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

Heites pilgu tagasi selle aasta Paikuse osavallakogu tegevusele siis peab 
märkima, et vaatamata koroonast põhjustatud olukorrale toimusid meie 
koosolekutest 1 elektrooniliselt, 4 TEAM vahendusel ja 2 kokkusaamise näol 
osavalla keskuses ja samas ka neil oli võimalus osaleda soovijatel TEAMsi 
vahendusel, mida ka mõne osavallakogu liikme poolt kasutati. Ehk võib öelda, 
et töötas paindlik koosolekute läbiviimise süsteem ja kõigil osavallakogu 
liikmetel oli loodud võimalus koosolekutest osaleda. Siinkohas tänan 
linnavalitsuse kantselei juristi Evelin Talvistet ja infotehnoloogiateenistuse 
spetsialiste, kes selleks oma tõsise panuse andsid.                                                                                              

Osavallakogu tugines oma tegevuses 2020 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 Liilia Varik ja Riita Lillemets nii koosolekute kui kogu 
kogukonna elu järjepideva ning ülevaatliku kajastamise eest.                                     

Käesoleval aastal on toimud kokku 8 korralist osavallakogu koosolekut. 
Üldiseks koosolekute osalusprotsendiks kujunes 83 %, olles küll eelneva aastaga  
võrreldes 3% madalam, kuid näitab suure enamuse tõsist suhtumist oma 
kohustuste täitmisse.  Ühel koosolekul, mille viisime läbi   elektrooniliselt, 
osalesid   kõik  osavallakogu liikmed. Päevakorras oli ainult üks 
päevakorrapunkt ja see oli järgmine - Pöördumine Pärnu linnavolikogu 
revisjonikomisjoni poole teostamaks järelevalvet Pärnu linnavolikogu 
21.01.2021.a. otsuse nr 2 " Volikogu liikmete arvu määramine, 
valimisringkondade moodustamine ja mandaatide jaotamine" üle ja anda 



hinnang ühinemislepingu rikkumisele ning astuda samme rikkumise 
kõrvaldamiseks. Pöördumine sai osavallakogu toetuse. 

Kõigist osavallakogu koosolekutest osales viis osavallakogu liiget. Need on 
Urmas Teeäär, Jaan Tamme, Marika Valter, Tarmo Vanamõisa ja mina. Paraku 
peab märkima, et tagasihoidlikumaks on jäänud sel aastal Pärnu linna 
Noortekogu liikmete osalemine.                                                                                  

2021  aastal arutati osavallakogus otsesemalt või kaudsemalt kohalikku 
kogukonda puudutavaid teemasid 37. Neist 24 eelnõud, teemat 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  ette kandnud linnavalitsuse töötajad on seda 
teinud põhjalikult ja  suur tänu neile selle eest. 
 Osavallakogu käsitles 13 otseselt tööplaanis, osavallakogu liikmete poolt 
koosolekute käigus ja kohaliku kogukonna liikmete poolt tõstatatud teemat. 
Arutluse all oli ka ühinemislepingu täitmise käik, mille osas andis maikuusel 
koosolekul põhjaliku ülevaate ja vastas osavallakogu liikmete küsimustele Pärnu  
linnapea Romek Kosenkranius. Osavallakogu liikmetele saadetud 27 lehel 
kirjeldatud ülevaade oli põhjalik ja võib tõesti märkida, et ühinemsilepingu 
täitmisel on ära tehtud väga  suur töö, kuid protsess ei ole kaugeltki veel 
lõppenud. Peenhäälestus, mis tagaks osavaldade põhjalikuma sulandumise 
Pärnu linna, peab täie hooga jätkuma ka peale oktoobri kuus toimuvaid valimisi. 
Senini ei ole piisavalt aru saadud ja arvesse võetud neid erisusi, mis tahes või 
tahtmatult on keskuslinna ja maapiirkondade vahel. Ei ole ju sugugi loogiline ja 
õiglane kui kõik kolm osavallakogu annavad täpselt ühesuguse seisukoha ühele 
või teisele linnavalitsuse või volikogu poolt esitatud eelnõule aga neid ei võeta 
arvesse juba volikogu piirkonna arengukomisjonis, mis esialgselt sai loodud just 
eesmärgiga osavaldade seisukohtade läbiarutamiseks ja toetamiseks.   
 
On arutletud, 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 ilmnes mitmed teemad, mis on üleminekuperioodi nelja aasta 
jooksul üles kerkinud ja vajaksid linnavalitsuse, osavallakeskuste juhtide ja 
osavallakogude esimeeste ühist arutelu leidmaks igapäevaelus üleskerkivatel 
probleemidele operatiivne lahendus. Võti peitub suuresti täna kehtivate 
osavaldade  õiguste, kohustuste ja vastutuse ülevaatamises ja osakondade 
omavahelise koostöö täiendamises. Ei saa ju pidada konstruktiivseks 
juhtimiseks ja osavaldade kogudega normaalseks koostööks olukorda, kus olen 



isiklikult kolmel aastal järjest teinud linnapeale ettepaneku osavaldade 
esindajatega kokku saama ja läbi viima ühist arutelu eeltoodud teemade osas, et 
tagada optimaalne ja kõikidele osapooltele sobilikuma Pärnu linna  
tasakaalustatud arengu kindlustamiseks olemasolevasse juhtimissüsteemi teatud 
täienduste väljatöötamiseks ja sisseviimiseks.  
 
Loodan väga, et valitav uus koosseis tegutseb selle nimel, et oleks tagatud kogu 
meie Pärnu linna elanike heaolu tõus kasutades ära kogu seda potensiaali, mis 
on meie linna eri piirkondades saavutamaks ka sisuliselt tasakaalsutatud areng, 
kus on arvesse võetud ka maapiirkondade ühinemiseelne arengutempo. Meie 
edaspidise arengu aluse kindlustab saavutatu põhjalik analüüs ja tulemustest 
tulenevalt selgete prioriteedide paikapanek edaspidisele perioodile. 

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 

 

 

 


