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Lugupeetud volikogu esimees, juhatus, volikogu liikmed, linnavalitsuse 
ametnikud, teised istungi jälgijad! 

Mul hea meel,et viisite oma selle aasta esimese istungi läbi Paikuse 
osavallakeskuse nõndanimetatud suures saalis, mida kaunistasid mõnusad, 
rahustavad maalid.   Samas ruumis on toimunud eelmisel aastal ka kõik meie 
osavallakogu koosolekud peale jaanuarikuu, mis toimus TEAMSI vahendusel.  
Vähemalt meie koosolekutel on selles ruumis olnud alati selline mõnus, 
koostööle hästimõjuv  aura. Loodan, et ka teie tundsite seal ennast hästi. Samas 
peab märkima, et peale linnavolikogu toimumist meie suures saalis, muutsime 
me oma koosoleku läbiviimise kohta ja nüüd me arutame oma teemasid II 
korrusel asuvas ja äsja remonditud tunduvalt väiksemas saalis. Ja seda eelkõige 
seetõttu, et koroonaolukord on tunduvalt leevendunud ja on vaja elektrienergiat 
kokku hoida.  

Võib öelda, et ka seal on võimalik paindlikult töötada ehk siis kasutada 
TEAMSI võimalusi kui tõesti kellelgi on olulised takistused kohale tulla.  
Seega võib öelda, et kõigil osavallakogu liikmetel on loodud võimalus 
koosolekutest osaleda. 

Paraku pean siinkohas ära märkima, et TEAMS on nii mõnelegi linnavalitsuse 
töötajale, kes üht või teist eelnõud on ette kandnud, muutunud nagu 
mugavusteenuseks. Hea ja mugav on oma töölaua tagant eelnõud tutvustada 
aga pean siiski märkima, et koosolekul kohalolek ja otsene suhtlus annab 
teemade käsitlemisele palju juurde ning loodan, et käesoleval aastal toimub 
selles osas teatud muutused.  

Paikuse osavallakogu koosneb  13 liikmest. Üks osavallakogu liige on 
vahetunud. Nimelt, Taimo-Sten Ojasalu suundus kaitseväkke ja teda asendab 
asendusliige Mait Talvoja.  Eelmisel aastal toimus meil kokku 8 korralist 
osavallakogu koosolekut. Üldiseks koosolekute osalusprotsendiks kujunes 63 
%, olles küll eelneva aastaga  võrreldes  madalam, kuid enamus osavallakogu 
liikmete osalus moodustas 75% ja enam protsenti. Kõigist koosolekutest võtsid 



osa kaks liiget, Jaan Tamme ja Marek Melnits. Ükski koosolek kvoorumi 
vähesuse tõttu otsustusvõimetu ei olnud. 

Nii nagu ka eelnevatel aastatel tugines osavallakogu oma tegevuses 2022 aasta 
algul  vastuvõetud tööplaanile, kus kajastusid need kohaliku elu teemad, mille 
osas on meil endil õigus ja kohustus kontrolli all hoida ja  otsustada osavalla 
põhimääruses toodud pädevuse ja teiste õigusaktide piires. Lisaks avaldati 
arvamust ja tehti ettepanekuid ka nii mõnelegi linnavalitsuse poolt esitatud 
otsuste ja määruste eelnõudele. Ülevaated nii toimunud osavallakogu 
koosolekutest kui ka linnavolikogu ja linnavalitsuse otsustest on järjepidevalt 
informeeritud meie kohalikke elanikke meie osavalla ajalehe Paikuse Postipaun 
kaudu. See kõik on toimunud meie kohaliku ajalehe toimetaja Liilia Varik 
juhtimisel. Suur tänu talle selle eest. Ja seda nii koosolekute kui kogu 
kogukonna elu järjepideva ning ülevaatliku kajastamise eest.                                     

