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Ühinemisest Pärnu linnaga on möödunud teine täisaasta, ehk me oleme jõudnud läbida
veidi üle poole ühinemise üleminekuperioodist, mis vastavalt ühinemislepingule peab
lõppema 2021 aastal toimuvate kohalike omavalitsuste valimistega. Kuidas siis on
toiminud Paikuse osavallakogu tegevus eelnimetatud perioodil ja seda eelkõige 2019
aastal.
Meie osavallakogu tegevuse aluseks eelmisel aastal kujunes vastavalt talle antud
pädevusele 2018 .a. lõpus osavallakogu liikmete poolt esitatud ja läbiarutatud teemadest
koosnev tööplaan. Põhiteemadena kajastusid tööplaanis küsimused , mille osas
osavallakogul on ise õigus otsustada ja mis on talle pandud seadusega,
ühinemislepinguga, linna põhimäärusega või muude õigusaktidega. Sealhulgas avaldas
meie osavallakogu arvamust ja tegi ettepanekuid ka paljudele linnavalitsuse poolt
esitatud otsuste ja määruste projektidele, mis puudutasid osavalla territooriumil linna
toimimist või otseselt kohaliku kogukonna elukorraldust.
2019.a. toimus 8 korralist osavallakogu koosolekut. Neist viis viidi läbi osavallakeskuses
ja kolm väljaspool seda ehk
Paikuse osavalla arengukava täitmise käigu ja Noortekeskuse tegevuse arutelu
toimus Noortekeskuse ruumides, sotsiaalhoolekande süsteemi teemat arutati Paikuse
Päevakeskuses ja kultuuritöö korraldamist arutati Seljametsa Rahvamajas.
Võrdluseks võib välja tuua, et 2018 aastal toimus 14 osavallakogu istungit.
Koosolekutest võeti osa küllaltki aktiivselt ja ilmselt üheks põhjuseks kogu aastase
tööplaani omlemas, mis võimaldas osavallakogu liikmetel oma aega planeerida.
Üldiseks osavallakogu koosolekute osalusprotsendiks kujunes 73 %. Paraku ühelgi
koosolekul ei olnud osavõttu 100%. Kolm osavallakogu liiget, Marika Valter, Jaan
Tamme ja Valter Landing, osalesid kõigil koosolekutel. Üle pooltest koosolekutest
puudus osavallakogu liige Aivar Ild. Aasta teisel poolel toimusid muudatused
osavallakogu liikmete seas, nimelt lõpetati ennetähtaegselt volitused kahe osavallakogu
liikmega. Alar Laneman suundus asendusliikmena tööle riigikokku ja Kristjan Õunapuu
töökoormus põhitöökohal ei võimaldanud enam vajalikul määral osavallakogu
koosolekutel osaleda. Uuteks osavallakogu liikmeteks said vastavalt valimistulemustele
Margus Saare ja Kunnar Hunt.
Kuivõrd eelmine aasta oli omavalitsuste ühinemisjärgse üleminekuperioodi teine aasta
siis põhitegevuseks kujunes jätkuvalt meie osavallakogus Pärnu linna kui ühinenud
omavalitsuse ühtsete reguleeringute eelnõude arutelud ja nendele
arvamuste
avaldamine. Osavallakogu poolt oli jälgimise all ühinemislepingu täitmise käik kui selle
ühe olulise alalõigu, nimelt osavalla territooriumil investeeringute kava täitmine. Rõõm
on tõdeda, et eelmisel aastal teostatud investeeringute osas ühinemislepingus
ettenähtud mahud on täidetud ja seega Paikuse osavalla areng ühises peres jätkub.
Küll aga paraku ei ole olnud võimalik saada ülevaadet ühinemislepingu punkti 10.1.7
Eelarvemahu kasv peab kajastuma ka kohaliku elu rahastamise kasvus, osas.
