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

Heites pilgu tagasi kogu eelmise aasta Paikuse osavallakogu tegevusele siis 
peab märkima, et see oli tervikuna erakorraline aasta. Kuid   vaatamata 2020.a. 
märtsis väljakuulutatud koroonapandeemiale ja sellega kaasnevatele 
piirangutele tegutses osavallakogu oma koosolekute läbiviimisel, järgides ka 
Pärnu linna kriisikomisjoni juhendeid, vastavalt plaanitule.  Osavallakogu 
tugines oma tegevuses 2019 aasta lõpul 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 paljudele 
linnavalitsuse poolt esitatud otsuste ja määruste eelnõudele,  mis puudutasid 
osavalla territooriumil linna toimimist või otseselt kohalikku elukorraldust. 
Ülevaated nii toimunud osavallakogu koosolekutest kui ka linnavolikogu ja 
linnavalitsuse otsustest on leidnud järjepidevat kajastamist meie osavalla 
ajalehes Paikuse Postipaun. Suur tänu siinkohal meie kohaliku ajalehe 
toimetajatele nii koosolekute kui kogu kogukonna elu järjepideva ning 
ülevaatliku kajastamise eest.                                     

Eelmisel aastal toimus kokku 9 korralist osavallakogu koosolekut. Üldiseks 
koosolekute osalusprotsendiks kujunes 83 % olles eelneva aastaga  võrreldes 
10% kõrgem.  Kusjuures aasta viimasel, 30. detsembril koosolekul osales  
100% osavallakogu liikmeid.  Kolm osavallakogu liiget, Raiko Hiis, Jaan 
Tamme ja Margus Saare, osalesid kõigist koosolekutest. On juba traditsiooniks 
saanud, et meie koosolekutel osalevad ka Pärnu linna Noortekogu liikmed ja 
mitte ainult ei osale vaid ütlevad vajadusel sõna sekka ka aruteludel. Väga hea 
ettekande päevakorrapunkti  Pärnu linna Noortekogu tegevus Paikusel, koostöö 
võimalustest osavallakoguga osas tegi noortekogu aseesimees Laura Lelov.  

Paraku jäi meil eelmisse aastasse ka üks väga kurb sündmus, nimelt lahkus 
meie seast aktiivne ja tubli osavallakogu liige Valter Landing. Rohkete 
puudumiste tõttu lõpetasime ennetähtaegselt volitused osavallakogu liikmega  
Aivar Ild. Uute osavallakogu liikmetena, vastavalt valimistulemustele, liitusid 
osavallakogu tegevusega  asendusliikmed Urmas Teeäär ja Tiina Ojaste.                                                                                  



2020  aastal arutati osavallakogus otsesemalt või kaudsemalt kohalikku 
kogukonda puudutavaid teemasid 44. Neist 24 eelnõud esitati  osavallakogule  
Pärnu linnavalitsuse ja 1 volikogu esimehe poolt, milledele anti omapoolne 
seisukoht ja arvamus. 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 19 otseselt tööplaanis, osavallakogu liikmete poolt 
koosolekute käigus ja kohaliku kogukonna liikmete poolt tõstatatud teemat. 
Arutluse all oli ka ühinemislepingu täitmise käik, mille osas tegi maikuusel 
koosolekul ettekande ja vastas osavallakogu liikmete küsimustele Pärnu  
linnapea Romek Kosenkranius. Ühes neist tunti huvi kui kaugele on 
õigusaktide ühtlustamisega jõutud? Kas on olemas nimekiri, millest võib välja 
lugeda hetkeolukorra seisu. Linnapea vastas, et sellist nimekirja ei ole ja 
tunnistas, et seda on tõesti vaja ning lubas vastava nimekirja lasta koostada ja 
lisada ühinemislepingu täitmise materjalide juurde. Tagasisidet osavallakogu 
eelöeldu täitmise kohta tänase seisuga ei ole saanud.  
Arutelu käigus ilmnes mitmeid teisigi teemasid, mis on üleminekuperioodi 
kolme aasta jooksul üles kerkinud ja vajaksid linnavalitsuse, osavallakeskuste 
juhtide ja osavallakogude esimeeste ühist arutelu leidmaks igapäevaelus 
üleskerkivatel probleemidele operatiivne lahendus. Tegin isiklikult linnapeale 
järjekordselt ettepaneku selline kokkusaamine organiseerida ja arutada 
olemasoleva juhtimissüsteemi parendamise võimalusi, sealhulgas üle vaadata 
ka osavaldade  õigused, kohustused ja vastutus. Protokollis kajastatud linapea 
sõnad, et need teemad peaks omavahel läbi arutama ja vajalikud otsused 
tegema, on jäänud tänaseni millegipärast teostamata. See aga toob teatud 
teemadel kaasa erimeelsuste suurenemise.  Siit siis ka kolmas kord sama 
ettepanek ja loodan väga, et see Pärnu tasakaalustatud arengu kindlustamiseks 
lõpuks realiseerub. 
 
Ja lõpuks viskan õhku ühe küsimuse, mis küll ei eelda täna sellele vastuse 
saamist. Küll aga võiks pakkuda edaspidise tegevuse osas mõtteainet 
linnavalitsusele.  
Kas olukord, kus Pärnut külastanud vabariigi president külastas sealjuures ka 
Paikuse osavallas asuvat politseikooli ja firmat Plasma Pro OÜd ei 
informeeritud ega kutsutud kohale Paikuse osavallakogu esindajat, on 
linnavalitsuse ja osavallakogu koostöö sobilik vorm ja annab meie 
kogukonnale õiget informatsiooni Paikuse osavalla tunnustamise osas 
linnavalitsuse poolt.  
 
Eero Rändla 
Paikuse osavallakogu esimees 



 
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. 

 

 

 


