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Tegevus
Strateegia algatamine POL-i üldkogus, otsus nr 1-4.1/28/2018
Strateegia töörühma koosolek – strateegia koostamise eesmärk ja
vajadus, ajakava
AVASEMINAR Saulepa puhkemajas – protsessi algatamine,
ajagraafiku kokkuleppimine, esimene ajurünnak teemade osas
Kõikide omavalitsuste külastamine teemajuhtide poolt – ideekorje
ja hetkeseisundi ülevaade (11.05 Kihnu Vallavalitsuses, 14.05
Tori Vallavalitsuses, 15.05 Lääneranna Vallavalitsuses, 16.05
Saarde Vallavalitsuses, 22.05 Häädemeeste Vallavalitsuses, 23.05
Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuses, 04.06 Pärnu Linnavalitsuses)
Strateegia töörühma koosolekud – liikmete ülesanded, strateegia
eelarve, edasised tegevused, tegevuskavade koostamine
Uue maakonnaplaneeringu tutvustamine Pärnumaa
Arenduskeskuse töötajatele ja teemajuhtidele. Strateegiaprotsessi
ülesehituse ja ajagraafiku arutelu SAPA nõukogus
Tehnilise taristu ja ühistranspordi teemarühma koosolek: RB, Via
Baltica, lennujaama, teedevõrgu ja ühistanspordi teemad
Teadmistepõhise majanduse teemarühma koosolek: visiooni
uuendamine ja tegevuskava ideekorje
Strateegiaprotsessi ja juhtimismudeli tutvustus POL-i üldkogus
STRATEEGIASEMINAR Kaisma Suurjärve ääres. Laiemad
arengusuundumused (Garri Raagmaa), visiooni täiendamine
(Indrek Klaassen), Pärnu 2035 (Rainer Aavik) ja riigieelarve
strateegia 2022 (Andres Metsoja)
Strateegiaprotsessi tutvustus Pärnus paiknevate riigiasutuste
juhtidele
Ülevaade Pärnumaa arengustrateegia uuendamisest ja tegevuskava
koostamisest Rahandusministeeriumi REHO ja planeeringute
osakonna töötajatele
Inimvara ja kogukonna elukorralduse teema arutamine erinevates
komisjonides: 04.06 turvalisuse nõukogus, 20.06
rahvatervisekomisjonis, 21.06 kultuurkomisjonis ja
sotsiaalkomisjonis, 25.06 hariduskomisjonis: visioon, eesmärgid,
tegevussuunad
Tehnilise taristu ja ühistranspordi teemarühma koosolek:
keskkonnataristu, jäätmekäitluse, energiajulgeoleku,
taastuvenergeetika ja IKT teemad
Riigiteede teehoiukava 2018-22 ja maakonna teedevõrgu tuleviku
arutelu koos Maanteeameti ja partneritega
Inimvara ja kogukonna elukorralduse teemaline koosolek: sport
Ühistranspordi tulevikuprojektide arutelu PÜTK-is
Taristu tegevuskava arutelu Paikres
Rail Balticu eelprojekti ja edasiste arengute tutvustamine
omavalitsustele
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Turismi- ja puhkemajanduse teemarühma koosolek: visiooni
uuendamine ja tegevuskava ideekorje
Riigi arengudokumentide ja Pärnu 2035 arengukava ning
omavalitsuste arengukavade sidustamine maakonna
arengustrateegiaga
Strateegia töörühma koosolekud - Pärnumaa visioon 2035+ ja
mõõdikud, tegevuskavade ülevaade
Inimvara ja kogukonna elukorralduse teema arutamine
rahvatervisekomisjonis
Maakonna arengu seire ja analüüs (aastad 2014-18), tegevuskava
2014-20 täitmise ülevaade, visiooni, indikaatorite ja
tulemusväärtuste korrigeerimine
Turvalisuse nõukogu liikmete töö strateegia tegevuskavaga
Kohtumised taristu ja ühistranspordi teemadel minister Kadri
Simsoniga
POL-i küsitlus KOV-ide investeerimisprioriteetide kohta
Inimvara ja kogukonna elukorralduse teema arutamine POL-i
sotsiaalkomisjonis (16.08) ja hariduskomisjonis (23.08)
Esialgse strateegia ja tegevuskava projekti tutvustamine
juhtrühmale POL-i seminaril Lepaninal
Tegevuskava saatmine KOV-idele, riigiasutustele, juhtrühmale
ettepanekute tegemiseks, strateegiamaterjalide avalikustamine
POL-i ja SAPA veebilehel, artikkel ajalehes Pärnu Postimees
Strateegiamaterjalide tutvustamine Pärnus asuvate riigiasutuste
juhtidele
Arengustrateegia täpsustamine ja täiendamine koostöös KOV-ide,
partnerluskogude, teemarühmade ja olulisemate huvigruppide
esindajatega, arutelud linnas ja valdades
Strateegiaplaani koostamine
Arengustrateegia eelnõu esitamine kohalikele omavalitsustele
Arengufoorum „Kas lootusrikas tulevik või parem eilne“
Pärnumaa 2035+ arengustrateegia heakskiitmine omavalitsuste
volikogudes (Lääneranna Vallavolikogu 15.11.2018 määrus nr 36,
Saarde Vallavolikogu 28.11.2018 määrus nr 31, Pärnu
Linnavolikogu 29.11.2018 määrus nr 52, Häädemeeste
Vallavolikogu 29.11.2018 määrus nr 31, Põhja-Pärnumaa
Vallavolikogu 19.12.2018 määrus nr 62, Kihnu Vallavolikogu
19.12.2018 määrus nr 17, Kihnu Vallavolikogu 19.12.2018 määrus
nr 17, Tori Vallavolikogu 20.12.2018 määrus nr 44)
Arengustrateegia Pärnumaa 2035+ eelnõu esitlus riigiasutuste
juhtidele
Arengustrateegia heakskiitmise info POL-i üldkogus
Maakonna uuendatud arengustrateegia elluviimiseks ühise
kokkuleppe sümboolne allkirjastamine partnerite poolt

