
Juhtkomisjoni   20.07.2016  koosoleku  MEMO 

 

Osalesid: Pärnu linn, Sauga vald, Are vald, Paikuse vald, Tõstamaa vald, Tori vald, Audru vald,  

Pärnumaa koordinaator, konsultandid Kersten Kattai ja Georg Sootla. 

Algus kell: 10.00 lõpp kell: 14.15 

Pärnumaa ühinemiste koordinaator Margit Suhhostavets andis lühikese ülevaate esimesel 

väliüritusel Toris toimunust koos kommentaaridega tulevikus suhtes. Tutvustas valminud 

turundusmaterjale (roll-up-id, flaier, esitluslaud) ja jagas need valdadele laiali. Samuti 

tutvustas järgmiste ürituste plaane koos palvega anda teada kuupäevad, millal igas vallas 

saaks toimuda avalikud arutelud. 

 Avalike ürituste info kogub koordinaator kokku ja need avaldatakse ühinemislehes.  

Vallavanematelt ja linnapealt ootab koordinaator elanikele sõnavõttu ühinemise osas 

ühinemislehte. Mõlemad materjalid esitada 25.07.2016. 

Koos vaadati üle olemasolev ühinemise lepinguteksti variant ja viidi sisse parandused 

sõnastuses. 

- Koosolekul arutati LEADER rahastuse jätkumise võimalust võimaliku ühinemisel 

moodustuva omavalitsuse näol – kas tulevikus jääb linn või vald. Oodatakse riigilt 

kindlat seisukohavõttu ja lepiti kokku, et töögrupp kohtub nii minister Urmas Kruuse, 

kui minister Arto Aasaga ja soovib konkreetseid vastuseid.  

- Arutati, kas tulevikus tuleks kohalikud maksud ühtlustada (nt reklaamimaks). 

- Ühinemistoetuse jagamise osas otsustati, et peale ühinemiskulutuste tegemist läheb 

80% toetuse summast kohalikku arengusse ja 20% ühiskassasse.  

Audrul on planeeritud investeering veevärgi arendamiseks, kuid kui peale ühinemist 

läheb veevärk Pärnu Veele üle, siis kuidas seda kajastada ühinemislepingu 

investeeringute plaanides. Lepiti kokku, et Audru vallajuht Siim Suursild ja Pärnu 

abilinnapea Meelis Kukk kohtuvad AS Pärnu Vesi esindajaga ja selgitavad selle välja.  

- Lepingu lisasse ühinemistoetuste kasutamise juurde tuua sisse Pärnu lennuväli. 

- Lepingu punkt 12.2 lisada. Põhimäärusesse 8 aastaks nõukogu institustioon ja 

põhimäärus kinnitab lepingu sisu. 

- Linna-vallasekretäri konkurss tuleb läbi viia enne KOV´i valimisi, et jõuaks vajalike 

õigusaktidega kurssi viia ja saaks ettevalmistama asuda. Peale lepingu allkirjastamist 

moodustada töörühm, kes sellega tegeleb.  

- Konsultant Kersten Kattai tutvustas piirkondliku nõukoja pädevusi ja moodustamise 

põhimõtteid. (Materjal lisatud memole). 

 



Järgmise koosoleku päevakorra teemad: 

 Lepingu teksti arutelu. 

 Teenuskeskuste ja nõukodade pädevuse ning moodustamise kord. 

 Nõukoja liikmete arvu määramine. 

Järgmine koosolek toimub 9.augustil kell 10.00 Pärnu Maavalitsuse 5 korruse saalis. 

 

 


