Memo: Pärnu piirkonna ühinemisläbirääkimiste kohtumine 08.04.2016
1. KOV
esmaste
ühinemisläbirääkimiste
seisukohtade
ära
kuulamine.
Pärnu
ühinemisläbirääkimistel ettepanekule vastamata omavalitsused annavad vastuse aprilli
volikogudes.
2. Üldine arvamus oli, et läbirääkimistega alustatakse võimalikult kiiresti ja intensiivselt. Seda
võib käsitleda kui Pärnumaa regionaalse arendustegevuse ühte komponenti, mitte kitsalt
ühinemiste vajadustest tulenevalt.
3. Aprilli lõpuks peaks selguma Pärnu piirkonna koordinaatori persoon, kes hakkab
koordineerima kogu ühinemisläbirääkimiste protsessi.
4. Ajakava tutvustamise põhjal on ekspertide soovitus jõuda ühinemislepingu projektiga valmis
augusti lõpuks ja saata see augusti volikogudesse tutvustamiseks (esimeseks lugemiseks).
Lepingu teksti esimene projekt koostada soovitavalt jaanipäevaks.
5. Moodustatakse juhtkomisjon, kuhu delegeeritakse igast üksusest üks esindaja, soovitavalt
kas vallavanem/ linnapea või volikogu esimees. See otsus oleks soovitav kinnitada volikogu
(või valitsuse) otsusega. Juhtkomisjon teeb oma arutamised ja soovituslikud vaheotsused
teatavaks oma istungite üksikasjalistes protokollides.
6. Juhtkomisjoni liikmed on vaja määrata 18.04.2016, nimed ja nende emaili kontakt saata
Pärnu abilinnapeale Meelis Kukele. Hr. Kukk saadab juhtkomisjoni liikmetele andmekogumise
tabelid, mille põhjal tuleb teha valik, milliseid andmeid koguda.
7. Juhtkomisjon saab kokku 25.04.2016 kell 10.00-13.00 Pärnus. Edaspidi võiks juhtkomisjonide
kokkusaamisi korraldada osalejate valdade/ linnade keskustes. Juhtkomisjoni poolt
arutatavate küsimuste nimekiri saadetakse laiali kohe kui juhtkomisjoni kooseis selgub.
25.04.2016 kokkusaamisel on prioriteetseteks küsimusteks (a) tulevase valla korralduse ja
struktuuri põhimõtted; (b) kogukondade esindatuse põhimõtted, s.t. volikogu valimise ja
piirkondlike nõukodade (halduskogude) kujunemise kord; (c) andmekogumise formaat
(millised andmeid koguda); (d) ühinemiste eesmärgid (mille projekt saadetakse arutamisele
volikogudesse). Nendes küsimustes teevad konsultandid sissejuhatavad ettekanded (10-15
min), mille teesid sadetakse ette.
8. Moodustatakse neli valdkonnakomisjoni, kuhu määratakse läbirääkimisosalejate poolt oma
esindajad. Nendeks on: (a) Haridus-, kultuuri-vaba aja ja kodanikuühiskonna arengu komisjon
(b) Finants, eelarve ja investeeringute ja varade komisjon; (c) Majandus (elamu- ja
kommunaalmajandus, jäätmed jne), transpordi ja teede komisjon ning (d) sotsiaalkomisjon.
Igast omavalitsustest määrab komisjoni ühes alalise esindaja, kes võib soovi või vajaduse
korral kaasata ühe oma valla spetsialisti või arvamusliidri antud küsimuses. Kuna paljudes
omavalitsustes on juba moodustatud läbirääkimiste komisjonid/ delegatsioonid, oleks
otstarbekas just nende liikmete hulgast määrata korralised esindajad (ei pea olema volikogu
täiendava volitusega). Kui selliseid komisjone/ delegatsioone valdades veel ei ole, on
läbirääkimiste praktikas need esindajad määratud valla juhtide poolt teenistuslikus
korras/kokkuleppel. Üks esindaja võiks kindlasti olla valla teine juht, kes ei osale vahetult
juhtkomisjonis. Oleks vaja, et omavalitsuse esindaja osaleks kõikidel komisjoni istungil, mis
suurendaks omavalitsuse kohalolekut ja küsimuste arutamistesse ning lõppotsustesse
panustamist. Kuna läbirääkijaid on palju, siis tuleb järgmisel juhtkomisjoni istungil läbi

mõelda kodanike kaasamise viisid läbirääkimistesse, mida Pärnumaal ei oleks otstarbekas
teha otse komisjonide kaudu.
9. Valdkonnakomisjonide liikmed on vaja omavalitsustel määrata hiljemalt 18.04.16,nimed ja
nende emaili kontakt saata Pärnu abilinnapeale Meelis Kukele. Hr. Kukk saadab koosseisude
selgumise järel kõikidele valdkonnakomisjonides osalejatele komisjonide lähteülesande.
Omavalitsuste esindajatel palutakse leida võimalus, läbi arutada need punktid oma
omavalitsuse juhtide ja spetsialistidega ning selle alusel kujundada omavalitsuse selged
seisukohad ühes või teises küsimuses. Soovitav on seda teha ka kirjalikult.
10. Valdkonnakomisjonide esimene nõupidamine toimub järgmiselt:
25.04.2016 kell 14.00-15.30:
a) Haridus-, kultuuri-, vaba aja ja kodanikuühiskonna arengu komisjon
b) Finants-, eelarve- ja investeeringute ja varade komisjon
25.04.2016 kell 16.00-17.30:
a) Majandus (elamu- ja kommunaalmajandus, jäätmed jne), transpordi ja teede
komisjon
b) Sotsiaalkomisjon.

Koostas: Georg Sootla, Kersten Kattai, Meelis Kukk
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