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5.Jalgpalliväljakult lampide omavoliline eemaldamine 

6.jooksvad küsimuste lahendamine 

Samuti sai tellitud Sorainen as arupärimine seoses I valimisringkonna õiguspärasuses ja kus 
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Kokkuvõtteks võib öelda, et revisjonikomisjon on hästi oma tööga hakkama saanud. 
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on nii väikesearvuline ja tuleval revisjonikomisjoni esimehel on tööd palju teha,et parandada 
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Valimiste aeg on kohe käes ja vana linnavõim peagi uueks saamas. Loodame et ikka paremaks. 
Nüüd on soblik aeg esitada Teile linnavolikogu revisjonikomisjoni esimehe poolt kokkuvõttev 
märgukiri sellest, mis kahjuks kirjeldab linnavalituse, aga ka volikogu suutmatust ennetada ja 
lahendada tõsiseid probleeme. Nende probleemide mõjud jälitavad nende tekitajaid ja eirajaid minu 
hinnangul ka valimiste järgselt.   
 
Olen juba pikema aja vältel (alates 2020 suvest) juhtinud nii nõukogu kui linnavalitsuse liikmete, 
aga ka volikogus läbi sõnavõttude tähelepanu linnale kuuluva ettevõtte OÜ Paikre probleemidele. 
Selleks olen edastanud suures mahus erinevaid taotluseid, avaldusi ja järelepäringuid. Kokkuvõtvalt 
saab öelda, et need on jäetud kas tähelepanuta või antud sisutühi, enamasti üleoleva tooniga vastus 
stiilis „meil kõik on korras“. Komisjoni tegevused on aga selgelt toonud lauale faktid, mis kinnitavad 
vastupidist: teil ei ole kõik korras. 
  
Tegemist on faktide ja probleemidega, mille on oma tegevusega tekitanud Paikre juhatuse liige 
Toomas Liidemaa ja millele on heakskiidu andnud nõukogu ning aktiivselt neid seisukohti kaitsnud 
nõukogu esimees Meelis Kukk. Neid probleeme saab kokkuvõtvalt kirjeldada kui ignorantsusel,  
oskuste puudumisel ja vastutamatuse tunnetamisel põhinevateks.   
 
Hakkame algusest pihta. Juba olukord, kus abilinnapea M.Kukk on ka Paikre nõukogu esimees, omab 
korruptiivset varjundit, kindlasti aga tekitab küsimuse võimalikust huvide konfliktist: linnavalitsus 
on ettevõtte üldkoosekuks ja omab ka järelevalve teostamise ülesannet. Ise kontrollin iseenda 
tegevusi ja ise annan endale ülesandeid! Ei ole eriti läbipaistev. Pole siis ka imestada, et 
linnavalitsusel ei ole Paikre osas olnud mitte ühtegi etteheidet, samuti ka ettepanekuid midagi 
paremini, linna huvides teha. Asjaolu, millesse tegelikult nii volikogu kui ka muud uurimisorganid 
peaksid tõsiselt otsa vaatama.  
 
Paikre nõukogu, eriti selle esimees on korduvalt väljendanud seisukohta, et kõik Paikre probleemid 
tulenevad eelmistest juhtidest. Komisjonile kättesaadav informatsioon aga näitab midagi muud. Kui 
probleemid on tekitanud tänase juhatuse ja tänase nõukogu tegevused/otsused, siis on need ikka 
nende vastuse alla kuuluvad. Demagoogial ei saa olla kohta linnale kuuluva ettevõtte juhtimisel ja 
iseenda otsustega tekitatud kahjude peitmisel. 
 
Käesolevaga on kätte jõudnud esimesed, minu ja komisjoni poolt korduvalt esile toodud 
probleemidel põhinevad tulemused.  Enam ei saa T.Liidemaa, M.Kukk ja ka abilinnapea Järvik lihtsalt 
öelda, et Paikrega on kõik korras. Ei ole korras.  
 
Paikre ja selle keskkonnajuhi Peeter Oja suhtes on Keskkonnaamet teinud otsuse, millega on 
tuvastatud olulised puudused Paikre tegevustes. Otsus toob Paikrele kaasa sanktsioone. Paikre 
juhatus ja Peeter Oja on ühiselt vaidlustanud Keskkonnaameti otsuse kohtus, istung toimub lähiajal. 
Kohtuasja number, kui kellegile peaks huvi olema: Pärnu Maakohus, 4-21-3478. 
 
