
                               Piirkondliku arengu komisjoni töö aruanne 

 

Pärnus,                                                                                                               16.jaanuar 2023. a 

 

Esitamiseks Pärnu Linnavolikogu istungile 

Liikmeid komisjonis :17 

Komisjoni esimees: Mati Sutt 

Komisjoni aseesimees:Hillar Talvik 

 

Komisjoni koosolekuid on 2022. aastal toimunud 10. 

Koosolekutest osavõtt on olnud hea,ca 75-80%,puudujate arv on tavaliselt 3-4 komisjoni 

liiget,erandi moodustas juuni,kus oli 5 puudujat ja ka siis oli kvoorum koos ca 70 protsendi 

ulatuses.Aasta jooksul on komisjonist lahkunud 3 liiget isikliku avalduse alusel ja sama arv on 

liitunud uusi liikmeid..Seoses koalitsiooni muutumisega vahetasid kohad ka komisjoni esimees ja 

aseesimees.Koosolekutel arutatud päevakorrapunktidest sõltuvalt on koosoleku pikkused jäänud 

ajavahemikku  ühest tunnist kuni kahe tunnini.Kõigil koosolekutel on osalenud Hillar Talvik,Mati 

Sutt,Edmond Penu,Kuno Erkman,Eino Ojandu ja Sirje Suurevälja. 

 

Piirkondliku arengu komisjon on esmakordselt loodud komisjon,mis loodi  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.Kuna tegemist on uue komisjoniga, siis on meil olnud otsingud ehk 

arutelusid  komisjoni koosolekutel meie töö otstarbekuse, toimuse aja ja väljundi osas.Aktiivse 

kaasamõtlemise eest oleme tänulikud neile komisjoni liikmetele,kes on võtnud sõna ja esitanud 

omapoolseid ettepanekuid lahendamist vajavate probleemide käsitlelisel :Edmond Penu,Priit 

Sutt,Kuno Erkman,Olav Karolin,Robert Kiviselg. 

 

Loetelu päevakorrapunktidest,kus oleme olnud juhtiv komisjon, 

näiteks: Erakonna Isamaa ettepanek volikogu üleseks kokkuleppeks osavallakogu 

juhtimisel,ettekandja praegune volikogu esimees Andres Metsoja 

              Piirangud alkohoolse joogi jaemüügil ja kohapeal tarbimiseks Pärnu linnas,ettekandjaks 

abilinnapea Irina Talviste 

Samas oleme aktiivselt osalenud ettepanekutega piirkondade üleste eelnõude arutelul. 

Näiteks: piirkondade ülesed teemad 

              * talvisest teehooldusest ja lepingutest osavaldades 

               *noored ja tänav-vabadus ja vastutus 

               *Leader toetuste võimalikkusest osavaldades 

               *Pärnu linna osavaldade koolide ja lasteaedade põhimääruste vastuvõtmine 

               *Tasumäärade arutelu Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolide ruumide,staadionite ja 

mänguväljakute kasutusse andmisel.Sellele teemale tuli täiendavaid  ettepanekuid nii komisjonist 

kui ka osavalla kogudest.Ettepanekud said ka positiivse lahenduse. 

 

 

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

osapooled. 

 

Mati Sutt 

Piirkondliku arengu komisjoni esimees 


