
Pärnu Linnavolikogule       16.02.2023 

 

Audru osavallakogu 2022 töö ülevaade 

2022 aastal toimus kokku 11 Audru osavallakogu koosolekut. Nendest 5 toimus Microsoft Teamsi 

vahendusel, üks oli elektrooniline ja viis reaalse kohal viibimise ning võimalusega osaleda ka üle 

Microsoft Teamsi. Koosolekutel arutati ja anti seisukoht erinevatele volikogu ja linnavalitsuse otsuste 

ja määruste eelnõudele. Seisukoha andmine toimus hääletamise teel ,kus igal volinikul oli võimalus 

hääletada kas poolt vastu või jääda erapooletuks. 

Osavalla siseteemadest Audru osavalla konkursside võitjad, valiti aasta tegijad nii spordis, kultuuris 

kui ka hariduses. Anti välja Audru osavalla vapimärk.  Iga osavallakogu lõpus andis osavallakeskuse 

juhataja Priit Annus ülevaate osavalla olulisimatest hetke teemadest ja tegevustest.  

Osavallakogu töös osavõtt oli aktiivne. 

14.09 peatati Tarvi Marksoni volitused seoses tema asumisega asendusliikmena Pärnu 

Linnavolikogusse. Tema asemele osavallakogusse tuli Katariina Tomson. 

Ülevaade 2022 aastal toimunud osavallakogu koosolekutest: 

1. koosolek toimus 26.jaanuar Microsoft Teamsi vahendusel. 

Päevakord 

1) ) Pärnu Linnavolikogu 6. septembri 2018 määruse nr 37 „Sotsiaaltoetuste kord“ muutmine“ 

eelnõule arvamuse andmine. 

2) Konkursi „Jõuluvalgus 2021“ tulemuste kinnitamine. 

3) Audru osavalla 2020 aasta parimate sportlaste nimekirja kinnitamine. 

Audru osavallakogu toimub elektrooniliselt Teamsi vahendusel 

2. koosolek toimus 22.veebruar Microsoft Teamsi vahendusel 

Päevakord 

1) Pärnu Linnavalitsuse korralduse eelnõule “ Elbu VIII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse 

kohta “ arvamuse andmine / Maarika Keskoja 

2) Pärnu Linnavalitsuse korralduse eelnõule “Eassalu VIII liivakarjääri keskkonnaloa nr KL- 514897 

kohta” arvamuse andmine”/ Maarika Keskoja 

3)  Pärnu Linnavalitsuse korralduse eelnõule “Kivimäe IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa 

andmise otsuse  ja uuringuloa eelnõule“ arvamuse andmine/ Maarika Keskoja 

4) Pärnu Linnavolikogu otsuse eelnõule „Kambi kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks 

tunnistamine Palmimetsa tee 16 kinnistu osas” arvamuse andmine/ Merle Mõttus 

5) Avalikuks kasutamiseks tee määramine /Harri Lelle, Tõnne tee, arvamuse andmine/ P. Annus 

6) Pärnu Linnavolikogu otsuse eelnõule “Pärnu eakate koostöökogu moodustamine“ eelnõule 

arvamuse andmine/A. Korobeinik 



7) Audru osavalla vapimärgi andmine/ Jaanus Põldmaa 

3. koosolek toimus  30. märtsil Microsoft Teamsi vahendusel: 

Päevakord 

1) Pärnu Linnavolikogu otsuse eelnõule „Kambi kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks 

tunnistamine Palmimetsa tee 16 kinnistu osas” arvamuse andmine/ Merle Mõttus 

2) Lasteaiakohtade puudusest Audru Lasteaias ja probleemi võimalikud lahendused/ Priit Annus, 

Jekaterina Kuru 

4. koosolek toimus 27. aprillil Microsoft Teamsi vahendusel: 

Päevakord 

1) Pärnu linna kultuuri- ja spordivaldkonna strateegia 2022-2030/ A. Haugas 

2) Esindaja nimetamine eakate koostöökogusse/ P. Annus 

3) Liu kinnistu detailplaneeringu info/ J. Poopuu, P. Annus 

5. koosolek toimus  25.mai Audru osavallakeskuses 

Päevakord 

1. Pärnu Linnavolikogu määruse „Pärnu linna 2022 I lisaeelarve“ eelnõule arvamuse andmine/ 
Meelis Kukk 

2. Pärnu Linnavolikogu määruse „ Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa 
määra kinnitamine“ eelnõule arvamuse andmine 

3. Pärnu Linnavolikogu 25.04.2019 määruse nr 15  „Linnavara valitsemise kord“ muutmine“ 
eelnõule arvamuse andmine/ Karmo Näkk 

4. Pärnu Linnavolikogu 16.09.2021 määruse nr 12 „ Jäätmehoolduseeskiri“ muutmine“ eelnõule 
arvamuse andmine / Karmo Näkk 

5. Pärnu Linnavolikogu otsuse „Sotsiaalkindlustusametiga halduslepingu sõlmimine“ eelnõule 
arvamuse andmine/ Tõnu Poopuu, Riido Villup 

6. Pärnu Linnavolikogu 29.11.2018 määruse nr 54 „Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse 
võetavate alalise eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine „ muutmine“ eelnõule 
arvamuse andmine/ Tõnu Poopuu, Riido Villup 

