Lisa 10
Ühinemislepingu juurde
Õiend ühinemislepingu eelnõule saabunud ettepanekute ja vastuväidete kohta
Are valla, Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna, Sauga valla, Tori valla ja Tõstamaa valla ühinemisleping koos lisadega oli avalikult välja pandud 5.25.09.2016.
Ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjon vaatas ühinemislepingule esitatud ettepanekud ja vastuväited läbi oma 6., 10., 17. ja 24. oktoobril ning 8. ja 29.
novembril toimunud koosolekutel. Ettepanekuid kaaluti nii mitmel koosolekul seetõttu, et Tori vald ja Sauga vald loobusid läbirääkimistest ning juhtkomisjon
pidas vajalikuks sisse viia olukorda arvestades mitmed muudatused. Läbirääkimiste tulemusena jõuti esitatud ettepanekute ja vastuväidete osas
konsensusele vastavalt esitatud ülevaatele, mille juhtkomisjon palub volikogudel koos ühinemislepinguga kinnitada.
Ivar Mägi on esitanud väga põhjaliku kommentaari ühinemislepingule, mille žanri on raske määratleda. Käsitletud on justkui punkt punkti haaval
ühinemislepingut, kuid need on valdavalt autoripoolsed kommentaarid teemale/valdkonnale üldiselt, millega on kaasnenud ühinemislepingus käsitletu
täielik eitamine (koos mittekorrektsete kommentaaridega), ja autori mõttelennud selle valdkonna tulevikust. Käesolevas ülevaates püütakse nii palju kui
võimalik vastata konkreetsetele ettepanekutele ühinemislepingu teksti osas, kuid ka osundada kesksetele mittehaakumistele ühinemislepingu
ideoloogiatega. Hoidutud on laskumast poleemikasse üldistel teemadel ja ka alusetutel ja ebasündsatel etteheidetel.

Saabumise
kuupäev:
23.08.2016

Esitaja:

Esitatud ettepanek:

Vastus ettepanekule:

Valter Parve

1.3 Lisada lause: Kõikide muudatuste puhul on otsustusprotsessi
kaasatud piirkondlikud nõukojad.

23.08.2016

Valter Parve

1.6 Lisada mõiste: Asum – ajalooliselt väljakujunenud linnaosa
Pärnus.

23.08.2016

Valter Parve

2.4 Lisada lause: Inimeste kaasamine neid puudutavate

Arvestada.
Osavallakogude (varasemalt piirkondlikud
nõukojad) pädevuste juures lisatakse
vajalikud täpsustused muudatuste
kooskõlastusteks.
Mitte arvestada.
Alates 2017. a KOV volikogu valimistulemuste
väljakuulutamisest muutub kehtetuks Eesti
territooriumi haldusjaotuse seaduse § 6 lg 4.
Mitte arvestada.
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otsuste/eelnõude ettevalmistamisel.

23.08.2016

Valter Parve

2.6 Lisada lauseosa: Omavalitsusesisese ühistranspordisüsteemi
korraldamine tõhusaks ja toimivaks inimeste liikumis- ja tööhõive
ning laste haridusvajadustele vastavaks integreerides erinevaid
transpordiliike.

23.08.2016

Valter Parve

23.08.2016

Valter Parve

2.10.1 Lastele ja noortele. Kõigile Omavalitsuse territooriumil
elavatele lastele ja noortele parima võimaliku hariduse ning
xxxxxxxxx mitmekesise huvihariduse kättesaadavuse tagamine.
4.1 Pärast lepinguosaliste ühinemist ning nendest uue
omavalitsusüksuse moodustamist ühinevad omavalitsusüksused kui
avalik-õiguslikud juriidilised isikud lõpetavad oma olemasolu.

23.08.2016

Valter Parve

4.3 Läbi ühinemise tekkinud uue avalik-õigusliku juriidilise isiku nimi
on Pärnu linn.

23.08.2016

Valter Parve

6.1.1 Omavalitsuse volikogu liikmete arv on 43. Volikogu valimised
toimuvad kahes valimisringkonnas ja neist kummaski täidetakse 21
volikogu kohta; 43. koht kuulub absoluutarvestuses enim hääli
kogunud kandidaadile. Üks valimisringkond moodustatakse Pärnu
linna haldusterritooriumil ja teine Are valla, Audru valla, Paikuse
valla, Sauga valla, Tori valla ning Tõstamaa valla
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Olemasolev lepingu sõnastus juba katab
tehtud ettepanekut. Näiteks, lepingu p 2.4
Kohalik demokraatia. Kodanikualgatusele ja
vastutusele suunatud tegevuste toetamine
Omavalitsuse kõigi piirkondade
kogukonnapõhise aktiivse toimimisega alt
üles initsiatiividel. Samuti osavallakogude roll
ja pädevused.
Osaliselt arvestatud.
Omavalitsusesisese ühistranspordisüsteemi
korraldamine tõhusaks ja toimivaks,
integreerides erinevaid transpordiliike
inimeste liikumis- ja tööhõive ning
haridusvajadustele vastavaks.
Mitte arvestada.
Olemasolev sõnastus on paremini elanike
huve arvestav.
Mitte arvestada.
Olemasolev sõnastus on juriidiliselt
korrektne, õiguste lõppemine ja uue
tekkimine toimub seaduse alusel ning jõustub
ühinemise hetkel.
Mitte arvestada.
Ühinemisleping käsitleb ühinemise
tulemusena tekkiva uue omavalitsuse
toimimise põhimõtteid, õigusjärglust
reguleerib lepingu peatükk 4.
Mitte arvestada.
Valimisringkondade moodustamise
põhimõtted on reguleeritud kohaliku
omavalitsuse volikogu valimise seaduses,
mille järgi ei ole võimalik moodustada
ringkondi vastavalt tehtud ettepanekuke.

23.08.2016

Valter Parve

23.08.2016

Valter Parve

23.08.2016

Valter Parve

23.08.2016

Valter Parve

23.08.2016

Valter Parve

23.08.2016

Valter Parve

23.08.2016

Valter Parve

23.08.2016

Valter Parve
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haldusterritooriumitel.
6.1.3 Iga lepinguosalise territooriumil moodustakse piirkondlik
nõukoda, mille peamine ülesanne on tagada elanike kaasarääkimise
võimalus kohalikes ja üleomavalitsuse otsustusprotsessides, aidata
kujundada arvamusi ja tagada sisendeid ning tagasisidet
Omavalitsuse otsustusorganitele piirkonna tervikliku arengu
küsimustes ja piirkondliku halduse kvaliteedi kohta.
6.1.4 Piirkonna elanike elulisi huvisid puudutav eelnõu peab
Omavalitsuse volikokku jõudes olema varustatud lisaga, milleks on
piirkondliku nõukoja koosoleku protokoll infoga toimunud arutelu
ning seal otsustatu kohta.
6.2.1 Lisada lause. Viimase ametikohtade täitmine toimub ainult läbi
avaliku konkursi.
7.1.1 Lepinguosaliste eesmärk on tagada kõigile lastele koht
koolieelses lasteasutuses ja pakkuda kvaliteetset elukohalähedast
alus- ja põhiharidust piirkonnas ning gümnaasiumiharidust
väljakujunenud koolivõrgu baasil.
7.1.7 Kõikide haridusasutuste juhtimisel teeb Omavalitsus
koostööd lapsevanemate huve esindavate hoolekogudega. Selle
alguseks on ettevalmistusperioodil toimuv hoolekogude liikmete
ühiskoolitus.
7.2.3 Kuni 19-aastastele lastele võimaldatakse tasuta osalemist
vähemalt ühes Omavalitsuse huviharidus- ja huvitegevuses.
7.3.2 Omavalitsuse suurem mastaap võimaldab välja arendada
sihtrühmadele (ajutistes toimetulekuraskustes või erivajadustega
täiskasvanud ning väärkoheldud lapsed) spetsiifilisi
sotsiaalteenuseid ja suurendada juurdepääsu erinevatele avalikele
teenustele. Kindlasti on vaja pakkuda senisest enam tuge
kasvatusraskustes riskiperedele ning asendushoolduselt
naasvatele noortele.
7.3.3 Lisada lause: Sotsiaalteenuste kvaliteedi tagamiseks luuakse

Mitte arvestada.
Moodustatakse osavallad ja osavallakogud.

Arvestada.
See soovitus määratletakse osavalla
põhimääruses osavallakogu ülesandena.
Mitte arvestada.
Teenistujatega seonduvat, sh sisekonkursside
korraldamist, reguleerib peatükk 9.
Arvestatud senises sõnastuses Piirkonna
asemel Omavalitsuses.

Mitte arvestada. Ettepaneku sisu on liiga
detailne arvestades lepingu formaati.

Mitte arvestada. Pakutud on elanikele
soodsam versioon. Olulisem on mitmekesisus
ja kättesaadavus kui tasuta.
Osaliselt arvestatud.

Mitte arvestada.

Omavalitsuses ühtsed standardid ning kontrollivormid.

23.08.2016

Valter Parve

7.4.4 Mitmesuguste toetuste väljamaksmine väikelastega peredele
seotakse nende poolt täidetud kohustusega lapse tervise
perioodiliseks kontrolliks.

23.08.2016

Valter Parve

23.08.2016

Valter Parve

7.5.1 Kodanikuühiskonna arendamisel tuginetakse lepinguosaliste
praktikas kujunenud kodanike ühistegevuste vormidele (MTÜ,
seltsing, ümarlaud, külavanem, külakeskus jne) ja tavadele, kuid
ühtlustatakse nende arengut ja tegevust reguleerivad õigusaktid.
10.1.7 Omavalitsuse eelarvest finantseeritavate lähetustega seoses
on neist iga puhul avalikuks tehtud eesmärgid, osalejad, sisu, kulu ja
tulemused.

23.08.2016

Valter Parve

10.1.8 Tasustatud osalemine Omavalitsusele kuuluvate äriühingute
nõukogudes seotakse personaalse materiaalse vastutusega ühingu
tegevuse tulemuste eest ning kehtestatakse nõukogu liikme
avalikkusele aruandmise kord.

