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Ülevaade Tõstamaa osavallakogu tegevusest 2021 

Vastavalt põhimäärusele peab osavallakogu kord aastas esitama ülevaate oma 
tegevusest. Räägin Tõstamaa osavallakogu tegevusest sel aastal ja kuna lõppemas on 
üks valimisperiood, ehk natuke üldistust ka nelja aasta kohta, mis on möödas 
Tõstamaa sundliitmisest Pärnu linnaga. 

Tõstamaa osavallakogus on 7 liiget, neist 2 sotsiaaldemokraatide, 1 EKRE ja 4 
Reformierakonna nimekirjast. Kõik on leidnud aega ja tahtmist osavallakogu töös 
osaleda ja on vaid üksikud puudumised. Samuti oleme olnud Tõstamaa seisukohtade 
kujundamisel üsna üksmeelsed. 

Osavalla eesmärk on kohaliku initsiatiivi ja identiteedi hoidmine, elanike kaasamine 
kohaliku elu küsimuste otsustamisse ning piirkondlike huvide esindamine. 

Osavallakogu kui elanike esinduskogu pädevuses on arvamuse andmine ja 
ettepanekute tegemine kõigis osavalla territooriumil linna toimimist või kohalikku 
elukorraldust puudutavates küsimustes. 

Osavallakogu otsustab osavalla territooriumi puudutavaid küsimusi, mis on talle 
pandud seadusega, ühinemislepinguga, linna põhimäärusega, käesoleva 
põhimäärusega või muude õigusaktidega. 

Paraku on osavallakogu otsustada vaid see, kellele omistatakse osavalla vapimärk. 

Ülejäänud küsimustes on osavallakogu arvamuse andja. Arvamusega võib ka mitte 
arvestada ja nii see enamasti ongi olnud kui oleme jäänud mingis küsimuses 
linnavalitsuse kui eelnõu esitajaga eriarvamusele. 

Nii ei nõustunud osavallakogu linna omandis olevatele eluruumide üürimäära 
eelnõuga, mille tulemusena tõusis Seliste sotsiaalmajas üür kahekordseks ega saanud 
nõustuda ka arengukava ja eelarvestrateegia ajakavaga, kus paljud Tõstamaa objektid 
olid lükatud aastasse 2026. Kuid meie arvamus ei muutnud midagi. 

Sel aastal on toimunud 7 osavallakogu koosolekut 34 päevakorrapunktiga, neist 1 
otsustamine, 17 arvamusseavaldamist ja 15 infopunkti. 

On arusaamatu, miks linnavalitsus soovib kõike tsentraliseerida. Osa asju nagu 
osavaldade heakord, kohalik kultuurielu, piirkonnatasandi arendustegevus, 
kaasarääkimine investeeringutes ja teehoius jne. mis oleks mõistlik ja ka efektiivsem 
anda vähemalt Tõstamaal osavalla korraldada. Kui seda korraldatakse eemalt, siis 



saavadki näiteks osa puhkekohad niidetud alles septembris ja kui on vaja üks kord 
täiendavalt mõisaparki niita, takerdub see suurde bürokraatiasse.  

Esitatud teistsuguste arvamustega on tunne, et need pigem segavad ega muuda 
midagi. Ehk parafraseerides hiljuti Eesti Ekspressis Priit Hõbemägi regionaalpoliitika 
kohta kirjutatut:  nemad seal kesklinnas teavad  kuidas meie siin peame elame.  

Et on ka teisiti on võimalik, kogesin Hiiumaal, kus on 5 osavalda. 

Seal on põhimääruses osavaldade eesmärk täpselt sama nagu Pärnus. Kuid nad on 
kohaliku elu korraldajad oma ülesannetega. Need on: 

• piirkonnatasandi arendustegevus ja koostöö kodanike ühendustega; 
• sotsiaalhoolekanne; 
• registritoimingud, asjaajamine ja õigusalane nõustamine; 
• ehitus, maa ja planeeringute alane nõustamine ja asjaajamine; 
• ov territooriumil asuva vallavara ja osavallale eraldatud eelarveliste vahendite 

valdamine, kasutamine ja käsutamine; 
• vallavara haldamine ja majandamine; 
• noorsootöö, kultuuri, spordi ja vaba aja veetmise korraldamine; 
• elamu- ja kommunaalmajandus; 
• heakord ja haljastus. 

 
Osavaldadel on oma eelarve nende ülesannete täitmiseks. Ilmselt on selline korraldus 
ka üheks põhjuseks, et rahulolu-uuringutes on elanike rahulolu oma kodukoha 
elukorraldusega Hiiumaal üks kõrgemaid. 
 
Koos teiste Pärnu osavaldadega olema arutanud, et see võiks ka Pärnus nii olla ja 
suurusest tingituna on siin sellise korralduse järgi isegi suurem vajadus kuid praegu 
jääb see taas vaid osavallakogude arvamuseks. 
 
Aga tahaks uskuda, et meie tegevusest ja arvamuseavaldamistest on ka kasu olnud. 
 
Toomas Rõhu 
Tõstamaa osavallakogu esimees  
 

 

 


