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Paikuse osavald tegutses eelmisel aastal vastavalt PÄRNU LINNAVOLIKOGU 21. detsember 2017 

määruse nr. 13 alusel, mille põhjal on osavallakogu pädevuses arvamuse andmine ja ettepanekute 

tegemine kõigis osavalla territooriumil linna toimimist või kohalikku elukorraldust puudutavates 

küsimustes. Sama määruse alusel  osavallakogu otsustab osavalla territooriumi puudutavaid küsimusi, mis 

on talle pandud seadusega, ühinemislepinguga, linna põhimäärusega, eelnimetatud  põhimäärusega või 

muude õigusaktidega.  

2018.a. üritasime läbi viia kokku 16 osavallakoosolekut. Õnnestus läbi viia 14, neist 12 korralist ja  2 

erakorralist. Paraku ei saanud me kokku kvoorumit 31 mail korralisele koosolekule ja ebaõnnestus aasta 

viimane elektroonselt läbiviidud koosolek 14.12.2018., millest osales 13st osavallakogu liikmest 6 liiget 

ja vastavalt Paikuse osavalla põhimääruse § 20 lõikele 7 ei olnud  osavallakogu koosolek 

otsustusvõimeline. Arvamus jäi andmata  Pärnu Linnavalitsuse määruse eelnõule  „Sotsiaaltoetuste 

suuruste määramine“.  

Üldiseks osavallakogu koosolekute osalusprotsendiks kujunes 76,4 %. Kolmel koosolekul osales 100% ja 

kolm osavallakogu liiget võtsid osa kõigist koosolekutest. Nad olid kohal  ka nendel kordadel, mil 

kvoorumi vähesuse tõttu koosolekud ära jäid. Need on lugupeetud Valter Landing ja Jaan Tamme ning 

mina ise. 

Kuivõrd eelmine aasta oli omavalitsuste ühinemisjärgse üleminekuperioodi esimene aasta siis 

põhitegevuseks kujunes meie osavallakogus Pärnu linna kui ühinenud omavalitsuse ühtsete 

reguleeringute eelnõude arutelud ja nendele  arvamuste avaldamine. 

2018  aastal arutasime läbi ja esitasime oma arvamuse Pärnu linnavolikogu ja linnavalitsuse poolt esitatud  

määrustele ja  otsustele 59 korral.Teemade lõikes alljärgnevalt: 

Üldjuhtimine,  11 

Strateegiline planeerimine ja finantsjuhtimine,  14 

Alusharidus ja lastehoid, põhi- ja gümnaasiumiharidus, huviharidus, noorsootöö, 13 

Täiskasvanute sotsiaalhoole-kandeline abi, lastekaitse  3 

Rahvakultuur ja kultuurielu korraldamine, raamatukogud, muuseumid,  9 

Liikuvus, liikluskorraldus  ja teehoid,  1 

Jäätmehooldus, veemajandus, elamu- ja soojamajandus, heakord, ehitustegevuse korraldamine, 6 

Turvalisus, 1 

Rahvatervis, sport ja liikumisharrastus, 1 

Siinkohas tahan tänada nii Pänu linnavalitsuse liikmeid kui ka töötajaid  aruteludes osalemise ja koostöö 

eest osavallakeskusega. Selliselt ühise tegutsemisega suudame üleminekuperioodi jooksul püstitatud 

eesmärkide täitmise. 

 

Tänu aastaringselt sujuvalt toimunud uute ühiste regulatsioonide ja juhtimisstruktuuri 

ümberkujundamistele ja nende aruteludele on jätkunud meie osavalla areng vastavalt eelnevalt Paikuse 

valla poolt välja töötatud arengukavale. Samas tuleb tõdeda ja aru saada, et ükski suur muudatus ei toimu 

ilma teatud aastatega sisseharjunud toimingute muutusteta ja muutuste sisseviimine ei pruugi minna alati 

kergelt. Nii mõnigi kord võib uuenduste sisseviimise tuhinas  jääda kahesilma vahele inimeste 

igapäevaelus olulisi momente. Selles osas oleme kutsunud kogukondade oma kohaliku lehes Paikuse 

Postipaun kui kaotsekontaktidega üles koostööks nii edaspidiste arenguvajaduste kui ka olemasolevate 

ebakõlade väljatoomisel ja omapoolsete lahendusettepanekute esitamisele osavallakeskusesse. 

 
Käesoleva aasta tegevus on osavallal suunatud meie ühise  arengupotentsiaali üha suuremale 

kasutamisele, et tagada Pärnu linna, sealhulgas Paikuse osavalla, kui omavalitsusüksuse  tasakaalustatud 

areng. Kohalike elanike elukvaliteeti parandamine on meie üks peamisi eesmärke . Eeltoodut  silmas 

pidades  võtsime  osavallakogus  detsembri kuus ka vastu käesoleva aasta tööplaani.  