23.08.2016

Valter Parve

10.3.2 Punktis 7.1.7 nimetatud koolituse korraldamiseks.

23.08.2016

Valter Parve

08.09.2016

Valter Parve

6.3.3 Lisada: Luuakse Pärnu peremehe ametikoht, kelle
ametiülesandeks on peremeheks olemine. Tema palgafondiks
vajalikud vahendid saadakse LV majandusosakonna palgafondi 30%
kärpimise teel.
1.6 Piirkondlik nõukoda – piirkonna (sh asumi) elanike esinduskogu.

08.09.2016

Valter Parve
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6.1.3 Iga lepinguosalise territooriumil ning asumites moodustakse
piirkondlik nõukoda, mille peamine ülesanne on tagada elanike
kaasarääkimise võimalus kohalikes ja üleomavalitsuse
otsustusprotsessides, aidata kujundada arvamusi ja tagada sisendeid

Tegu on poliitika rakendamise küsimusega,
mis arvestades lepingu formaati ei vaja
lepingus reguleerimist.
Mitte arvestada.
Ei ole võimalik, kuna eeldab riiklikku
reguleerimist ja väljub kohaliku omavalitsuse
pädevuste piiridest.
Arvestada.
Muuta punkti 7.5.1. sõnastust. .

Mitte arvestada.
Tegu on omavalitsuse sisemise töökorralduse
küsimusega, mida ei ole otstarbekas lepingus
reguleerida.
Mitte arvestada.
Äriühingute omanike ning juhtimisorganite ja
ende liikmete tegevust puudutav on
reguleeritud vastavates seadustes (nt
äriseadustik).
Mitte arvestada.
Tulenevalt eelneva ettepaneku mitte
arvestamisest.
Mitte arvestada.
Ettepaneku sisu ja eesmärk ei ole arusaadav.

Mitte arvestada.
Moodustatakse osavallad ja osavallakogud.
Mitte arvestada.
Olemasolev lepingu sõnastus juba katab
tehtud ettepanekut. Näiteks, lepingu p 2.4
Kohalik demokraatia. Kodanikualgatusele ja

ning tagasisidet Omavalitsuse otsustusorganitele piirkonna tervikliku
arengu küsimustes ja piirkondliku halduse kvaliteedi kohta.

19.09.2016

Priit Ruut

Sotsiaaltoetuste ühtlustamine keskmisel tasemel - see sõnastus ei
ole hästi õnnestunud. Ettepanek on, et ühtlustatakse Pärnu linna
tasemel, mis olid kõrgemal, need külmutatakse niikaua kuni teiste
tase jõuab järele.

30.09.2016

Anu TammearuMežule,
Kristel Kadakas,
Marika Valter,
Annika Põltsam,
Jane
Grandberg,Angelika
Sild
Anu TammearuMežule,
Kristel Kadakas,
Marika Valter,
Annika Põltsam,
Jane Grandberg,
Angelika Sild
Priit Ruut

Tuua lepingu lisades välja haridust, kultuuri, sporti ja noorsootööd
kajastavad arenguplaanid ja tegevuskavad.

30.09.2016

30.09.2016
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vastutusele suunatud tegevuste toetamine
Omavalitsuse kõigi piirkondade
kogukonnapõhise aktiivse toimimisega alt
üles initsiatiividel. Samuti osavallakogude roll
ja pädevused.
Osaliselt arvestada.
Muuta lepingu sõnastust p 7.3.6 sõnastust Sotsiaalteenused ja toetused kehtestatakse
kogu Omavalitsuse territooriumil ühesugustel
alustel ja ühesugustes määrades.
Sotsiaaltoetuste, mida makstakse kõigis
ühinevates omavalitsustes, suuruse
kehtestamisel lähtutakse Pärnu linna
toetuste määradest. Toetusi, mida täna kõigis
ühinevates omavalitsustes ei maksta,
hakatakse Omavalitsuses maksma
vajaduspõhiselt. .
Selgitatud.
Ühinemisleping sätestab valdkondade
peamised arendusplaanid. Tegevuskavad
koostatakse ühinemise järgselt nendest
lähtudes.

Kaaluda Teenusekeskuste ja nõukogude põhise mudeli asemel
Osavallakogude või Osavallakogu ja osavalla vanemaga
detsentraliseeritud mudelit.

Arvestatud osaliselt.
Moodustatakse osavallad koos
osavallakogudega. Teenuse osutamise
osavallas korraldatakse osavallakeskuse
baasil.

Punkt 7.1.1 Sauga Põhikooli täiskasvanuõppe osa võib välja võtta,

Arvestada.

see on meil juba lõpetatud.
Punkt 7.1.4 Ei ole lahti kirjutatud, kuidas õpetajate palkade
ühtlustamine toimub. Peaks olema kah sama loogika, et esialgu
kõrgemad palgad külmutatakse.

30.09.2016

Priit Ruut

30.09.2016

Priit Ruut

Punkt 7.2.3 Ei ole kajastatud erahuvikoolides osalemise rahastamist.

30.09.2016

Priit Ruut

Punkt 9.3 Kas palgalisele vallavalitsuse liikmele ikka tagame
töökoha?

30.09.2016

Priit Ruut

25.09.2016

Eero Rändla

25.09.2016

Eero Rändla

Punkt 9.4 Töötaja või ametniku vabatahtlikul lahkumisel ametist on
ette nähtud hüvitised vastavalt seadusele. Tegelikult oli meie mõte,
et kes ise lahkuda soovib, saab samad hüvitised, mis need, kellele
samaväärset töökohta pakkuda ei ole.
Lisada ühinemislepingu punkti 13. MUUD TINGIMUSED alapunkt
13.6 alljärgneva tekstiga:
Ühe või mitme valla ühinemisläbirääkimistest taandumisel on
vajadus viia sisse parandused/täiendused kõikides ühinemislepingu
eelnõu punktides ja lisades, milliseid mõjutavad
ühinemisläbirääkimistest taandunud omavalitsused. Eelkõige
järgmistes alalõikudes ja/või eelnõu punktides ning lisades:
1. Pealkirjas
2. Preambulas
3. Punktides 5.1.,4.5.5.,6.1.1., 7.1.1., 7.3.10., 7.10.2.
4. Lisades 1, 2, 3,4,6, 7, 9
Asendada peatüki 9 OMAVALITSUSE TEENISTUJAD JA TÖÖTAJAD
punktis 9.5. lõik "koondatakse vastav ameti- või töökoht, nähes ette
lisaks seaduses sätestatule täiendava koondamishüvitise" sõnadega
.Jõpetatakse temaga teenistus- või töösuhe. makstes talle
lahkumishüvitist, mille suurus on temale koondamise puhuks
seadusega ette nähtud hüvitisest suurem ...U.
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Muuta lepingu sõnastust.
Mitte arvestada.
Võimalikud finantsmõjud liiga suured.
Kõigepealt viiakse ühtedele alustele, seejärel
otsustatakse, kas on võimalik ühtlustada
kõrgema taseme järgi.
Selgitatud.
Lepingu punkti sõnastuses on sellega
arvestatud.
Selgitatud.
Lepingu vastavas osas on käsitletud mitte
poliitilisi ametikohti.
Mitte arvestada.
Eesmärk on motiveerida kogemustega
teenistujaid jätkama tööd omavalitsuses.
Arvestada.
Lisada lepingusse p 13.6 - Ühe või mitme
valla/linna ühinemisläbirääkimistest
taandumisel on lepinguosalistel õigus teha
kõikides ühinemislepingu punktides ja lisades
parandusi/täiendusi, mis mõjutavad
ühinemisläbirääkimistest taandunud
omavalitsusi.

Arvestada osaliselt.
Muuta preemiate suurust järgnevalt: /..../
nähes ette lisaks seaduses sätestatule
lisakompensatsiooni 1) kahe kuu põhipalga
või töötasu ulatuses juhul, kui teenistuja on
kohalikus omavalitsuses töötanud kuni

25.09.2016

Eero Rändla

25.09.2016

Eero Rändla

25.09.2016

Eero Rändla
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Seega jääks sõnastus selline:
9.5 Juhul, kui ametnik või töötaja, kellele pakutud ametikoht ei ole
samaväärne ja kes ei soovi Omavalitsuses oma teenistus- või
töösuhet jätkata või kellele tulenevalt ametiasutuse struktuurist ei
ole võimalik pakkuda ameti- või töökohta, mis vastab uuel
teenistuskohal töötamisel tema haridusele, töökogemusele,
teadmistele või oskustele, lõpetatakse temaga teenistus- või
töösuhe, makstes talle lahkumishüvitist, mille suurus on temale
koondamise puhuks seadusega ette nähtud hüvitisest suurem 1)
kolme kuu põhipalga või töötasu ulatuses juhul, kui teenistuja on
kohalikus omavalitsuses töötanud kuni kümme aastat; 2) kuue kuu
põhipalga või töötasu ulatuses juhul, kui teenistuja on kohalikus
omavalitsuses töötanud üle kümne aasta.
Lisada ühinemislepingu punkti 13. MUUD TINGIMUSED alapunktid
13.7 ja 13.8 alljärgneva tekstiga:,,13.7. Loodud uue Omavalitsuse
poolse Ühinemislepingu rikkumise korral on igal selle Omavalitsuse
elaniku I õigus nõuda Ühinemislepingu täitmist kohtu kaudu. 13.8.
Loodud uue Omavalitsuse poolse Ühinemislepingu rikkumise korral
on piirkondlikul nõukojal õigus:
1) pöörduda rikkumise kõrvaldamiseks kohtu poole,
2) algatada antud omavalitsusest eraldumise toiminguid ja enne
ühinemist kehtinud omavalitsuse taastamist ühinemisele eelnenud
territooriumil."
Lisada Lisas 5 PIIRKONDLIKU NÕUKOJA PÄDEVUSED JA
MOODUSTAMINE alalõiku Nõukoja ja selle liikme õigused
alljärgnevad punktid:
* Piirkondlikul nõukojal on õigus pöörduda rikkumise
kõrvaldamiseks kohtu poole;
* Piirkondlikul nõukojal on õigus algatada Omavalitsusest
eraldumise toiminguid ja oma piirkonna osas enne ühinemist
kehtinud omavalitsuse taastamist.
Leppida kokku piirkondades kohaliku elu seniste rahastuste
tasemetele ette iga-aastane kasv, mis on seotud kas eelarvemahu

kümme aastat; 2) nelja kuu põhipalga või
töötasu ulatuses juhul, kui teenistuja on
kohalikus omavalitsuses töötanud üle kümne
aasta.

