Seletuskiri vallavalitsuse määruse eelnõule
„Elva valla maale nimeliste pargipinkide paigaldamise kord“

Määruse eesmärk on kehtestada põhimõtted nimeliste pargipinkide paigaldamiseks Elva vallas.
Kord annab võimaluse elanikele teha ettepanek valla või valla piirkonna jaoks olulise isiku, teo
või kollektiivi tunnustamisel või nende mälestuse jäädvustamiseks.
Määruse sisuks on nimelise pargipingi paigaldamise reguleerimine vallale kuuluvale kinnisasjale
sh pingi kujunduse, paigaldamise ja hoolduse kulude katmise põhimõtted.

Määruse väljatöötamise ajendiks on asjaolu, et nimeliste pinkide paigaldamine on populaarust
kogunud üle Eesti. Ka Elva vallas on nimelise pingi paigaldamiseks laekunud sooviavaldusi ning
paigaldatud on juba mitmeid pinke (nt Kirjameeste pink, Lions klubi pink, Maimu Sireli ja Kalju
Kenneri mälestuspink, Aivar Teppo pink).
Määrus reguleerib taotluse esitamist, taotlus läbivaatamist, otsuse tegemist, pargipingi
paigaldamist ja sellega seonduvate kulude katmist. Taotluse esitajaks saab olla igaüks ning
taotlus esitatakse elektrooniliselt valla e-teenuste portaalis. Koos taotlusega tuleb pingi soovijal
esitada isiku või kollektiivi nimi või teo, sündmuse nimetus, keda või mida soovitakse tunnustada
või mälestada. Samuti tuleb sooviavaldajal esitada paigaldamise asukoht, tunnustus- või
mälestustahvli tekst ja olemasolul graafiline pilt ning pingi paigaldamise soovitud tähtaeg.
Sealjuures peab taotlus olema esitatud vähemalt 3 kuud enne soovitud tähtpäeva. See on vajalik,
et vallavalitsus jõuaks taotlust menetleda ja tellida sobiv pargipink ja selle paigaldamine. Taotleja
peab arvestama ka sellega, et mõnikord võib pargipingi tellimisele ja paigaldamisele kuluda
rohkem aega. Tähtaeg sõltub pingi ja sildi tarnetähtajast ning paigaldamine ilmastikuoludest.
Tähtaja võimalikust pikenemisest antakse taotlejale kirjalikult teada.

Taotluse vaatab esialgu läbi vallavalitsuse ametnik, kes kontrollib, et esitatud oleksid kõik
määruses nimetatud vajalikud lisad ja seejärel saadetakse taotlus volikogu kultuurikomisjonile.
Komisjon hindab, kas taotluses nimetatud isik või sündmus on või on olnud oluline Elva vallale
või valla piirkonnale ja annab oma arvamuse.

Pingi paigaldamise või sellest keeldumise otsustab vallavalitsus korraldusega. Vallavalitsus võib
pingi paigaldamisest keelduda, kui taotluse läbi vaadanud komisjon ei toeta taotluses nimetatud
isikule või sündmusele nimelise pargipingi paigaldamist või kui pingi visuaalne vorm, tunnustusvõi mälestustahvli sisu või pingi asukoht ei ole sobilik ning taotlejaga ei jõuta nendes küsimustes
kompromissile.

Nimelise pargipingi ja selle paigaldamise kulud maksab pingi taotleja vallavalitsusele vastavalt
vallavalitsuse esitatud arve alusel, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Summa sisaldab pingi
maksumust, mälestustahvli maksumust ja pingi paigaldamise kulu.

Pärast pingi paigaldamise otsuse vastuvõtmist sõlmitakse taotlejaga leping, kus lepitakse kokku
nii vallavalitsuse kui ka taotleja õigused ja kohustused nimelise pargipingi paigaldamisel.

Vallavalitsus paigaldab pingi, kui taotleja on tasunud pingid kulud. Paigaldatud pargipinki
hooldatakse 5 aasta jooksul. Hooldamise all on mõeldud väiksemate paranduste teostamist sh
värvikahjustuste likvideerimist, vajadusel sildi uuesti kinnitamist ning pingi ümbruse heakorda.
Peale 5 aasta möödumist otsustab vallavalitsus, kas pingi seisukord võimaldab selle edasist
kasutamist. Kui jah, siis hindab vallavalitsuse pingi seisukorda igal järgneval kalendriaastal ja
otsustab pingi säilimise või eemaldamise. Kui pargipink hävineb vandalismi tõttu, ei pea
vallavalitsus seda oma kuludega asendama. Pingi eemaldab vallavalitsus omal kulul. Pargipingi
taotlenud isikul on õigus pink peale 5 aastast perioodi saada omale või loovutada vallavalitsusele
säilitamiseks või utiliseerimiseks. Kui pingi taotleja soovib pinki omale, siis pingi eemaldamise,
transpordi ja pinnase taastamise kulud kannab taotleja.
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