks kulgemiseks Häädemeeste valla
poolseks kontaktisikuks Karel Tölp.
3. Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavakstegemisest, esitades
kaebuse halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras või vaide
Häädemeeste Vallavolikogule haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
/allkirjastatud digitaalselt/
Andrus Soopalu
volikogu esimees

Seletuskiri Häädemeeste Vallavolikogu otsuse eelnõu
“ Varaliste kohustuste võtmine ja koostööleppe sõlmimiseks loa andmine“ juurde

Eelnõu juriidiline alus
Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 22 lg 1 p 8 kohaselt kuulub volikogu ainupädevusse
muuhulgas laenude võtmine, võlakirjade emiteerimine, kapitalirendi- ja faktooringukohustuste
võtmine, kohustuste võtmine kontsessioonikokkulepete alusel, kohaliku omavalitsuse üksuse
finantsjuhtimise seaduse § 34 lõikes 7 nimetatud rendikohustuste võtmine, muude tulevikus raha
väljamaksmist nõudvate pikaajaliste kohustuste võtmine ning piirmäära kehtestamine
rahavoogude juhtimiseks võetavale laenule. Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise
seaduse § 28 lõike 3 alusel valla- ja linnavalitsus, kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutus ning
ametiasustuse hallatav asutus võivad sõlmida lepingu, millega kaasneb väljaminek tulevastel
eelarveaastatel, juhul kui sellega on arvestatud eelarvestrateegias. Kui väljaminekuga ei ole
eelarvestrateegias arvestatud, võib lepingu sõlmida ainult volikogu loal.
Eelnõu eesmärk
Anda luba Häädemeeste Vallavalitsusele koostööleppe sõlmimiseks Pärnumaa turismisihtkoha
juhtimis- ja arendustegevuste elluviimiseks ning turismistrateegia koostamiseks aastateks 20212024.
Eelnõu sisu
Pärnumaa arengustrateegia 2035 + kohaselt on turismi- ja puhkemajanduse läbimurdesuuna
fookuses teenuste parem kättesaadavus, sihtturgude laiendamine, aastaringsete turismitoodete
jätkuv arendamine, kohaliku toidu väärtustamine, stabiilselt kõrge turismiteenuste kvaliteedi
tagamine ning TÜ Pärnu kolledži rolli suurendamine turismivaldkonna kompetentsikeskusena.
Arvestades Pärnumaa sihtkoha tugevusi ja eesmärke ning nähes vajadust pikaajaliselt ja
jätkusuutlikult turismisihtkohta arendada, on oluline koondada sihtkoha juhtimistegevused ühte
organisatsiooni, kaasates Pärnumaa omavalitsusi, Leader tegevusgruppe (MTÜ Rohelise Jõemaa
Koostöökogu, MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu, MTÜ Kodukant Läänemaa), MTÜ Terra
Maritima, MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu ning ettevõtjaid.
Leppe jõustumisega 2021. aasta algusest lõpetatakse turismivaldkonna tegevused sihtasutuses
Pärnumaa Arenduskeskus (SAPA). SAPA seniseid turismivaldkonna tegevusi jätkatakse
koostöös partneritega Pärnu linna poolt. Tulenevalt Pärnumaa Omavalitsuste Liidu üldkogu
protokollilisest otsusest (13.11.2020) lõpetatakse nende tegevuste rahastamine läbi Pärnumaa
Omavalitsuste Liidu eelarve 2021. eelarveaastast ja edasine rahastamine korraldatakse
käesolevast koostööleppest tulenevate lepingute alusel.
Leppe jõustumisega 2021. aasta algusest lõpetatakse turismivaldkonna tegevused sihtasutuses
Pärnumaa Arenduskeskus
(SAPA).
SAPA
seniseid turismivaldkonna tegevusi:
www.visitparnu.com kodulehekülje administreerimine, digiturundustegevused (sh. Visit Pärnu
sotsiaalmeedia), trükiste kirjastamine, Pärnumaa turismiinfo jagamine jätkatakse koostöös
partneritega Pärnu linna poolt. Tulenevalt Pärnumaa Omavalitsuste Liidu üldkogu
protokollilisest otsusest (13.11.2020) lõpetatakse nende tegevuste rahastamine läbi Pärnumaa
Omavalitsuste Liidu eelarve 2021. eelarveaastast ja edasine rahastamine korraldatakse
käesolevast koostööleppest tulenevate lepingute alusel.
Eelnõuga tehakse ettepanek anda luba Häädemeeste Vallavalitsusele koostööleppe sõlmimiseks
Pärnumaa turismisihtkoha juhtimis- ja arendustegevuste elluviimiseks ning turismistrateegia
koostamiseks aastateks 2021-2024 ning määrata Pärnumaa turismiturunduse käivitamise,
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ettevalmistamise ja Pärnumaa turismistrateegia koostamise protsessi sujuvaks kulgemiseks
Häädemeeste valla poolseks kontaktisikuks Karel Tölp.
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