Arvestada osaliselt.
Lisada lepingusse p 13.7. 13.8 pole õiguslikult
võimalik, kuna organisisest kaebeõigust ei
ole.

Arvestada osaliselt.
Lisada lepingusse põhimõte, et osavallakogu
pöördub revisjonikomisjoni poole, et
alustada järelevalvet ühinemislepingu
rikkumise üle.

Arvestada.
Lisada lepingusse p 10.1.7 - Eelarvemahu

6.10.2016

Ingrid Liiv

30.09.2016

Eesti Konservatiivse
Rahvaerakonna
(EKRE) Pärnumaa
ringkonna juhatus
EKRE Pärnumaa
ringkonna juhatus

30.09.2016

30.09.2016
30.09.2016

EKRE Pärnumaa
ringkonna juhatus
EKRE Pärnumaa
ringkonna juhatus

kasvu, üksikisiku tulumaksu kasvu või keskmise palgakasvuga.
Sätestada see ühinemislepingus, näiteks punktina 10.1.7
7.2.5 Tagatakse ja arendatakse autonoomset huvitegevust
Omavalitsuse piirkondades. Noorsootöös säilitatakse vähemalt
praegu toimivad tegevused ja soodustatakse noortekeskuste
koostööd.
Sõna vähemalt tekitabki küsimuse - kui kaua ? Ja see on eksitav.
Ei pea otstarbekaks viia läbi maakonnas kohalike omavalitsuste
reform, kui ei toimu majanduslikke ja sotsiaalseid muudatusi
paremuse poole.
Ei ole vaja lõhkuda aegade jooksul välja kujunenud toimivat
struktuuri, kui selleks kulutatud ressurss (kogu Eestis 65 miljonit
eur) ei too majandusliku efektiivsuse tõusu
Peatada praegused läbirääkimised Suur-Pärnu ühinemise teemal
Oodata ära 4.10 Riigikohtu otsus ja sealt tehtavad
muudatusettepanekud. Lasta muudatustel Riigikogus seadusena
jõustuda ja seejärel jätkata uutest lähtepunktidest
Viia läbi omavalitsustes rahvahääletus ja sellest tulenevalt alustada
uusi läbirääkimisi

30.09.2016

EKRE Pärnumaa
ringkonna juhatus

30.09.2016

EKRE Pärnumaa
ringkonna juhatus

Lähtuda ühinemisläbirääkimistel geograafilistest ja majandussotsiaalsetest välja kujunenud traditsioonilistest eelistustest. On
ebaratsionaalne sunniviisiliselt panna rahvast liikuma ja
elukorraldust toimima vastupidises suunas, kui nad seni on põlvest
põlve teinud

30.09.2016

EKRE Pärnumaa
ringkonna juhatus

Enne reformi teostamist nõuda Valitsuselt ja Riigikogult seaduse
muudatusi kohalike omavalitsuste rahastamise osas. Taastada
endine valdade tulubaas ja hajutada rahalist vastutust, mis tuleb
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kasv peab kajastuma ka kohaliku elu
rahastamise kasvus.
Arvestada osaliselt.
Viidud sisse parandus sõnastuses.

Mitte arvestada
Ühinemisega viiakse piirkonna valitsemise ja
juhtimise mustrid vastavusse elanike
väljakujunenud käitumismustritega. Ühtse
majanduspiirkonnana toimimist on
kirjeldatud ühinemislepingu seletuskirjas
Mitte arvestada.
Arvestades seniseid ühinemisläbirääkimisi
ning haldusreformi ajakava, on selle
ettepaneku rakendamiseks hetkel liiga hilja
Mitte arvestada.
Elanike küsitlused ja rahvaga kohtumised
ühinevates omavalitsustes on toimunud.
Arvestades haldusreformi ajakava, ei ole uute
läbirääkimiste alustamine põhjendatud
Teadmiseks võetud
Ühinemisel on lähtutud geograafilistest ja
majandus-sotsiaalsetest välja kujunenud
traditsioonilistest eelistustest. Ühtse
majanduspiirkonnana toimimist on
kirjeldatud ühinemislepingu seletuskirjas
Mitte arvestada
Esitatud ettepanek ei puuduta
ühinemislepingut.

esmatasandi teenuste tagamise kohustusest (tervishoid, haridus,
kultuur).
Nõuda Valitsuselt uut regionaalpoliitikat ja maksuerisusi teatud
regionaalpiirkondadele ning rahvuskultuurist tulenevate
kogukondade püsimise ning toimimise jaoks (Setumaa, saared, IdaVirumaa, Peipsi äärealad, rannakülad)
Osavalla mõte väärib kaalumist, sest oma osavald võimaldaks ka
Tõstamaa inimestel oma elu ja piirkonna arendamisel läbi osavalla
halduskogu ja osavalla valitsuse kaasa rääkida ning oleks seetõttu
ilmselt vastuvõetavam kui praegusel lepinguprojektil põhinev.

30.09.2016

EKRE Pärnumaa
ringkonna juhatus

30.09.2016

Toomas Rõhu

30.09.2016

Mark Soosaar

30.09.2016

Are vald

30.09.2016

Are vald

Muuta Lep. 6.3.3 järgmiselt - „Luuakse maapiirkonna abilinnapea
koht, kes koordineerib piirkondlike arenduskeskuste tööd“.

30.09.2016

Are vald

Lep. P. 7.1.4 – mis on normaalkoormus?
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Teen ettepaneku kaaluda nii Haldusreformi seadusest kui ka
Kohaliku omavalitsuse korraldamise seadusest tulenevaid võimalusi
näha ette osavaldade ja linnaosade moodustamine. Osavaldade ja
linnaosade piirid ei pea tingimata kattuma tänaste omavalitsuste
kaardiga. Osavaldade uus võrgustik võimaldab palju paindlikumalt
säilitada kohalike inimeste initsiatiivi ja kaasamist oma kodukoha elu
kujundamisse ja selle üle otsustamisse. Osavaldade halduskogus
peavad olema kindlasti rahva poolt valitavad. Olen veendunud, et
osavaldade loomine Pärnu linnast oluliselt väiksemate, kuid täna
reaalselt eksisteerivate tõmbekeskuste ümber aitab ka kindlasti
edendada esmatasandi osalusdemokraatiat.
Piirkondlikud teenuskeskused ümber nimetada piirkondlikeks
arenduskeskusteks.

Mitte arvestada
Esitatud ettepanek ei puuduta
ühinemislepingut
Arvestatud osaliselt.
Moodustatakse osavallad ja osavallakogud.
Teenuste osutamise tagatakse osavalla
keskuste, mis on linnavalitsuse
struktuuriüksused, baasil.
Suurel määral arvestatud.
Moodustatakse osavallad ja osavallakogud.
Tagatakse osavallakogude moodustamine
demokraatlikel põhimõtetel. Eraldi
üldvalimised ei ole selleks otstarbekas
moodus, kuna mandaat ei ole kooskõlas selle
pädevuste piiridega. Osavallakogud
tegutsevad seaduse või volikogu poolt
delegeeritud pädevuste piires ega saa
asendada volikogu selle ainupädevustes.
Mitte arvestada.
Muutus juhtkomisjoni ettepanekul
osavallakeskuseks ja osavallakoguks.
Arvestatud.
Luuakse piirkondliku arengu abilinnapea
ametikoht, kes ülemineku perioodil
koordineerib ka osavallakeskuste tööd.
Selgitatud.
Hariduskomisjoni poolt kasutatud ametlik
väljend ja sõltub õpetajate reaalsest õppetöö
koormusest.

30.09.2016

Are vald

30.09.2016

Are vald

30.09.2016

Are vald

30.09.2016

Are vald

30.09.2016

Are vald

30.09.2016

Are kultuuri- ja
spordikomisjon
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Lep. P. 7.2.3. Mis saab erahuvikoolidest või väljaspool omavalitsust
asuvatest koolidest (Are lapsed kasutavad ka Halinga muusikakooli)?
Ettepanek on võtta ära sõna „omavalitsuse“ - Kuni 19-aastastele
lastele võimaldatakse ainult osalustasu eest tegutsemist enam kui
ühes Omavalitsuse huviharidus- ja huvitegevuses.
Lep. P. 7.5.3. Ettepanek muuta sõnastust järgmiselt – Kehtestatakse
kodanikuühenduste ja algatuste toetamise ja rahastamise
põhimõtted, sh külavanema statuut. Eristada seejuures: teenuste
delegeerimine, tegevustoetus ja projektitoetus.
Lisada p. 7.5.6 Näha ette kogu valda/linna hõlmav külade arengu
spetsialisti/juhi ametikoht.

Lep. 7.10.3 Pärnu lennuvälja arendamine rahvusvaheliseks
lennujaamaks on Omavalitsuse üks peamisi prioriteete mille
arendamiseks eraldatakse lepingu perioodil minimaalselt 1 mln
eurot.
Lisada peatükk 7.12 „Piirkondlik julgeolek“ koos järgmiste
punktidega
7.12.1 Omavalitsus jätkab erinevate vabatahtlike (päästjad, politsei)
toetamist varustuse soetamisel ja projektide omafinantseeringute
tagamisel.
7.12.2 Turvalisuse tõstmise ja ettevõtluse toetamise eesmärgil
tagatakse kogu omavalitsuse territooriumil asuvate tuletõrje
veevõtukohtade korrashoid ja arendamine, sh uute rajamine
tagamaks päästjate piisav veega varustatus hädaolukorras.

