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Komisjoni koosolekuid on 2019. aastal toimunud 9.Kahel korral toimusid ühised koosolekud 
majanduskomisjoniga.Need olid 16.aprillil ja 11.juunil 2019 a Ühiseks läbivaks arutelu teemaks oli 
Biometaani tootmisüksuse rajamine Pärnu linna.
Koosolekutest osavõtt on olnud hea,ca 80%,puudujate arv on tavaliselt 3-4 komisjoni liiget,erandi 
moodustas juuni,kus oli 7 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.Kahe aruandeaasta jooksul on aga kokku vahetunud 8 komisjoni liiget ehk iga 
kolmas.Koosolekutel arutatud päevakorrapunktidest sõltuvalt on koosoleku pikkused jäänud 
ajavahemikku 1.05 min kuni 2.15 minutit.Kõigil koosolekutel on osalenud 4 liiget:Valter 
Landing,Merle Lillak,Eero Rändla ja Eino-Jüri Laarmann

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 ka 
nn.identiteedi otsing ehk arutelu septembri komisjoni koosolekul meie töö otstarbekuse, toimuse aja
ja väljundi osas.Arutelu oli vajalik,sealt tulid ka tulemused, mille tulem jääb 2020 aastasse .Arutelu 
algatamise ja aktiivse kaasamõtlemise eest olen tänulik Irina Talvistele, Enn Raadikule, Hillar 
Talvikule Edmund Penule ja Erik Reinholdile.
Ühe muudatusena võtsime päevakorda juba 2019 aasta sügisel väljasõidud osavaldade keskustesse, 
et kohtude osavaldade juhtide ja volnikega.Eesmärk oli saada ülevaade piirkondlikest tegemistest ja
ka probleemidest,mille lahendamist saaks komisjon aidata vahendada.
Näiteks: piirkondlikud üle kerkinud teemad väljasõitudelt Paikusele ja Audrusse
              *Paikuse Politseikooli autodroomi laienemisega seotud probleemid
              *Valgeranna metsa-ja rannaala arenguga seotud probleemide arutelu 
Olgugi ,et mõlemat teemat oleme käsitlenud kahes komisjonis, on need teemad jätkuvalt üleval 
kohalikus arutelus.
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.
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