Arvestades kõiki asjaolusid, on mul isegi hea meel, et antud Keskkonnaameti otsus on kohtus 
vaidlustatud, sest nüüd saavad mitmed tunnistajad võimaluse kohtu ees avalikult välja tuua kõik 
need probleemid, mida seni on T.Liidemaa, M.Kukk ja P.Oja eitada püüdnud.  
 
Kahjuks pean tõdema mulle teadaolevate faktide alusel, et see kohtuasi on alles algus. Probleemide 
tõenäolist eskaleerumist kirjeldab alljärgnevalt toodu. 
 
Kas linnapea teab, et Paikre 2019.a jäätmearuanne on Keskkonnaameti poolt kinnitamata 
põhjusel, et juhatus soovib aruandesse andmete sisseviimist, mida õigusaktid ei võimalda? Ja minu 
hinnangul seda selleks, et varjata oma ebaprofessionaalsust ja näidata ettevõtte tulemusi paremas 
valguses. Kiidan Keskkonnaametit, kes on juhatuse pettuse soovi tuvastanud ja selle elluviimise 
peatanud. Mida aga näitab aasta 2021.a oktoobris 2019.a jäätmearuande kinnitamata olek: 
ettevõttes on probleeme.  
 
Kas linnapea teab, et Paikrel on probleeme JäätS § 983 alusel nõutud garantii või finantstagatise 
seadmisega (oli vajalik seada juba 01.01.21) ning Keskkonnaamet on seetõttu algatanud Paikre osas 
vastava menetluse. Tagatise andmine on seotud sadades tuhandetest eurodes mõõdetava 
summaga. Tegemist on seadusest tuleneva nõudega, mille täitmist T.Liidemaa ja M.Kukk vajalikuks 
ei pea ning sellega lastakse probleemil aina süveneda. Julgustan Keskkonnaametit astuma sammu 
Paikre kompleksloa kehtivuse peatamiseks, kui teistmoodi ei suuda vastutavad isikud aru saada, 
millega nad riskivad. Oleks sellise võimaluse realiseerumine Teile veidigi probleem, härra linnapea? 
Või see on osa ettevõtte uuest arengustrateegiast, mis viib edule?  



 
Kas linnapea teab, et Paikres rakendatakse nende töötajate suhtes töökiusu, kes julgevad 
avaldada oma arvamust ettevõtte tegevuste otstarbekuse ja seaduslikkuse osas või on julgenud käia 
Keskkonnaametis probleemide osas selgitusi andmas? On see linnapea arvates aktsepteeritav 
käitumine, millele ei peaks tõsiselt reageerima? 
 
Kas linnapea teab, Paikre ladestab salaja jäätmeid ja ei pane neid arvestusse kirja? Kas teab seda, 
et ladealale on pandud jäätmeid selliselt, et mäe tihedus ei vasta enam nõuetele (Keskkonnaamet 
on vastava tulemuse kontrollaktis ka fikseerinud) ja võib soodustab põlengute teket ja jäätmete 
lendumist ning eelduslikult juba järgmisel aastal toob kaasa järjekordse sanktsiooni Keskkonnaameti 
poolt?  
 
Kas linnapea teab kas seda, et olukorras, kus jäätmesektoris on toimumas olulised muutused nn 
ringmajanduse nõuete rakendamisega ja taaskasutamise sihteesmärkide saavutamise vajadusega, 
ei ole Paikre koostanud isegi tõsiseltvõetavat arengukava, mille alusel uusi sihte seada, 
investeeringuid teostada ja ellu jääda. Populistlikud laused stiilis „edendame ja parendame, siis 
efektiivistame ja optimeerime“ on sisutühjad loosungid, millele isegi muidu nii sõnaosavad Paikre 
esindajad ei oska arusaadavat sisu anda. 
 