1.5 Ühinemislepingut saab muuta Omavalitsuse volikogu koosseisu
¾ häälteenamusega tingimusel, kui lepingu sõlmimise järel olukord
omavalitsuses tervikuna või mõnes ühinevas piirkonnas on olulisel

Arvestada.
Muuta punkti sõnastust ja välja võtta sõna
„omavalitsuse“. Juba kehtivad kokkulepped
ei muutu.
Arvestada.

Osalisel arvestatud.
Osavallakeskustes luuakse asulate ja
kodanikuühenduste arendamise
haldusvõimekus.
Osaliselt arvestatud.

Arvestada.
Lisada lepingusse osa: Piirkondlik
siseturvalisus.
7.12.1 Omavalitsus jätkab erinevate
vabatahtlike (päästjad, politsei) toetamist
varustuse soetamisel ja projektide
omafinantseeringute tagamisel.
7.12.2 Turvalisuse tõstmise ja ettevõtluse
toetamise eesmärgil tagatakse kogu
omavalitsuse territooriumil asuvate tuletõrje
veevõtukohtade korrashoid ja arendamine,
sh uute rajamine tagamaks päästjate piisav
veega varustatus hädaolukorras.
Mitte arvestada.
Ühinemisleping sõlmitakse täitmiseks, mitte
eesmärgiga seda muutma hakata.

30.09.2016

Are kultuuri- ja
spordikomisjon

30.09.2016

Are kultuuri- ja
spordikomisjon

30.09.2016

Are kultuuri- ja
spordikomisjon

30.09.2016

Are kultuuri- ja
spordikomisjon
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määral muutunud (vähenenud tulubaas, elanikkond, õpilaste
arv)”(Selgitus: Kuna ühinevas volikogus kohtade arv on tugevalt
linnaelanike poole kaldu, siis vältimaks võimalust, et mingid
huvigrupid püüaksid ühinevate maavaldade ühinemistoetusi
suunata linnaobjektidesse, peame oluliseks täiendada antud punkti,
andes sellega mingigi garantii, et eelpoolnimetatud olukord ei saaks
tekkida liiga kergekäeliselt.)
1. 6 Piirkond – üldjuhul ühe ühineva kohaliku omavalitsuse üksuse
haldusterritoorium.
Ettepanek muudatusteks:
Kas „üldjuhul” kasutamine on asjakohane ja mida sellega on
mõeldud? Lepingus peaks „piirkond” igal juhul tähistama ühineva
kohaliku omavalitsuse üksuse haldusterritooriumi.
4.3 Ettepanek muudatuseks: Uue avalik-õigusliku juriidilise isiku nimi
on ... vald. (Põhjendus: Hoolimata seadusemuudatusest, mis
defineerib linna mõistet nii asumina kui ka piirkonnana, on suur hulk
muid seadusi, partnerlusprogramme, toetusprogramme jne
kirjeldatud sellisena, et nendesse ei kvalifitseeru linnad, kirjeldamata
seejuures, millist neist kahest linna definitsioonist silmas peetakse.)

7.6.4 Arutelu käigus tekkinud küsimus:
„Mille põhjal kujuneb piirkonna mtü toetuse maht, kas konkreetse
aasta või mingi perioodi keskmisele toetudes ja millise ühineva
omavalitsuse toetuste eraldamise põhimõtet lepingu kehtivuse
perioodil kasutatakse?”
Ettepanek muudatusteks:
Punkt 7.6.4 Piirkondlike mittetulundusühingute toetuse maht ei
vähene, sh toetatakse kõiki investeeringuprojekte, mis on saanud EL
või siseriikliku toetuse vähemalt 50% ulatuses.
Ettepanek muudatusteks lisa 5. „PIIRKONDLIKU NÕUKOJA
PÄDEVUSED JA MOODUSTAMINE“: alalõiku Nõukoda otsustab:
Lisada:

Ühinemisprotsess ja selle järgne aeg
baseerub lisaks õigusaktidele ka usaldusel ja
juhtide (volikogu liikmete) vastutusel.
Investeeringud on kavandatud ka
eelarvestrateegiates.

Arvestada.
Võtta seletuses välja sõna „üldjuhul“.

Mitte arvestada.
Moodustatakse osavallad muuhulgas selle
eesmärgiga, et eristada selgemalt linnaline ja
maapiirkond. Vabariigi Valitsus on lubanud,
et haldusreformi tulemusena ei tohi halvenda
valdade/ linnade võimalused
toetusprogrammidest ja rahatusmeetmetest
vahendite taotlemisel.
Osaliselt arvestatud.
Piirkondlike MTÜ´de toetuste maht tagatakse
vähemalt 3 ühinemiseelse aasta keskmisel
tasemel. Viimane punkt on seadusega
vastuolus, ei saa olla 100% KOV mõju all
(omaosalus).

Arvestada.
Lisada osavallakogu pädevuste hulka:
Esindaja(te) nimetamine osavalla

30.09.2016

Lauri Luur

30.09.2016

Lauri Luur

30.09.2016

Lauri Luur

30.09.2016

Are haridus- ja
noorsookomisjon
Are haridus- ja
noorsookomisjon
Lembit Link

30.09.2016
30.09.2016
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5) Esindaja(te) nimetamine piirkonnas tegutsevate omavalitsuse
poolt hallatavate asutuste juhtide valimise komisjoni
(Selgitus: Kuna kohapealsetesse klubidesse jne on tarvis leida
juhtide vahetumisel tööle inimesed, kes ka kohapealset olukorda
tunnevad, siis peaks nende juhtide väljavalimiseks moodustatud
komisjonides olema ka esindatud lisaks volikogu ja omavalitsuse
esindajatele ka piirkondlik nõukoda, mis paljudel juhtudel on ainsaks
ühenduslüliks piirkonna elanike ja juhtivorganite vahel.)
Nõukojal on õigus avaldada arvamust ja teha ettepanekuid
järgmistes küsimustes:
1)
Teha ettepanekud omavalitsuse arengukavasse ja
valdkondlikesse arengukavadesse piirkonna arenguprioriteete
puudutavates osades, sh tegevus- ja investeeringute kavadesse ning
piirkonna ja selles asuvate asutuste (struktuuriüksuste)
eelarveprojekti;;
Lisada: Nõukogu otsustab ; 3) Vähemalt poolte esindajate
nimetamine piirkonna arendusjuhi ja asutuste juhtide valiku
komisjoni;
Nõukodade moodustamise variantidest välistada 2 ja 3.
Kooli, lasteaeda ja noortekeskust puudutav transport peaks jääma
nii nagu on.
Kohalik nõukoda peaks koosnema sihtrühmade esindajatest.
6.1.1. IGAS ühinenud omavalitsuses peaks olema oma
valimisringkond. See tagaks selle, et kõikide piirkondade esindajad
saaksid osaleda volikogus. Volikogu valimised ja kohaliku nõukoja
valimised saaks teha korraga ja see kõik ei tooks sellisel määral
lisakulutusi, et demokraatlikud põhimõtted kõrvale jätta.

teenuskeskuse ametnike ja seal tegutsevate
hallatavate asutuste juhtide
konkursikomisjoni.

Arvestada.
Lisada vastav põhimõte osavallakogu
pädevuste hulka.

Arvestada osaliselt.
Lisada vastav põhimõte osavallakogu
pädevuste hulka.
Mitte arvestada. Iga omavalitsus ise otsustab
etteantud variantidest.
Põhimõttega on lepingus arvestatud.
Arvestada.
Mitte arvestada.
Valimisringkondade moodustamisel on
kindlad seadusest tulenevad reeglid ja
põhimõtted. Iga omavalitsuse baasil
valimisringkonna moodustamine tähendaks
ligi 100 liikmelist volikogu, mis on
ebamõistlik. Samuti ei ole sellisel juhul
maapiirkondadel mingit võimalust oma
esindust volikogu suurendada. Selle ja

30.09.2016

Lembit Link

30.09.2016

Lembit Link

30.09.2016

Lembit Link

30.09.2016

Lembit Link
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7.3.1 Kõige kokkuvõtvam ja olulisim lause peaks olema peatüki
alguses. Siin on kirjutatud, et „…eesmärk on teadlik, vastutustundlik
ja iseseisvalt toime tulev elanik…“. Selline ei saa olla sotsiaaltöö
eesmärk. Sotsiaaltöö eesmärk on toetada, aidata, õpetada, suunata,
jne. abivajajaid. Tore, kui osa neist hakkavad iseseisvalt või väiksema
abiga toime tulema. Samas on neid abivajajaid, kellel on üha rohkem
abi ja toetust vaja ja just see on sotsiaaltöö raskeim ja tänuväärseim
pool. Kas neid aidates on sotsiaaltöötajad jätnud eesmärgid täitmata
ja halvasti töötanud?
7.9.3. tekitab nõutust. Ühisveevärgi ja – kanalisatsiooniteenust
hakkab osutama AS Pärnu Vesi ühtse tariifi alusel. Mul puuduvad
andmed praeguste hindade kohta, kuid tundub, et linnades vajalike
torustike, pumplate, veesurve tagamise jne. jne. korrashoiuks,
uuendamiseks tehtavad tööd on teisest hinnaklassist, kui näiteks
Jõesuu keskuses tehtavad tööd (torustikud on lühemad, vajalik
veesurve madalam, remonditöödeks liikluseprobleeme lahendada
on lihtsam jne.) Kas on ikka õige kasutada sama tariifi kõikidele
tarbijatele?
9.3. Kõikidele praeguste omavalitsuste töötajatele ja teenistujatele
pakutakse töö- või ametikohta. Meile tuuakse ühe põhiargumendina
väide, et ametnikke on liiga palju ja ühinemine annab võimaluse
kulutusi vähendada. Suurema omavalitsuse ametnike palk on
tõenäoliselt suurem – kus siin see kokkuhoid on?
9.9. järgi täidetakse juhtide ametikohad sisekonkursi teel.
Selgusetuks jääb, kas sellele konkursile pääsevad kõikide ühinenud
omavalitsuste (juhtivad) töötajad, või ainult praeguse linnavalitsuse
juhtivad töötajad? Võib karta, et praegune linnavalitsus ei soovi väga
kaadrimuudatusi… Ja kes viib läbi sisekonkurssi? Lõpus on küll lause,
et koostatakse kõigile arusaadavad ja ühtsed sisekonkursi läbiviimise
põhimõtted, kuid sellest peaks asi algama.

