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Komisjoni koosolekuid on 2020. aastal toimunud 9. Aasta alguses alustati volikogu liikme Irina Talviste 

ettepanekul piirkondliku arengu komisjoni tööga ühe nädala võrra varem, et osavaldades toimuv jõuaks ka 

teistesse volikogu komisjonidesse. Piirkondliku arengu komisjonis on kõik osavallad esindatud.  

Ühiseks läbivaks arutelu teemaks on olnud „Pärnu ja kuurort, metsamajandus selle sees, rohealad ja 

keskkonnateemad Pärnu linnas, kuidas muuta loodusturism ja Pärnu rand ning sellega piirnevad rohealad 

atraktiivseks kohalikule kui ka väljastpoolt tulnutele.“ 

Koosolekutest osavõtt on olnud hea, puudujate arv on olnud marginaalne, tavaliselt 3-4 komisjoni liiget. Aasta 

jooksul on komisjonist lahkunud 3 liiget isikliku avalduse alusel ja sama arv on liitunud uusi liikmeid. 

Koosolekutel arutatud päevakorrapunktidest sõltuvalt on koosoleku pikkused jäänud enamvähem ajavahemikku 2 

tundi. Kõigil koosolekutel on osalenud 5 liiget: Mati Sutt, Marika Valter, Eero Rändla, Ants Ojasoo ja Hillar 

Talvik.  

 

Piirkondliku arengu komisjon loodi peale kohaliku omavalitsuse valimisi 2017. aastal, peale uue haldusüksuse 

tekkimist, kus Pärnu linna mõiste laienes seoses Audru valla, Paikuse valla ,Tõstamaa valla ja Pärnu linna 

ühinemisega Pärnu linnaks. Komisjoni ülesanne on olnud arutada omavalitsuse eri piirkondade arenguga seotud 

küsimusi ja piirkondade üleseid probleeme. Arutelu on vajalik, sealt tulevad tulemused, mille tulem kajastub 

järgmistel perioodidel. 

 Arutelude algatamisel aktiivsed kaasamõtlejad olid Mati Sutt, Eero Rändla, Hillar Talvik ja Siim Suursild. 

Päevakorras on juba 2019 aasta sügisest väljasõidud osavaldade keskustesse, millele on kriipsu peale tõmmanud 

2020 aasta, seoses viiruse levikuga, see on seadnud omad piirid ning viimased istungid oleme sunnitud tegema 

internetis Teamsi keskkonna vahendusel. Viiruse taandumisel on eesmärk olukord kiirelt taastada, et saada parem 

ülevaade piirkondlikest arengu vajadustest ja kohalikest probleemidest, mille lahendamist saaks komisjon aidata 

vahendada. 

 

Piirkondlikud teemad, mis on olnud olulised ja on olulised tulevikus: 

•Pärnu linna arengukava aastani 2035, 

•Pärnakatele kaua oodatud Pärnu kolmas sild, 

•Pärnumaa Omavalitsuste Liidust välja astumine ja tegevuste suunamine SAPA kaudu, 

•Paikuse Politseikooli autodroomi laienemisega seotud probleemid, 

•Valgeranna metsa-ja rannaala arenguga seotud probleemide arutelu, kuurordi areng, Pärnu linna pargid, 

•Paikuse tiheasustuse alal metspargi korrastamine, jõe äärse ala, sealse looduse ja metsa korrastamine, säilitamine 

looduspargi tarvis, (Sõmera park ja Kiviaja küla) 

•Kuidas jääda tänases kriisiolukorras terveks, (Kuulo Kutsar) 

•Turvaline ruumiloome linnaplaneerimises, 

•Noored ja tänav; vabadus ja vastutus, 

•Pärnumaa Õpilasmaleva tegevus, noorte kaasamise vajalikkus Pärnu linnas, 

•Leader toetuste võimalikkusest osavaldades. 

 

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

 

Edmond Penu 
 