 
Eero Rändla 
Paikuse osavallakogu 
esimees 
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Paikuse osavallakogus 2018. a. arutletud teemad 

Valdkond Arutlusel olnud teemad 

Üldjuhtimine,  11 - Paikuse osavallakogu esimehe ja aseesimehe valimine  

- Paikuse osavallakeskuse töökorraldus  

- Paikuse osavallakogu 2019. aasta tööplaani arutelu 

- Umbusalduse avaldamine Paikuse osavallakogu esimehele ja uue 

esimehe valimine 

- Ühinemislepingu muutmise arutelu: Paikuse osavallakogu arvamus, 

et ühinemisleping vajab muutmist, kuna sotsiaaltoetuse uus kord ja 

lasteaedade ühendamine ei ole kooskõlas ühinemislepinguga 

- Ettepanek projektijuhi töökoha loomiseks osavallakeskuses 

- Arutelu Paikuse osavalla kultuuritöötaja ametikohaga seonduvast 

- Ettepanek Pärnu linnavalitsuse infotehnoloogiateenistusele, et 

osavallakogu koosolekul saaks osaleda ka virtuaalselt, näit Skype 

kaudu 

 

- Paikuse osavalla esindaja nimetamine Pärnu linna kultuuri 

ekspertkomisjoni ja spordiprojektide läbivaatamise ekspertkomisjoni  

- Paikuse osavalla esindaja delegeerimine hariduspreemiate 

määramise komisjoni 

- Paikuse osavalla esindaja nimetamine õpilaspreemiate määramise 

komisjoni 

 

Arutatud teemad: Paikuse osavallakeskuse ja asutuste ruumide 

kasutusse andmine ürituste korraldamiseks, osavallas sündinute 

pidulik vastuvõtt (jätkatakse Paikuse valla traditsiooni, et pidulik 

üritus on 2 korda aastas (emadepäeva ja isadepäeva paiku)), lastele 

kingitakse Pärnu linna vapiga lusikas ja Paikuse osavalla 

sümboolikaga meene, EV100 üritustest Paikuse osavallas, Paikuse 

kaupluse ehitamine, Paikuse heakorra olukord 

Strateegiline 

planeerimine ja 

finantsjuhtimine,  

14  

- Pärnu linna arengukava aastani 2035 heakskiitmine ja 

avalikustamisele suunamine 

- Pärnu linna arengukava aastani 2035 

- Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2019-2023 heakskiitmine ja 

avalikustamisele suunamine 

- Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2019-2023 

- Üldplaneeringute üle vaatamine  

- Pärnu linna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise 

hindamise algatamine 

- Pärnu linna 2019. aasta eelarve 

- Pärnu linna 2018. aasta eelarve 

- Pärnu linna 2018. aasta esimene lisaeelarve 

- Maamaksumäärade kehtestamine 

- Represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isiku maamaksust 

vabastamise kord 

- Paikuse valla 2017. aasta majandusaasta aruanne 

- Välireklaami paigaldamise eeskiri 

- Reklaamimaksu kehtestamine 

Alusharidus ja 

lastehoid, põhi- ja 

gümnaasiumihari

dus, huviharidus, 

- Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonna kinnitamine 

- Lasteaedade ümberkorraldamine 

- Paikuse lasteaia põhimäärus 

- Pärnu linna haridusasutuste töötajate palgajuhend 

- Paikuse osavalla huvihariduse ja huvitegevuse tegevuste kava 



noorsootöö, 13 muutmine; 

- Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude 

moodustamise alused ja töökord 

- Haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja spordiprojektide toetuse andmise 

kord 

- Pärnu linna haridus- ja noorsoopreemia määramise kord 

- Pärnu linna õpilaspreemiate määramise kord 

- Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord 

-Eraharidusasutustele tegevustoetuse andmise kord 

- Paikuse osavalla laste huvihariduse toetamine  

- „Soome sõprusvaldade stipendiumi kord“ kehtetuks tunnistamine 

Täiskasvanute 

sotsiaalhoole-

kandeline abi, 

lastekaitse  3 

- Sotsiaaltoetuste kord 

- Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate alalise eluruumi 

alaliste kulude piirmäärade kehtestamine 

- Paikuse Päevakeskuse ümberkorraldamine 

Rahvakultuur ja 

kultuurielu 

korraldamine, 

raamatukogud, 

muuseumid,  9 

- Paikuse kultuurirahastu projektipõhiste rahaliste vahendite 

eraldamine 

- Paikuse Kultuurirahastu taotluste läbivaatamine ja rahalise toetuse 

eraldamine 

- Kultuuriühingutele ning avatud kultuurikeskustele tegevustoetuse 

andmise kord 

- Raamatukogude ümberkorraldamine 

- Pärnu Keskraamatukogu põhimäärus 

- Pärnu Keskraamatukogu kasutamise eeskiri 

- Haruraamatukogude kasutamise eeskiri 

- Seljametsa Muuseumi ümberkorraldamine 

- Seljametsa Rahvamaja põhimäärus 

Liikuvus, 

liikluskorraldus  

ja teehoid,  1 

- Erateedele kruusa eraldamise kord 

 