ühinemisosapoolte arvu vähenemise tõttu
korraldatakse valimised ühes
valimisringkonnas.
Selgitatud.
Tegu on pikaajalise missiooniga, mille
saavutamise instrumentideks on muu hulgas
toetada, aidata, õpetada, suunata, jne.
abivajajaid. Sisuliselt on õpetada ja suunata
just selle missiooniga kooskõlas.

Mitte arvestada.
AS Pärnu Vesi suudab katta kogu olemasolev
ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga seotud
kvaliteetse teenuse ühtse tariifi alusel.

Selgitatud.
Ühinemisprotsessis ei ole sellist argumenti
kasutatud, eesmärk on samade vahendite
optimaalsem kasutamine ja
spetsialiseerumine ning saavutatav sünergia.
Mitte arvestada.
Sisekonkursil osalevad kõik ametnikud, kes
vastavad nõuetele. Komisjoni kuuluvad igast
KOVst esindajad.

22.08.2016

Tori volikogu

22.08.2016

Tori volikogu

22.08.2016

Tori volikogu

22.08.2016

Tori volikogu

22.08.2016

Tori volikogu

22.08.2016

Tori volikogu
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1.1 Juhtimisstruktuuri tähtaeg on 01.06.2017. See peab valmis
olema ajaks, mil volikogu hakkab ühinemise poolt või vastu
hääletama.
Otsus: Juhtimisstruktuur peab olema valmis enne liitumislepingu
hääletamist volikogus.
1.5 Ühinemislepingut saab muuta Omavalitsuse volikogu koosseisu
¾ häälteenamusega.
Otsus: Kõik otsustused, mis nõuavad Kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse §45 lõige 5 järgi otsustamisel volikogu koosseisu
häälteenamust, võetakse vastu ¾ volikogu koosseisu
häälteenamusega.
2.1 Strateegiline juhtimisvõimekus.
Otsus: 2.1sõnastusest jäetakse välja, ja looks tingimused kasvuks
ning sõnastatakse alljärgnevalt:
Tänaste kohalike omavalitsuste kui kogukondade jätkusuutliku
arengu ja strateegilise juhtimisvõimekuse suurendamine nende
tugevuste ja arengupotentsiaali maksimaalse kasutamisega, mis
annaks olulise tõuke uue moodustuva kohaliku omavalitsusüksuse
tasakaalustatud arengusse. Ühinemine võimaldab vähendada
negatiivseid tendentse senistes arengutes, parandada Omavalitsuse
elanike elukvaliteeti, arendada igapäevaeluruumi
kommunikatsioone ja taristut ning elavdada ettevõtlust.
2.10.2 Ühistranspordi terviklikkus
Otsus: 2.10.2 muuta, ja piirkondlike keskuste vahel ning
sõnastatakse alljärgnevalt:
Ühistranspordi kättesaadavuse parandamine, mis tagab mugavad
ühendused Pärnu linna ja omavalitsuse teiste piirkondade vahel.
4.3 Uue avalik-õigusliku juriidilise isiku nimi on Pärnu linn
Otsus: 4.3 sõnastatakse alljärgnevalt:
Uue avalik-õigusliku juriidilise isiku nimi on PÄRNU VALD.
4.7 Võetakse kasutusele Eestis ja välismaal laialdaselt tuntud Pärnu
linna sümboolika. Säilitatakse ka tänaste lepinguosaliste sümboolika,
mida kasutatakse piirkondade esindamiseks ja oma identiteedi

Sisuliselt arvestatud.

Mitte arvestada.
Ühinemislepingus on juba reguleeritud paljud
arenguotsused, mis eeldavad ¾ enamust.
Sisulisel see halvab tulevase volikogu töö.

Arvestada.

Arvestada redaktsiooniliste muutustega ..

Arvestatud osaliselt.
Pärnu linn kui omavalitsusüksus (edaspidi
Pärnu omavalitsus) koos osavaldadega.
Arvestatud osaliselt.
Lepingu p 4.7 sõnastus: Võetakse kasutusele
Eestis ja välismaal laialdaselt tuntud Pärnu

22.08.2016

Tori volikogu

22.08.2016

Tori volikogu

22.08.2016

Tori volikogu

22.08.2016

Tori volikogu

22.08.2016

Tori volikogu

15

rõhutamiseks.
Otsus: 4.7 sõnastatakse alljärgnevalt:
Võetakse kasutusele uus Pärnu valla sümboolika. Säilitatakse ka
tänaste lepinguosaliste sümboolika, mida kasutatakse piirkondade
esindamiseks ja oma identiteedi rõhutamiseks.
6.2.1 Linnavalitsuse kui ametiasutuse struktuuris eristatakse
poliitilise ja administratiivse juhtimise tasandid.
Otsus: 6.2.1 sõnastatakse alljärgnevalt:
Vallavalitsus kui ametiasutuse struktuuris eristatakse poliitilise ja
administratiivse juhtimise tasandid.
6.2.2 Linnavalitsuse osakondadesse keskendatakse strateegilise
juhtimise ja halduse kompetents, samuti tugiteenused ja kitsalt
spetsialiseeritud asjatundjad ja teenuste osutajad.
Otsus: 6.2.2 sõnastatakse alljärgnevalt:
Vallavalitsuse osakondadesse keskendatakse strateegilise juhtimise
ja halduse kompetents, samuti tugiteenused ja kitsalt
spetsialiseeritud asjatundjad ja teenuste osutajad.
7.1.4 Ühtlustatakse Omavalitsuselt palka saavate õpetajate töötasud
sõltuvalt nende õpetajate reaalsest õppekoormusest: aluseks
võetakse 1,0 täiskoormuse määr. (e normaalkoormusest).
Otsus: 7.1.4 sõnastatakse alljärgnevalt:
Omavalitsuselt palka saavate õpetajate töötasu alammäär on
võrdne üldhariduskooli õpetaja töötasu alammääraga.
7.1.6 Lasteaia osalustasu seotakse Vabariigi Valitsuses kehtestatud
jooksva aasta töötasu alammääraga, perspektiiviga viia nende
tasude kujundamine ühtsele alusele ühinemislepingu kehtivuse
lõpuks 2021. aastal. Osalustasu määramisel lähtutakse nii piirkonna
sotsiaalmajanduslikust seisundist kui ka lasteaiateenuse kohalikust
eripärast.
Otsus:7.1.6 sõnastatakse alljärgnevalt:
Tori Lasteaia osalustasu määraks on 7% Vabariigi Valitsuses
kehtestatud jooksva aasta töötasu alammäärast.
7.2.3 Kuni 19-aastastele lastele võimaldatakse ainult osalustasu eest

linna sümboolika. Säilitatakse ka tänaste
lepinguosaliste sümboolika, mida kasutatakse
osavaldade esindamiseks ja oma identiteedi
rõhutamiseks.
Mitte arvestada.
Haldusüksuse liik on linn.

Mitte arvestada.
Haldusüksuse liik on linn.

Mitte arvestada.
Aluseks võetakse 1,0 täiskoormuse määr (e
normaalkoormusest).

Mitte arvestada.

Mitte arvestada.

22.08.2016

Tori volikogu

22.08.2016

Tori volikogu

22.08.2016

Tori volikogu

22.08.2016

Tori volikogu

22.08.2016

Tori volikogu
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tegutsemist enam kui ühes Omavalistuse huviharidus- ja
huvitegevuses.
Otsus: 7.2.3 sõnastada selgelt ja arusaadavalt.
Kuni 19-aastastele lastele võimaldatakse osalustasuta osaleda ühes
Omavalistuse huviharidus- ja huvitegevuses.
7.3.2 Omavalitsuse suurem mastaap võimaldab välja arendada
sihtrühmadele (puuetega inimesed, eakad, lapsed ja pered,
täiskasvanute hoolekanne) spetsiifilisi sotsiaalteenuseid ja
suurendada juurdepääsu erinevatele avalikele teenustele.
Otsus: 7.3.2 sõnastada alljärgnevalt:
Omavalitsuse suurem mastaap võimaldab välja arendada
sihtrühmadele (puuetega inimesed, eakad, lapsed ja pered)
spetsiifilisi sotsiaalteenuseid ja suurendada juurdepääsu erinevatele
avalikele teenustele.
7.5.3 Kehtestatakse küla- ja asumivanemate statuut ning
soodustatakse külade koostegevust.
Otsus: 7.5.3 sõnastada alljärgnevalt:
Kehtestatakse külavanemate statuut ning soodustatakse asulate
koostegevust.
7.6.1 Säilitatakse senine rahvamajade ja muuseumide võrk seniste
rahastuse põhimõtetega.
Otsus: 7.6.1 sõnastada alljärgnevalt:
Säilitatakse ja arendatakse senine rahvamajade, muuseumide ja
raamatukogude võrk seniste rahastuse põhimõtetega ning säilitades
nende tegutsemise autonoomia.
7.6.2 Säilitatakse raamatukogude teenus. Soodustatakse tänaste
raamatukogude kui hallatavate asutuste reorganiseerimist Pärnu
Keskraamatukogu filiaalideks, säilitades nende tegutsemise
autonoomia ja Omavalitsusepoolse teavikute soetamise rahastuse
endises mahus.
Otsus: 7.6.2: ühinemislepingust välja jätta
7.7.3 Toetatakse ja arendatakse piirkondlike spordiklubide tegevust.
Otsus: 7.7.3 sõnastada alljärgnevalt:

Pakutud on elanikele soodsam versioon.
Olulisem on mitmekesisus ja kättesaadavus
kui tasuta.

Arvestatud eelmistes punktides.

Arvestatud osaliselt.

Arvestatud osaliselt.