2019 aastal arutati osavallakogus otsesemalt või kaudsemalt kohalikku kogukonda
puudutavat teemasid 46. Neist 32 esitati osavallakogule Pärnu linnavalitsuse poolt,
millele anti meiepoolne seisukoht ja arvamus. Kõik need eelnõud oli põhjalikult
ettevalmistatud ja ka ette kantud linnavalitsuse vastavate esinadjate poolt. Võrdluseks
siia võib tuua 2018 aasta näitajad, kus meie osavallakogu läbis 59 Pärnu linnavolikogu
ja linnavalitsuse poolt esitatud määruse ja otsuse projekti ehk peaaegu kahekordne
kogus võrreldes aastaga 2018. Seega on kahe aasta jooksul ühtse tervikliku toimiva
süsteemi vastava õigusliku raamistiku loomiseks kokku läbi töötatud ja oma arvamust

avaldatud 91-le eelnõule. See on tõsine kogus õigusakte. Siinjuures tahaksin tähelepanu
juhtida asjaolule, et üks asi on läbi töötada ja oma arvamus, seisukoht eeltoodud
eelnõude arvule anda aga me peame nägema ja aru saama ka mündi teisest küljest ehk
kõigi nende eelnõude ettevalmistamise protsessile, mis on tunduvalt töömahukam kui
valmismaterjali arutelu. Siinkohas tahaks tänada kõiki neid linnavalitsuse töötajaid, kes
antud protsessis osalesid ja eelnõud aruteludeks ette valmistasid. Meie osavallakogu
tänu teile, lugupeetud linnavalitsuse töötajad, kes te siin saalis istute ja ka neile, kes
oma igapäevaseid ülesandeid hetkel mujal täidavad.
Tänu kahel ühinemisjärgsel aastal küllaltki sujuvalt toimunud uute ühiste regulatsioonide
ja juhtimisstruktuuri ümberkujundamistele, nende aruteludele osavallakogus ja ka meie
ettepanekute ning arvamuste arvestamisele, on jätkunud meie osavalla areng suuresti
vastavalt varasemalt Paikuse valla poolt välja töötatud arengukavale.
Tahaks veel ära märkida, et oleme uute regulatsioonide arutelude tulemusi järjepidevalt
oma kogukonda kohalikus ajalehes. Seda nii linnavalitsuses kui ka osavallakogus
arutatud teemade osa ja kutsunud ka kogukonda üles koostööks nii edaspidiste
arenguvajaduste kui ka olemasolevate ebakõlade väljatoomisel ja omapoolsete
lahendusettepanekute esitamisele osavallakeskusesse. Eeltoodud lähenemine jätkub ka
edaspidi.
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, milles võtame jätkuvalt vaatluse alla
nii ühinemislepingu täitmise kui arengukava elluviimise ja teised kogukonnale vajalikud
küsimused tagamaks osavalla edasist, järjepidevat arengut.
Ja lõpetuseks ettepanek seoses ühinemislepingus välja toodud üleminekuperioodi osas.
Kuivõrd veidi üle poole üleminekuperioodist on läbitud siis teen ettepaneku
linnavalitsusel lähiajal organiseerida ühinemislepingu täitmise käigu osas üks ühine
kokkusaamine, millest võtaksid osa nii linnavalitsuse kui ka kõigi osavaldade juhid ja
osavaldade kogude esindajad. Analüüsiksime saavutatut ja seaksime prioriteedid
edaspidisele perioodile. Seni on seda tehtud küll linnavalitsuse siseselt ja eraldi
osavaldades aga koos ühisarutlusel on kindlasti omad eelised.
Saaksime käsitleda näiteks ka teemasid, kuidas valdkonniti spetsialistidelt saadud
sisendite alusel tagada osavalla kui terviku suundumus. Kuidas täiendada
juhtimissüsteemi, et suurendada osavallakeskuse juhi osa kohapealse tegevuse
koordineerimisel. Kuidas täiendada olemasolevat süsteemi, et Pärnus ettevõtega
kohtumistel, suurüritustel, sõprus omavalitsuse delegatsioonidega kohtumistel, linna
üritustel, ei jääks muljet, et Pärnu linn ei koosne üksnes haldusüksusest Pärnu linn vaid
ka osavaldadest ehk kuidas kaasata neile üritustele osavaldade esindatus.
Head jätkuvat üleminekuperioodi kõigile.
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