Jäätmehooldus, 

veemajandus, 

elamu- ja 

soojamajandus, 

heakord, 

ehitustegevuseko

rraldamine, 6 

- Keskkonnaameti arvamuse küsimisele Kivinina II uuringu taotlusele 

seisukoha andmine. 

- Volikogude määruste muutmine korraldatud olmejäätmeveoga 

liitumisest vabastamise osas 

- Hoove korrastavate korterelamute toetamise kord 

- Pärnu linna kinnisasja reaalservituudi ja isikliku kasutusõigusega 

koormamise kord 

- Paikuse osavalla kaubandus-teeninduskeskuste kinnistute tänane 

olukord ja edaspidiste tegevuste planeerimine 

- Tammuru endise pardifarmi maa-ala detailplaneeringu osaline 

kehtetuks tunnistamine 

Turvalisus, 1 - Ülevaade Sisekaitseakadeemia Paikuse politsei- ja piirivalvekolledži 

autodroomiga seonduvast 

Rahvatervis, 

sport ja 

liikumisharrastus, 

1 

- Sporditegevuse toetamise kord 

 

 

 

 



2018 tegevused Paikuse osavallas 

Juhtimine 

- Osavalla keskuse töötajate tööruumid, (2 tehtud remont), viidud kokku maja Ik , et 

osutada vallakodanikele kiiret ja efektiivsemat teenust 

- Väljaehitatud majas uus IT võrk ja saalis esitlemise võimekus 

- Korrastatud majajuht ja vastuvõtuajad 

- Maja II k väljarenditud,( ennem 1 rentnik , täna 7 rentnikku) 

- Jätkus osavallas ajalehe Postipaun väljaandmine 

Ehitised 

- Aula valmine ja avamine , Noortekeskus sai samuti uuendatud ruumid. 

- Rukkilille tööstusküla väljaehitamise alustamine 

- Jõekalda kergliiklustee projekt  ja ehituse hange 

- Postipaki automaadi paigaldamine Päevakeskuse juurde, Tiigi tn 2 

- Vändra COOP alustas kaupluse ehitamisega 

- Discolfi alade DI alade väljaehitamine 

Valgustus 

- Rajatud 5 uut valgustuskohta Pärnade pst 

- Teeveere , Nurga ja Ringi  tänavate valgustuse , maaplaanide moodustamine ja 

projekteerimine 

Teed 

- Pindamine  Kastani ,Pihlaka 

- Mustkatete tegemine Nurga, Mäe, Paide mnt põik 

Kultuur - sport 

- Vabariigi aastapäev 

- Jaanipäev 

- Perepäev 

- Pastlapaari 25 tähistamine 

- Seljametsa muuseumi ja külamaja baasil Rahvamaja moodustamine 

- Koduste laste jõulupidu 

 

Eero Rändla 

Paikuse osavallakogu 

esimees 
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Paikuse osavallakogu  koosolekutest osavõtt

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Osaletud Puudutud Osalus

Liikmed 18.01. 8.02. 8.03. 5.04. 3.05. 31.05. 7.06. 16.08. 13.09. 11.10. 15.10. 18.10. 8.11. 22.11. 6.12. 14.12. %

1 Ardo Aasa 12 4 75%

2 Raiko Hiis 13 3 81%

3 Aivar Ild 10 6 63%

4 Oliver Kikas 10 6 63%

5 Valter Landing 16 100%

6 Alar Laneman 12 4 75%

7 Heldur Paulson 11 5 69%

8 Annika Põltsam 2 2 100%

9 Eero Rändla 16 100%

10 Mait Talvoja 11 5 69%

11 Jaan Tamme 9 100%

12 Marika Valter 12 4 75%

13 Tarmo Vanamõisa 12 4 75%

14 Kristjan Õunpuu 10 6 63%

15 Anu Tammearu‐Mežule 3 2 67%

Osalus kokku 100% 85% 92% 77% 69% 38% 85% 69% 100% 77% 92% 100% 54% 62% 77% 46% 159 51 76,4%

Osalus maksimaalne 208

Eero Rändla
Paikuse osavallakogu
esimees
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