Mitte arvestada.

Arvestatud.

22.08.2016

Tori volikogu

22.08.2016

Tori volikogu

22.08.2016

Tori volikogu

Toetatakse ja arendatakse piirkondlike spordiklubide tegevust
vähemalt senises mahus.
Lisada p.7.8 alla lisapunkt järgmises sõnastuses: Säilitatakse senine
piirkondlik maamaksu suurus

7.8.3 Lepingu kinnitamise päevast ühinevate kohaliku omavalitsuse
üksuste volikogudes kuni Omavalitsuse volikogu valimistulemuste
väljakuulutamise päevani võivad asjaomased volikogud
netovõlakoormust mõjutavaid varalisi kohustusi võtta 31.10.2016
seisuga kinnitatud ühinevate omavalitsuste eelarvestrateegiates,
mis on sisendiks Omavalitsuse eelarvestrateegiasse, planeeritud
investeeringuteks ja mahus. Netovõlakoormust mõjutavaid varalisi
kohustusi eelarvestrateegia väliste investeeringute tegemiseks võib
võtta ainult ühinevate kohalike omavalitsuste volikogude
vastastikuse konsensuse korras vastavalt haldusreformi seaduse §-le
25.
Otsus: ettepanek vallavolikogule: 7.8.3 punktis esimese lause lõpus
näidata lisa.
7.10.3 Pärnu lennuvälja arendamine rahvusvaheliseks lennujaamaks
on Omavalitsuse üks peamisi prioriteete.
Otsus: 7.10.3 sõnastada alljärgnevalt:

Pärnu lennuvälja arendamine rahvusvaheliseks lennujaamaks
on Omavalitsuse üks prioriteete.
22.08.2016
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Tori volikogu

9.8 Pärnu linna tasemest madalamat palka saavate teenistujate
palgaalused ühtlustatakse Pärnu linna omadega. Pärnu linna
vastavatest palgatasemetest kõrgemad palgad külmutatakse kuni
nende ühtlustumiseni.
Otsus: 9.8 sõnastada alljärgnevalt: Pärnu linna tasemest madalamat
palka saavate teenistujate palgaalused ühtlustatakse Pärnu linna
omadega. Pärnu linna vastavatest palgatasemetest kõrgemate

Arvestatud osaliselt.
Lepingu p 7.8.4 uus sõnastus Maamaksumäära ühinevates omavalitsustes
ei tõsteta. Maamaksumäära on
diferentseeritud maa hinnatsoonide ja
katastriüksuste sihtotstarvete liikide kaupa.
Arvestatud.

Arvestatud.
Vastav punkt on sõnastatud: Pärnu
lennuvälja arendamine rahvusvaheliseks
lennujaamaks on üks Omavalitsuse
prioriteetidest.
Arvestatud osaliselt.
Üleminekuperioodi lõpuks ühtlustatakse
palgad.

22.08.2016

Tori volikogu

22.08.2016

Tori volikogu

30.08.2016

Hillar Talvik (Pärnu
volikogu)

30.08.2016

Arvo Reedik (Pärnu
volikogu)
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palkade maksmisel arvestatakse iga aastaselt üleminekuperioodil
vähemalt 3% palga tõusuks.
10.1.2 Omavalitsuse volikogu valimiste tulemuste väljakuulutamise
päevast kuni uue eelarve vastu võtmiseni jätkatakse eraldiseisvalt
vastuvõetud eelarvete täitmist 2017. aasta lõpuni. 2018. aastal kuni
eelarve vastu võtmiseni jätkatakse KOFSi regulatsioonide kohaselt.
Otsus: 10.1.2 tekstis olev lühend KOFS eelnevalt lahti kirjutada.
10.2.4 2017 aasta investeeringute finantseerimisel võõrvahendite
kasutamise vajadusel võtta laene tagasimakse perioodiga kuni 7
aastat, võrdse iga-aastase ajatamatu tagasimaksega, jälgides, et
võlakoormus ei ületa 50%.
Otsus: 10.2.4 sõnastada alljärgnevalt:
2017 aasta investeeringute finantseerimisel võõrvahendite
kasutamise vajadusel võtta laene tagasimakse perioodiga kuni 7
aastat, võrdse iga-aastase ajatamatu tagasimaksega, jälgides, et
võlakoormus üleminekuperioodi lõpus ei ületa 50%.
Lepingus peaks olema käsitletud ka Rail Baltic.

4.1 lause on liiga kohmakas

Arvestatud.

Mitte arvestada.

Selgitatud.
Leping juba katab tehtud ettepaneku. Punkt
2.7 Pärnu kui regionaalne arengumootor.
Pärnu arengupotentsiaali rakendamine
eesmärgiga muutuda Läänemere-äärseks
regionaalseks keskuseks ja lülituda
üleeuroopalistesse toimevõrgustikesse.
Kujundada Pärnust erinevate transpordi- ja
kommunikatsiooniteede – maanteed,
raudtee, mereteed (sadam), õhuteed
(lennuväli) – ristumise sõlmpunkt, mis
võimaldaks muutuda regiooni põhja-lõuna ja
ida-lääne suunaliseks arengu- ja
integratsioonikeskuseks.
Arvestatud.
Muudetakse sõnastust redaktsiooniliselt
paremaks.

24.08.2016

Annely Akkermann
(Pärnu
majanduskomisjon)

Territoriaalne terviklikkus – Eesti Põhiseaduse kommenteeritud
väljaanne selgitab seda mõistet lähemalt. Kui seda mõistet siit
ühinemislepingust lugeda, jääb mulje, et moodustatakse
autonoomne omavalitsus, Eesti riigi siseselt. Siin on
definitsioonterviklikkuse küsimus.

24.08.2016

17.10.2016

Annely Akkermann
(Pärnu
majanduskomisjon)
Eero Rändla

17.10.2016

Eero Rändla

17.10.2016

Eero Rändla

Punkt 2.10.2 ja 2.6 on kordus-mõlemad mainivad ühistranspordi
terviklikkust. Lisaks, loogika viga: kiire internet ei saa kindlasti
sihtrühm olla.
10.1.8. Osavaldade vaba- ja mittetulundusühingute kohaliku elu
edendamise senine rahastus suureneb iga-aastaselt protsendi võrra,
mis on vähemalt võrdne linna maksutulu keskmise kasvuga.
13.6 Ühe või mitme valla ühinemisläbirääkimistest taandumisel on
lepingu osapooltel õigus viia sisse parandused/täiendused kõikides
ühinemislepingu punktides ja lisades, milliseid mõjutavad
ühinemisläbirääkimistest taandunud omavalitsused.
13.7. Loodud uue Omavalitsuse poolse Ühinemislepingu rikkumise
korral on
13.7.1.osavallakogul õigus pöörduda Pärnu linnavolikogu
revisjonikomisjoni poole nõudega lepingu täitmise järelevalve
teostamiseks.
13.7.2. igal uue Omavalitsuse elanikuI ja Osavallakogu esimehel
osavallakogu nimel õigus nõuda Ühinemislepingu täitmist kohtu
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Selgitatud.
Territoriaalse terviklikkuse all on mõeldud
omavalitsust, mille haldusterritoorium on
omavahel loogiliselt integreeritud, kooskõlas
inimeste pendelrändega ja
asustussüsteemiga. Territoriaalselt terviklik
areng tähendab piirkondlikult, sh arvestades
nende eripärasid, tasakaalustatud arengu
tagamist. Territoriaalse terviklikkuse
põhimõtete arvestamise vajadust
omavalitsuste ühinemistel on käsitletud ka
haldusreformi seaduses (nt HRS § 5 lg 2 p 3, §
9 lg 3 p 1), mis on oluliselt erinev riikide
õiguslikus definitsioonis territooriumi
olemasolu ja selle üle kontrolli omamaise
põhimõttest (Põhiseaduse tähenduses).
Arvestatud.
Muuta numeratsioon ning võtta lepingust
kordused välja.
Arvestatud osaliselt.
Vastavalt lepingu p 10.1.7.
Arvestatud.
Lisatud lepingusse.

Arvestatud osaliselt.

kaudu.
14. Ühineval vallal on õigus olemasolevast ühinemislepingust ja
ühinemisest taganeda juhul kui seadusandlike aktidega ei ole uues
loodud omavalitsuses 1. juuliks 2017 tagatud vähemalt senises
mahus Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika meetmete, sh
Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (edaspidi MAK) meetmete,
otsetoetuste ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (edaspidi
EMKF) meetmete rakendumine.
Sõnastada punkt 7.1 järgnevalt: Pärnu erahariduse arengut
toetatakse sihipäraselt, rikastades sellega Pärnu hariduspilti ja
võimaldades valida erinevate pedagoogikasuundade vahel.
liitumislepingu lisas 5 "Nõukoja moodustamise alternatiivid"
1.Sihtrühmade esindajatest koosnev nõukoda lisada juurde punkt
Külaseltside (mittetulundusühingute) esindaja 2-3 liiget.
punktis 7.5 Külaliikumine ja koostöö kodanikeühendustega juurde
sõnastust
1. Töötatakse välja ja/või lepitakse kokku ühtses kogukonna
kaasamise korras, mis kirjeldab nii informeerimist, konsulteerimist
kui koostööd kogukonnaga.

17.10.2016

Eero Rändla

22.09.2016

21.10.2016

Heli Müristaja
Kauni Sillat
Andres Laanemets
Anneli Aasmaa

21.10.2016

Anneli Aasmaa

21.10.2016

Anneli Aasmaa

2. Vaadatakse üle ja/või kehtestatakse vabaühenduste toetamise
kord, mis kirjeldab võimalusi ja tingimusi nii projektitoetuse,avalike
teenuste delegeerimise kui tegevustoetuse taotlemiseks. Toetuste
maht ei vähene võrreldes liitumiseelse perioodiga.