2022  aastal arutati osavallakogus otsesemalt või kaudsemalt kohalikku 
kogukonda puudutavaid teemasid 55, mis on 18 teemat rohkem kui 2021 
aastal. 37 eelnõud, teemat esitati  osavallakogule  Pärnu linnavalitsuse ja 1 
volikogu liikme poolt, milledele anti omapoolne seisukoht ja arvamus. Märtsi 
kuus osales meie koosolekul linnapea Romek Kosenkranius ja andis põhjaliku 
ülevaate  kriisiolukordade lahendamise süsteemist Pärnu linnas. Mul on 
heameel märkida, et linnavalitsuse eelnõude seletuskirju koostanud ja  
ettekandnud linnavalitsuse töötajad on seda teinud põhjalikult ja  suur tänu 
neile selle eest.  

 Osavallakogu käsitles 18 otseselt tööplaanis, osavallakogu liikmete poolt 
koosolekute käigus ja kohaliku kogukonna liikmete poolt tõstatatud teemat. 
Oleme läbi aasta käsitlenud teemasid, kuidas elu-olu meie piirkonnas paremaks 
muuta. Siinjuures võib märkida, et Paikuse osavald elab, hingab, tegutseb ja 
areneb. Seda suuresti tänu meie osavallakeskuse juhile Marika Valter ning 
tema heale koostööle linnavalitsuse meeskonna ja osavallakoguga. Samas 
teemasid, millega kohalikku elu-olu parandada,täiendada, et tagada piirkonna 
ja Pärnu kui terviku tasakaalustatud areng on veel küllaga. 
 
Kõige pingelisemaks kujunes novembri kuu koosolek, millel oli arutlusel 6 
linnavalitsuse poolt esitatud eelnõud. Neist kaks, nimelt - Pärnu Linnavolikogu 
määruse „Pärnu linna 2023. aasta eelarve“ eelnõule arvamuse andmine ja 2.    



Pärnu Linnavolikogu määruse „Arengustrateegia Pärnumaa 2035+ heaks 
kiitmine“ eelnõule arvamuse andmine, oli väga mahuka materjaliga. Näiteks 
viimati nimetatu kajastus 178 lehel.  Kuivõrd eelnõud edastatakse osavallakogu 
liikmetele kaks päeva enne koosoleku toimumist siis jääb nende materjalidega 
tutvumiseks ja seisukoha võtmiseks väga vähe aega, kuivõrd suur enamus 
osavallakogu liikmetest tegeleb oma ka oma igapäevase tööga. Siit ettepanek 
linnavalitsusele kui eelnõude ettevalmistajatele käesolevaks aastaks, et sellised 
mahukad eelnõud jõuaksid osavallakogu liikmetele varem kui alles kaks päeva 
enne koosolekut. 
 
Oleme arutlenud, kuidas täita osavalla eesmärki - kohaliku initsiatiivi ja 
identiteedi hoidmine, kohaliku omavalitsuse üksuse elanike kaasamine 
kohaliku elu küsimuste otsustamisse ning piirkondlike huvide esindamine linna 
ülesannete täitmisel. 
Arutelu käigus ilmnesid mitmed teemad, mis on viimase viie aasta jooksul üles 
kerkinud ja vajaksid linnavalitsuse, osavallakeskuste juhtide ja osavallakogude 
esimeeste ühist arutelu leidmaks igapäevaelus üleskerkivatel probleemidele 
operatiivne lahendus. Võti peitub siin suuresti täna kehtivate osavaldade  
õiguste, kohustuste ja vastutuse ülevaatamises. Olen kuulnud, et vastav tegevus 
koos osavallakeskuste juhtidega on mõningal määral toimunud aga ootan väga, 
et õige pea viiakse läbi ühine arutelu koos eelnimetatud koosseisuga ehk koos 
osavallakogu esimeestega. See tuleks Pärnu tasakaalustatud arengu 
kindlustamiseks kindlasti kasuks. 
 
Alanud aastaks soovin kõigile tugevat tervist, järjekindlust erimeelsuste 
tekkimiste lahendamisel asjalike arutelude teel ühise eesmärgi poole  liikumisel 
ja suuremat hoolivust kõigi, kõige suhtes, kes või mis on meie ümber. 

 

Eero Rändla 

Paikuse osavallakogu esimees 

 