Kas linnapea on kursis ka sellega, et väga suure tõenäosusega esitab Paikre juhatus linnale 
teadlikult ja ilmselgeid valeandmeid ehk võltsib dokumente linnaga sõlmitud riigihankelepingu 
täitmise osas? Sest kui need esitatud andmed, mida abilinnapea Järvik on mulle edastanud, ei ole 
valeandmed, siis on Paikre juhatus saatnud korda uue maailmaime jäätmete taaskasutamise osas. 
Toon ühe näite: kõik linnast kogutud toidujäätmed on 100%liselt kompostina ringlusesse suunatud, 
ilma mingi tootmiskaota. Ja seda ka siis, kui Paikrel puudus sertifikaat komposti tootmiseks. 
Soovitan Paikre esitatud 2020.a aruandega tutvuda, see on seda väärt. Abilinnapea Järvik on mulle 
aga veendunult kinnitanud, et kõik on tõene.    
 
Kui linnapea prooviks Keskkonnaameti käest uurida, et mis seis Paikrega on, siis usun, et saadav 
info oleks Teile kõigile ebameeldivaks üllatuseks. Mina juba tean seda infot ja ameti seisukohti Paikre 
osas, see on kõiki muud kui positiivne. 
 
Neid probleeme on veel ja mulle jääb tunne, et neid tekib iga päevaga juurde. Mitmed „suured 
pommid“ on veel uurimises ja minu hinnangul ei ole välistatud ka kriminaalmenetlused. Miks: 
tuginedes minu kasutuses olevatele andmetele saab anda hinnangu, et Paikre juhtkonna valdkondlik 
kompetents on väga nõrk, sektori reegleid ja potentsiaale pigem ei mõisteta, teadlikult on võetud 
ebamõistlikke riske, eitatakse probleemide olemasolu ja elatakse päev korraga lootuses „järsku siiski 
läheb kõik iseenesest hästi“.   
 
Revisjonikomisjoni esimehena julgen hinnata linnavalitsuse ja Paikre nõukogu tegevusi Paikre osas 
osavõtmatuteks, sisutühjadeks ja selgeid probleeme eirates vastutustundetuks, mis kõik 
kahjustavad linna ning selle ettevõtte mainet ja jätkusuutlikkust. Kahjuks laieneb antud hinnang 
üldistusena ka volikogu enamusele, kes ei ole julgenud juba ammu teada olevate probleemide 
lahendamiseks mingeidki samme astuda. Kui keegi väidab, et on, siis palun neid mulle tutvustada. 
Probleemide eiramisel ringkaitset rakendades kahjustate tegelikult nii ennast kui linnaettevõtte 
arengut. 
 
Kogu kõnealune probleemistik toob selgelt esile tõsise vajaduse anda uus hinnang selles, kas Pärnu 
linn peaks üldse olema hääbuva ärimudeliga jäätmekäitlusettevõte OÜ Paikre omanik ja kuidas 
peaks selle juhtumine toimuma, et tagada selle läbipaistvus ja edukus. Pärnu linna uue silla ja muude 
investeeringute katteks raha saamisel võib olla Paikre müük hea lahendus. Kui ise ei oska oma vara 
arendada, las siis teevad need, kes oskavad ja tahavad.   
 
 
Minu ülesandeid revisjonikomisjoni esimehena peaks linnapea ja volikogu liikmed hästi teadma. Tean 
ka seda, et Pärnu ajaloos ei ole tõenäoliselt varem ükski revisjonikomisjon sellise intensiivsusega 
tegelenud linna probleemide väljatoomisega ning seetõttu on olnud selgelt tunda, kuidas 
linnavalitsus on olnud minu tegevustest häiritud. Usun, et erinevad rünnakud minu vastu on olnud 
paljuski motiveeritud just minu aktiivsest tegevusest nii ebameeldivate probleemide uurimisel. 
 
Minu ja komisjoni abi ei ole linnapea, abilinnapea, Paikre nõukogu ega ka volikogus enamust omavad 
liikmed siiani soovinud kasutada nii probleemide ennetamiseks kui lahendamiseks. Loodan et 



käesolev märgukiri paneb Teid veidigi järele mõtlema. Jõudu ja entusiasmi Teile nüüd iseseisvalt 
nende probleemidega hakkama saamisel nii enne valimisi kui peale valimisi.  
 
 
Lugupidamisega, 
 
Rain Jung 
komisjoni esimees 
Revisjonikomisjon 
Pärnu Linnavolikogu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