21.10.2016

Anneli Aasmaa

3. Uues omavalitsuse struktuuris nähakse ette külade/
kodanikuühenduste arengut toetava spetsialisti ametikoht.

8.11.2016

Juhtkomisjon

Volikogu liikmete arv 39. Sundliidetavate valdade puhul
suurendatakse volikogu liikmete arvu arvestusega 1200 valija kohta
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Arvestatud.
Lisada lepingusse vastav sõnastus, kuid
õiguslikke tagajärgi sellel ei ole, tegu on
kommunikatiivse sõnumiga Vabariigi
Valitsusele.

Arvestatud osaliselt.
Lepingu p 7.1.1 rõhutab väljakujunenud
koolivõrgu (sh erakoolid) hoidmist.
Sisuliselt arvestatud.
Olemasolevas variandis on asumiseltsid
(külade ehk külavanemad, külaseltsid jne.)
Arvestatakse vastavate õigusaktide
väljatöötamisel.
Ühinemislepingus määratletakse põhimõtted,
mitte detailne kaasamispraktika. Need
põhimõtted on näiteks sätestatud lepingu
punktides 7.5.1-7.5.6, 6.1.3, 2.4.
Arvestatud osaliselt.
Muudetud lepingu p 7.5.3 - /.../
Kujundatakse ühised kodanikuühenduste ja
algatuste kaasamise, toetamise ja
rahastamise korrad nii teenuste
delegeerimise kui tegevustoetuste ja
projektitoetuste jaoks.
Arvestatud.
Osavallakeskustes luuakse asulate ja
kodanikuühenduste arendamise
haldusvõimekus.
Muuta lepingu puntki 6.1.1 ja sõnastada see:
Omavalitsuse volikogu liikmete arv on 39.

1 volikogu mandaat.

8.11.2016

Juhtkomisjon

8.11.2016

Juhtkomisjon

8.11.2016
8.11.2016
8.11.2016

Juhtkomisjon
Juhtkomisjon
Juhtkomisjon

8.11.2016

Juhtkomisjon

8.11.2016

Juhtkomisjon

8.11.2016

Juhtkomisjon

8.11.2016

Juhtkomisjon

8.11.2016

Juhtkomisjon

Tagatakse kõikide k.a erateede talvise hoolduse vähemalt tänane
tase;
Jätkatakse hajaasustuse programmi toetamist vähemalt 2016.a.
tasemel.
Sünnitoetus alates 1. jaanuar 2018 vähemalt 500 eurot;

30.09.2016

Ivar Mägi

Üldine märkus. Välja võtta kõik punktid kus kirjas "säilitada
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Pensionäridele tagatakse tasuta bussisõit omavalitsuse piires k.a.
Pärnu linn (Pärnu võiks lõpetada linna bussides tasuta sõitmise
võimaldamise mittepärnakatest pensionäridele).
Põhikooli õpilastele tagatakse tasuta ühistransport õppeaasta
jooksul kogu omavalitsuse territooriumil;
Linnaliinibussides sõidusoodustused kõigile omavalitsuse elanikele;
Linnaliinide pikendamine Audru ja Paikuse suunal;
Piiranguteta omavalitsuse hallatavate huviringides osalemise
võimalus kõigile omavalitsuse territooriumil elavatele õpilastele
alates 1. jaanuarist 2017
Tagatakse maamaksu senine tase kuni riigi poolt teostatava maa
korralise hindamiseni;
Vee- ja kanalisatsiooni teenuste hind ei ületa Pärnu linna taset.

Volikogu valimised toimuvad kahes
valimisringkonnas. Üks valimisringkond
moodustatakse Pärnu linna
haldusterritooriumil ja teine Audru valla ja
Paikuse valla haldusterritooriumil. Võimalikus
Vabariigi Valitsuse poolt algatatud
ühinemiste etapis liidetud omavalitused
arvatakse teise valimisringkonna koosseisu..
Arvestada ja lisada täpsustatud sõnastuses
lepingusse.
Arvestada ja lisada lepingusse.
Arvestada ja lisada lepingusse.
Arvestada ja lisada täpsustused lepingusse.
Arvestada ja lisada täpsustatud sõnastuses
lepingusse.
Arvestatud ja sisaldub lepingus.
Arvestada ja lisada täpsustatud sõnastuses
lepingusse.
Arvestada ja lisada täpsustatud sõnastus
lepingusse.
Arvestada ja sisaldub lepingus.
Arvestada ja lisada lepingusse:
Lapsesünnitoetus, mida hakatakse maksma
alates 1. jaanuarist 2018 vähemalt 500 eurot,
lapse vanemale tingimusel, et laps ja üks
vanem koos on rahvastikuregistri andmetel
omavalitsuse elanikud enne lapse sündi.
Mitte arvestada.

olemasoleval kujul". Areng tekib muutuses. Muutusi tuleb juhtida.
Juhitakse teadmiste abil.

30.09.2016

Ivar Mägi

Üldine märkus. Puuduvad suurte investeeringute plaanid ja
mõjuanalüüsid. Visandada suurte investeeringute oodatav mõju.
Vastasel korral pole mõtet inimesi hullutada jutuga kuidas uues
omavalituses midagi paremaks muutub.

30.09.2016

Ivar Mägi

1.2. VASTULAUSE: Täiesti vale seisukoht! Omavalitsust juhitakse
koalitsioonilepingu alusel mis koostatakse valimised võitnud
erakonna või erakondade koosluse programmide ja kokkulepete
alusel.

30.09.2016

Ivar Mägi

30.09.2016

Ivar Mägi

1.3.VASTULAUSE: Kõik olemasolevad arengukavad,
eelarvestrateegiad, üldplaneeringud jm strateegiadokumendid on
koostatud killustatud haldusjaotuse tingimustes. Iga vald ja
omavalitsus on olnud sunnitud palju teenuseid ja protsesse tegema
enda pinnal kuna seadus seda nõuab. Ühinenud omavalitsuses saab
kõiki ühisressursse ühiselt kasutada ja puudub vajadus
dubleerivateks põhivarainvesteeringuteks. /…/ Surnuaed võib täiesti
rahulikult olla regioonile ühine, sest surnuaedade rajamiseks on
keerulised tingimused mõnedes kohtades.
1.5 VASTULAUSE: Ebaproportsionaalselt suur künnis – 75%!
Normaalsem oleks 3/5...2/3, ehk 60...66%, sest isegi selle
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Mõeldud on alati pigem teenuste jätmist
vähemalt samale tasemele kodanikele
kättesaadavaks ja tihti lisatud ka vajadus teha
juhtimise ja organisatsioonilisi uuendusi, mis
seda põhimõtet ei eira.
Mitte arvestada.
Investeeringute plaan on ära toodud lisas ja
see baseerub valdade/linna
eelarvestrateegiatel. Ühinemislepingu
formaat ei eelda investeeringute mõjude
analüüsi, toetutakse eelarvestrateegiates ja
arengukavades toodule. Ettepanek koostada
KOV suurte investeeringute puhul mõjude
analüüs on väärt edasi arutamist
arengukavade formaadi osana.
Selgitatud.
Ettepaneku tegija eitab ühinemislepingu
konstitutiivset rolli, millega ei saa nõustuda.
Tõde on see, et ühinemisleping ei tohiks liiga
palju reglementeerida ja kitsendada uue
volikogu tegemisi. Seda põhimõtet on ka
püütud järgida.
Selgitatud.
Ühinemisleping näebki ette ühist eelarvet ja
eelarvestrateegiat, asutused on täna isegi
väga ökonoomselt jäetud kodanikele
võimalikult lähedale, samas kui paljud
teenused on linnas. Enam
tsentraliseeritumad teenused (asutuste
struktuur) hakkaks rikkuma kodanike õigusi.
Mitte arvestada.
¾ on ühinemisleppes saavutatud kompromiss

kokkusaamisega on suuri raskusi nagu näitab käimasolev Presidendi
valimiste saaga.
1.6 VASTULAUSE: Piirkondliku nõukogu institutsioon täielikult
kaotada koos kõigi märgetega dokumendis selle kohta.
Lk.11. Häguste „nõukodade“ asemel tõsta strateegilise juhtimise
võimekust ja palgata korralikud ökonomistid ja insenerid protsesse
juhtima. Need teevad kiirelt kõik asjad korda ja panevad toimima.
Võtta protsesside ja projektide hindamisel laiaulatuslikult kasutusele
rahvusvaheliselt tunnustatud hindamisemeetodid ja
analüüsimeetodid. Viia linn üle ISO standardile. Udukestest
koosnevad komisjonid jätta moodustamata. Sellest lollist sogast linn
välja ei tule mida ebapädevad inimesed kokku võivad soperdada.
1.6 VASTULAUSE: Eemaldada üleminekuperioodi mõiste. See
periood on liiga pikk ja ei kesta kindlasti punkti pealt neli aastat! Kui
Üleminekuperiood säilitada, siis selle pikkus seada vastavusse
viimase üleminekuperioodis tehtava tegevuse lõpuga.

30.09.2016

Ivar Mägi

30.09.2016

Ivar Mägi

30.09.2016

Ivar Mägi

2.1., 2.2. VASTULAUSE: Üldine ja paljasõnaline. Kõik eesmärgid mida
tahetakse saavutada, palun kvantitatiivselt mõõdetavate
mõõdikutega varustada. Milline on algtase, kuhu tahetakse jõuda,
kui kiiresti tahetakse jõuda, milliseid tegevusi selleks tehakse ja kui
palju ressursse tuleb selleks kulutada? Esitada konkreetne plaan ja
selgitus kuidas strateegilise juhtimisvõimekuse kvaliteet tõuseb.

30.09.2016

Ivar Mägi

Samas. Ei saa kindel olla, et ühinemine vähendab negatiivseid
tendentse. Negatiivsed tendentsid tuleb kõigepealt üles otsida ja
kirjeldada, seejärel on veel olulisem ülesanne anda õige diagnoos.
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Mitte arvestada.
Seaduse järgi on valdadel õigus moodustada
nii osavallakogusid kui kogukonnakogusid,
osapooled on otsustanud selle kasuks.

