
                               Piirkondliku arengu komisjoni töö aruanne 

 

Pärnus,                                                                                                               25.detsember 2018. a 

 

Esitamiseks Pärnu Linnavolikogu istungile 

Liikmeid:21 

Komisjoni esimees: Mati Sutt 

Komisjoni aseesimees:Toomas Rõhu 

 

Komisjoni koosolekuid on 2018. aastal toimunud 11.Koosolekutest osavõtt on olnud hea,ca 

80%,kõige rohkem puudumisi oli aprillis,kohal 72%(puudus 6 liiget).Aasta jooksul on komisjonist 

lahkunud 5 liiget isikliku avalduse alusel ja sama arv on liitunud uusi liikmeid.Koosolekutel 

arutatud päevakorrapunktidest sõltuvalt on koosoleku pikkused jäänud ajavahemikku 1.20 min kuni 

2.11 minutit.Kõigil koosolekutel on osalenud 6 liiget:Valter Landing,Merle Lillak,Edmond 

Penu,Eero Rändla,Mati Sutt,Hillar Talvik. 

 

Piirkondliku arengu komisjon on esmakordselt loodud komisjon peale kohaliku omavalitsuse 

valimisi 2017. aastal ja uue haldusüksuse tekkimist,kus Pärnu linna mõiste laienes seoses Audru 

valla,Paikuse valla ,Tõstamaa valla ja Pärnu linna ühinemisega Pärnu linnaks. 

Uue komisjoni ülesanne on olnud arutada omavalitsuse eri piirkondade arenguga seotud küsimusi ja 

piirkondade üleseid probleeme. 

Näiteks: piirkondlikud teemad 

             * piirkondlikele koolide  ja lasteaedade arengukavadele hinnangu andmine, 

              *Audru ja Paikuse muuseumide ümberkorraldamine 

              *Paikuse Politseikooli autodroomi laienemisega seotud probleemid 

              *Valgeranna metsa-ja rannaala arenguga seotud probleemide arutelu jne 

Näiteks: piirkondade ülesed teemad 

              raieloa andmise kord,reklaamimaksu kehtestamine,hajaasustuse programmi elluviimisega 

              seotud kohaliku omavalitsuse ülesannete delegeerimine jne. 

 

Erinevatel komisjoni koosolekutel on päevakorda tulnud järjest rohkem keskkonnaga seotud 

probleeme ja vajadus nendele lahenduse otsimiseks kaardistasime komisjoni koosolekul 13.juunil 

2018. aastal kõigi komisjoni liikmete  kaasaaitamisel 10 meie nägemusel suurimat keskkonna alast 

probleemi uues Pärnu linnas 

Näiteks:jäätmete sorteerimise eesmärkide seadmine ja tegevuskava põhimõtete loomine 

             Sindi paisu lammutamise tagajärjed Pärnu jõele 

             Maha jäetud majadele ja halvas seisukorras hoonetele lahenduse leidmine 

             Grafiti eemaldamised linnapildist ja tuvastatud rikkumiste karistamise põhimõtete loomine 

Komisjon võttis vastu otsuse igal komisjoni koosolekul võtta aruteluks üks kaardistatud teema ja 

kutsuda arutelule vastava valdkonna spetsialist Pärnu linnavalitsusest või väljastpoolt 

Näiteks:Janno Poopuu grafitist linnapildis 

              Maire Nigul mahajäetud ja halvas seisukorras majadest 

              Andres Sinimeri olukorrast Pärnu arestimajas 

Ühtlasi otsustas komisjon ühehäälselt moodustada komisjoni koosseisus töögrupi (7 liiget,juhiks 

Silver Smeljanski) keskkonnaalaste probleemidega tegelemiseks.Komisjon moodustati 24.oktoobril 

2018 aastal Piirkondliku arengu komisjoni koosolekul.Esmase probleemina on töögrupil hetkel 

päevakorras kaasaaitamine Pärnu linna uue jäätmekava koostamisele. 

 

Koosolekud on olnud töised ja konstruktiivsed, sooviga ära kuulata erinevad seisukohad ja 

osapooled. 

 

Mati Sutt 



              