7. Pärnu Linnavolikogu otsuse „Korruptsioonivastase seaduse rakendamine“ eelnõule arvamuse 
andmine /Tiina Roht 

8. Pärnu Linnavolikogu määruse „Määruste kehtetuks tunnistamine“ eelnõule arvamuse andmine/ 
Tiina Roht 

9. Arengukava tegevuskava 2023-2027 arutelu/ Priit Annus 
10. Jooksvad küsimused, infominutid 

6. koosolek toimus 05.08 elektrooniliselt kus valiti ja kinnitati  „Kaunis kodu 2022“ võitjad  

7. koosolek toimus 24.august Audru osavallakeskuses 

Päevakord 

1) SW Energia hinnatõusu taotlus küttehinna tõstmiseks Audru kooli katlamajas 



2) Pärnu Linnavolikogu määruse „Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2023-2027“ eelnõule 

arvamuse andmine 

3) Pärnu Linnavolikogu 04.10.2018 määruse nr 43 „Pärnu linna arengukava aastani 2035“ muutmine“ 

eelnõule arvamuse andmine 

4) Pärnu Linnavolikogu määruse „Pärnu linna energia- ja kliimakava 2030“ eelnõule arvamuse 

andmine 

5) Pärnu Linnavolikogu määruse „ Pärnu Kaasava Hariduse Kompetentsikeskuse põhimäärus“ 

eelnõule arvamuse andmine 

6) Pärnu Linnavolikogu määruse“ Noortevaldkonna projektide ning huvihariduseks ja huvitegevuseks 

toetuse andmise kord“ eelnõule arvamuse andmine 

7) Pärnu Linnavolikogu määrus „Kultuuri- ja spordiprojektide toetuse andmise kord“  eelnõule 

arvamuse andmine 

8) Pärnu Linnavolikogu otsuse „Papsaare külas Ihna kinnistu ja Jõesuudme elamuala 

detailplaneeringu kehtestamine“ eelnõule arvamuse andmine 

 

8. koosolek toimus 28.september Microsoft Teamsi vahendusel 

Päevakord 

1. Omniva ülevaade postiteenuse tulevikust Audru osavallas 

2. Tuulepargi kavandamisest Audru osavalda, Eurowind Energy/ 

Magnus Velling 

3. Pärnu Linnavolikogu 29.11.2018 määruse nr 54 „Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse 

võetavate alalise eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine“ eelnõule arvamuse andmine / 

Tõnu Poopuu 

4. Pärnu Linnavolikogu määruse „Detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamise ja 

väljaehitamisega seotud kulude kandmises kokkuleppimise kord“ eelnõule arvamuse andmine/ 

Meelis Kukk 

5. Aasta õpetaja ja lasteaia õpetaja 

 

9. koosolek toimus 26 oktoober Audru osavallakeskuses 

Päevakord:  

1. Valgeranna küla Valgeranna kämpingu detailplaneeringu visioon/Kalle Vellevoog  

2. Pärnu Linnavalitsuse korralduse eelnõule „Arvamuse andmine Nurme VI uuringuruumi geoloogilise 

uuringu loa taotlusele“ arvamuse andmine/Maarika Keskoja  

3. Jooksvad küsimused/infominutid 

 



 

 

10. koosolek toimus 23. november Audru osavallakeskuses 

Päevakord 

1) Transpordiameti ülevaade Audru osavalla teede hooldamisest ja rekonstrueerimisest. 

2) Pärnu Linnavolikogu 16.06.2022 määruse nr 11 „Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate 

poolt kaetava osa määra kinnitamine“ muutmine eelnõule arvamuse andmine / Ene Täht. 

3) Pärnu Linnavolikogu määruse „Pärnu linna 2023. aasta eelarve“ eelnõule arvamuse andmine 

/ Meelis Kukk. 

4) Pärnu Linnavolikogu määruse „Arengustrateegia Pärnumaa 2035+ heaks kiitmine“ eelnõule 

arvamuse andmine / Lea Kalda. 

5) Pärnu Linnavolikogu 06.09.2018 määruse nr 37 „Sotsiaaltoetuste kord“ muutmine eelnõule 

arvamuse andmine /Andrei Korobeinik. 

6) Pärnu Linnavalitsuse korralduse „Arvamuse andmine Potsepa III liivakarjääri keskkonnaloa 

nr L.MK/332988 muutmise taotlusele“ eelnõule arvamuse andmine/ Maarika Keskoja. 

7) Jooksvad küsimused/ infominutid. 

 

11. koosolek toimus 28.detsember Valgeranna  Golfiklubis. 

Päevakord 

1) Pärnu Linnavalitsuse määruse„ Valimisjaoskondade moodustamine“  eelnõule arvamuse andmine 

/ Tiina Roht 

2) Pärnu Linnavalitsuse korralduse „ Audru Lasteaia arengukava 2022-2035“ eelnõule arvamuse 

andmine/ Jekaterina Kuru, Ene Täht 

3) Pärnu Linnavalitsuse korralduse „Arvamuse andmine Potsepa liivakarjääri keskkonnaloa nr PARM-

008 muutmistaotlusele“ eelnõule arvamuse andmine/ Maarika Keskoja 

 

 

Ülevaate koostas 

Jaanus Põldmaa 

Audru osavallakogu esimees 


