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Vastavalt Pärnu linna põhimääruse §34, lõige 7, punktile 7 esitan aruande volikogu 
majanduskomisjoni tööst 2014. aruandeaastal. 

Pärnu linnavolikogu majanduskomisjon on moodustatud vastavalt linna põhimäärusele alalise 
komisjonina.  Jooksva linnavolikogu 8. koosseisu ajal on toimunud aruande esitamise hetkeks 13 
komisjoni  koosolekut, neist  10 tk - 2014 aastal.  

2013. aasta lõpus moodustati volikogu 8. koosseisu majanduskomisjon 20 liikmeline. Komisjoni 
esimeheks valiti Peeter Prisk ja komisjoni aseesimeheks  Andrus  Kärpuk.  
Komisjoni koosseisus on toimunud aasta jooksul mitmed muudatused. Muudatuste põhjused on 
olnud seoses liikmete lahkumisega teistele ametitele kui kahjuks ka igaveseks. Hetkel on komisjoni 
koosseis 19 liikmeline, kellest 13 on volinikud. 

Komisjoni koosseis on olnud osalemise poolest kohusetundlik. Ükski koosolek ei ole jäänud 
toimumata kvoorumi puudumise tõttu. Osalusprotsent 2014. aasta koosolekutest on olnud 67%. 
Tublimaid töös osalejad, kes ei ole kordagi puudunud on olnud Andrus Kärpuk, Eino-Jüri Laarmann ja 
Taimi Vilgas. Kohalkäimiste aruanne on esitatud aktuaalsena Pärnu linna kodulehel www.parnu.ee. 

Kohalkäimises on mõnelgi komisjoni liikmel olnud ka liialt puudujääke. Suurimatel puudujatel on 
olnud 13-st , 8 puudumist ja mitmel volinikul ka kuni 3 korda järjes. Enamus juhtudel siiski teatab 
puuduja oma puudumisest ette ja esitab ka põhjenduse. 

Kokku on majanduskomisjon menetlenud 78 päevakorrapunkti, millega ollakse enim eelnõusid 
menetlenud komisjon Pärnu Linnavolikogus. 

Tähtsamad on olnud linna rahanduse-, linnavara võõrandamise-, linnale kohustuste võtmise- ja 
eelarve teemadega seotud eelnõusid. Tegevuse jooksul on komisjon menetlenud kahte aastaeelarvet 
ja kahte lisaeelarvet mitmel lugemisel. Lisaks on 2014 aastal menetletud olulisemate punktidena 
põhimääruse muutmist, ühistranspordikeskuse asutamist , eelarvestrateegia muutmist, arengukava 
muudatusi, jt olulisi teemasid. 

Komisjoni päevakorras on olnud ka mitmeid lisapunkte. Möödunud aastal on komisjonis andnud 
ülevaate ettevõtete seisust ja tegemistest kõigi linna osalusega ettevõtete juhid. Samuti oleme 
saanud ülevaate näiteks linna ettevõtluse toetuste temaatikast või ka linnavara müügikorralduse 
seisust ja probleemidest, Loode-Pärnu tööstusküla arengutest, kavandatava Läänemere kunstipargi 
ideest. 

Tänan komisjoni liikmeid senise töö eest. Soovin tulevikuks komisjoni koosseisule rohkem värskeid 
ideid, teravat silma, vähem loosunglikkust ja aktiivset osavõttu komisjoni tööst. 
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