Juhtkomisjoni 31.05.2016 koosoleku MEMO

Osalesid: Pärnu linn, Sauga vald, Are vald, Paikuse vald, Tõstamaa vald, Tori vald, Audru vald,
Pärnumaa koordinaator ja konsultant Georg Sootla.
Algus kell: 14.00 lõpp kell: 17.45
Finantskomisjon:
Meelis Kukk andis ülevaate finantskomisjoni tööst ja kogutud andmikest, mida on tänaseks
päevaks kogutud 11. Arutlusel oli ka kust maalt kogutud andmed avalikustada.
Ülevaade sisaldas ka ühendvalla tulud-kulude ülevaadet koos ja ilma Sindita.
Arutluses olid õpetajate palgad – nii lastaiad, koolid, kui ka huvikoolide õpetajate omad,
kuidas neid ühtlustada – kas need, mis hetkel kõrgemad külmutada?
Valdade laenude võtmine on vaja ühtlustada ja ühtsed reeglid kehtestada. Otsustati ühiselt,
et lähiajal võetud laenud võetakse annuiteetmaksetega max. 7 aastaks.
Uued laenud on arengukava põhised.
Majanduskomisjon:
Rainer Aavik andis ülevaate majanduskomisjoni koosolekutel arutletust ja peamised
lähtekohad olid:











Valdade heakorratöötajad haldusteenustekeskuse alluvusse koondada (füüsiliseks ja
teenindatavaks piirkonnaks jääks ikkagi olemasolev asukoht).
Haldusteenuste hanked piirkonna põhiselt.
Teehoiukavade väljatöötamine (osadel valdades tehtud ja teistel tegemisel) ja
investeeringud vastavalt valdade arengukavadele.
Veemajanduse võtab Pärnu Vesi üle.
Kinnisvarateenuste tsentraliseerimine (piirkondlik teenusekeskus).
Ühistranspordil säilib 8.a. riigi poolne toetus. Vajadus teha liinipikendusi.
„Maamaks“ vaja koguda andmed ja arutada, kuid esialgu lähtutakse olemasolevast.
Lepingu teksti veel vaadatakse ja korrigeeritakse majanduskomisjoni koosolekul.
Vaja veel paika panna arengute- ja planeeringute reeglid.
Maaplaneeringu ja ehituslubade väljastamise kord ühiselt üle vaadata ja ühtulustada.
Need peaks toimuma kohalikes teenusekeskustes, kuid mitte selle osana.

Hariduskomisjon:
Jane Mets andis ülevaate hariduskomisjoni tööst ja lepingu teksti sisendist.
Ühiselt oldi seda meelt, et säilib kogu olemasolev koolivõrk v.a. Sauga täiskasvanute õpe (kus
on hetkel 5 õppijat). Samuti säilib Tõstamaa gümnaasium.
Arutleti koos juba hariduskomisjonis läbi vaadatud lepingupunkte, enim tekitas poleemikat
lasteaedade osalustasu, kus on hetkel suured vahed. Vajab veel arutlemist, kuidas
lasteaedade osalustasule ühtselt läheneda – piirkondlikult, tsoonidena...?
Samuti arutleti erakoolide rahastuse ja huvihariduse teemadel. Need on ka järgmise
hariduskomisjoni koosolekul päevakorras.
Sotsiaalkomisjon:
Helve Reisenbuk andis ülevaate komisjonis arutluses olnud teemadest ja kokkulepetest.
Tehtud tugev valdkonna kaardistamine ning töö käib juba süvendatult valdkonna töötajate
tööülesannete ühtlustamisega.
Sotsiaalkorterite haldamine peaks toimuma majanduskomisjoni hallata.
Täpsem info komisjoni tööst lisatud failina.
Juhtivkomisjon:
Koordinaatori initsiatiivil pandi paika komisjonide infokorraldus, mille alusel saadetakse välja
memod ja meenutatakse koosolekute toimumist.
Memole lisatud ka edasine tööplaan.
Arutati ühinemisrahade jaotust ja investeeringuid üldise eesmärgi poole.
Oluline on kõlapind rahvale, et ühinemistoetusest tehakse arengukavast lähtuvalt
investeeringuid, kuid aeglasema tempoga.
Järgmise koosoleku päevakorra teemad, mis vajavad arutlemist:




Kommunikatsioonistrateegia
Ametnike üleviimise kord
Organisatsioonidesse kuulumine ja õigusaktide kehtivus.

Järgmine koosolek toimub 13.juunil kell 15.00 Pärnu Linnavalituses.