Mitte arvestada.
Ühinemisleppes on küsimusi (nt palkade ja
kohatasude ühtlustamine), mida ei saa nii
heterogeenses keskkonnas kiiremini
kujundada ühiseks.
Selgitatud.
Antud punktis tervikuna on sõnastatud
eesmärk-siht, kuhu tahetakse jõuda.
Eesmärke on eri tüüpi ja sellise taseme
eesmärke reeglina ei kvantifitseerita, mida
tehakse tulemuseesmärkide (sihtmärkide)
puhul. Strateegiline juhtimisvõimekus
tähendab konkreetseid kapatsiteete, nagu
finantsanalüüsi võimekus, strateegiate
kujundamise oskus jne, mida on käsitletud
allpool.
Selgitatud.
Negatiivsed tendentsid haldusterritoriaalse
korralduse arengus on ära toodud HRS-is ja
väga paljudes uuringutes, s.h
ääremaastumine ja väljaränne. Tõde on see,

30.09.2016

Ivar Mägi

30.09.2016

Ivar Mägi

30.09.2016

Ivar Mägi

30.09.2016

Ivar Mägi
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2.4. VASTULAUSE: Alt üles ja strateegiline juhtimisvõimekus on
üksteist peaaegu, et välistavad. Rohujuure tasandi heroiseerimine
on arulage. Rohujuuretasandil pole kunagi piisavalt võimekust ja
visiooni, et luua strateegiaid ja hüve kogu linnaregioonile. Rohujuure
tasand on peaaegu alati ebapädev ja korrumpeerunud isiklike
huvide maksimeerimisele.
2.5. VASTULAUSE: Kuidas mõõta kättesaadavust? Läbi
ühistranspordi süsteemi tõhusama ja tihedama toimimise on
võimalik anda kõigile rohkem ligipääsu teenustele. Pärnu ümber on
toimunud laiaulatuslik valglinnastumine ja inimesed on kolinud nii
põllule, et nad on kolinud teenustest eemale! Sellises skeemis ei ole
võimalik inimestele teenuseid pakkuda ja samuti pole teenuste
pakkumist võimalik tõsta mikroskoopiliste „parandustega“. Tuleb
korralik, sage ja usaldusväärne ühistranspordisüsteem luua ja läbi
selle anda ligipääs.
2.8. VASTULAUSE: Isegi Riigimaja planeerimisega on suuri
probleeme, sest Muinsuskaitse takistab ja pole ka initsiatiivi ning
jõudu, et tuua rohkem riigipalgalisi Pärnusse. Kus on järgmine
valitsusasutuste maja asukoht kui praegusesse planeeritavasse
lähevad ainult kohapeal olemasolevad töökohad. Ehk uusi ei
mahuks. Uute struktuuride ületoomiseks on vaja uut maja, aga selle
planeerimisest hoidutakse.
Selle asemel teha normaalne City planeering kus on tihehoonestatud
kvartalid, kõrghooned, avalike hoonete ja ärihoonete ja
korterhoonete segu. Siduda see ühistranspordisõlmega.
2.10.1.VASTULAUSE: Haridus ei pea olema mitte parim võimalik,
vaid absoluutselt parim. Võimalused võivad olla väga nirud, nirude
võimaluste esitlemine „parima võimalikuna“ tuleb ära lõpetada.
Huvihariduses on juba täna suuri puudujääke, lastel pole vajalikke

et ühinemine ei vii automaatselt nende
pidurdumiseni, kuid just ettepaneku tegija
poolt pakutud instrumendid ei võimalda neid
pidurdada.
Selgitatud.
Selles vastulauses on kontsentreeritud kujul
enamuse märkuste nö tuumikmõte, mis on
suures vastuolus nii meie
omavalitsussüsteemi kui haldusreformi
väärtustega.
Selgitatud.
Transpordisüsteemi korrastamine (mitte uue
loomine, sest täna on juba märkimisväärselt
hea kvaliteediga ühistransport) on
ühinemislepingus isegi üks alapeatükk.

Selgitatud.
Kõne alla on riigi teenuste delegeerimine
võimekamatele omavalitsustele, mitte linnaja ärikeskuse väljaehitamine

Selgitatud.
Ühinemislepingus on haridus prioriteetne ja
selle taristu seisund ning kvaliteet väga head
(PISA testid, jõudmine välismaa
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vahendeid ja uus tehnoloogia ei jõua juba madalast tasemest alates
lasteni.
4.6 Omavalitsuse volikogu ja valitsuse asukoht on Pärnu linn, SuurSepa 16. VASTULAUSE: Raekoja jätame kellele? Sotsiaalkeskuseks
kodututele, äkki isegi pagulastele?

6.2, 6.2.1 VASTULAUSE: Volikogu valitakse kõigi funktsioonide ja
teenuste juhtimiseks omavalitsuse pinnal. Ei ole võimalik lahutada
visioonide loomist ja tegevuste elluviimist. Kõik on üks ja seesama.
Visioonid luuakse selleks, et keegi neid ellu viiks.
6.3.3. VASTULAUSE: Mis on arenduse abilinnapea tööülesanded?
Mille eest vastutab? Selle asemel võtta tööle linna peaökonomist
kes valdab modelleerimistehnikaid ja suudab protsesse analüüsida.
Teenuskeskuste töö koordineerimine kohe kindlasti ei sisalda endas
arendust. Linna arendusdirektor on kas linna peaarhitekt või
linnapea ise.

Seletuskirja ETTEPANEK: Täiendada täpsustatud
(maatriks)tabeli(te)ga pendelrände vood. Kui palju inimesi valdades
ja linnas töötab enda omavalitsuses ja kui palju käib
naaberomavalitsuses tööl.
Seletuskirja ETTEPANEK/VASTULAUSE: Lisada juurde võimalike
suurprojektide nimekiri või täpsustatud selgitus, kuidas
ühendomavalitsuses investeerimispoliitika välja näeb. Kui 8-9 mln
annab hea investeerimisvõimekuse, siis kuhu seda võimekust
rakendatakse?
6.35., 6.4 VASTULAUSE: Täiesti vale ja loll mõte! Kui tekib
ühisomavalitsus, siis tuleb hakata ühiselt asju ajama ja tuleb
tegutseda ühise eesmärgi nimel. Ei saa säilitada vana. Pealegi milline

kõrgkoolidesse jne.)
Selgitatud.
Ühinemislepingus on kajastatud omavalitsuse
juriidiline aadress. Raekoda saab
omavalitsuse ülesannete täitmiseks (sh
volikogu istungite pidamiseks) kasutada ka
edaspidi.
Selgitatud.
See on taotlus teha revolutsioon arenenud
riikide haldusteaduses. Need punktid on
tänase valitsemiskorralduse aksioomid.
Mitte arvestada.
Ühinemislepingus on eristatud poliitilised
abilinnapead ja vajadus juhtida
teenuskeskuste sisustamist ja tööd.
Arendustegevusega ei tegele vaid direktor ja
peaarhitekt, vaid palju laiem ring ametnikke,
s.h säilib kohaliku piirkonna roll arenduse
planeerimisel ja arendustegevuste
korraldamisel.
Võimalusel arvestada, lisada joonised
tänasest.

Selgitatud.
Ühinemislepingu lisas on kajastatud
investeeringud

Selgitatud.
Märkus pole adekvaatne teksti sisu suhtes
(MTÜde võimekuse ja olemasolevate

see vana on? Kas see on kuidagi dokumenteeritud?
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7.1.5 VASTULAUSE: Täielik segadus. Kõik koolid ja lasteasutused ei
ole ühesuguste probleemidega! Kui kusagil on rohkem puudega
lapsi, siis seal vajatakse rohkem puudega inimeste spetsialiste ja kui
kusagil on rohkem sotsiaalprobleeme, siis seal on vaja rohkem
sotsiaalpedagooge. Seal kus sotsiaalprobleeme pole, seal pole üldse
vaja tugiteenuseid.
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7.3.9. VASTULAUSE: Miks ise-enesest arusaadavaid ja vajalikke asju
üldse lepingusse kirja panna?
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7.6.1. VASTULAUSE: Ilmselgelt ebaasjakohane. Muuseumide
valdkonda tuleb arendada ja muuta muuseumid külastuskeskusteks,
et me suudaks teiste muuseumite ja piirkondadega konkureerida –
kaevandusmuuseum Ida-Virumaal, ERM Tartus, Lennusadam
Tallinnas jne jne jne, Pärnus puudub selline asi. Isegi Läänemere
Kunstisadamat ei suudeta ära teha. Senine muuseumite võrgustik on
katastrofaalselt hõre ja väheambitsioonikas, see ei tõmba suures
koguses turiste ligi.
Realiseerimist ootavad Tootsi turbamuuseum, Lavassaare muuseum,
käest libises Miliuse muuseum Tõstamaal jne jne. Tuleb täiega uusi
muuseume asutada ja kultuuriressurssi kasvatada.
VASTULAUSE: Kui säilitatakse autonoomia, siis pole mõtet ka Pärnu
Keskraamatukogu alla lükata… Kui raamatukogud jäävad
autonoomseks, siis jääb kõik killustunuks.
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7.7.1. VASTULAUSE: Ei tule jätkata mitte tavaks saanud ürituste
korraldamist, vaid tuleb korralda sporditegevust. Kui peaks tekkima
mõni uus üritus või muuta vana ürituse formaati, siis peab selleks ka

asutuste strateegilise võimekuse
arendamine, mitte ummisjalu likvideerimine).
Selgitatud.
Arvustaja pole probleemist aru saanud. Mõte
on selles, et teha see väga hea kvaliteediga
teenus kõikidele kättesaadavaks distantsilt,
ilmselt eeldab see hästi spetsialiseeritud
tugiteenuste keskendamist ja ühildamist
üldise pädevusega tugispetsialistiga.
Selgitatud.
Ühinemisläbirääkimistes osalevad pooled on
pidanud vajalikuks see lepingus kajastada
Selgitatud.
Kõne all on kohalike rahvamajade ja
muuseumide võrk, mis ei pretendeeri ERMiga
konkureerimisele.

Selgitatud.
Autonoomia/detsentraliseerimise ja
tsentraliseerimise vahekord on ühe protsessi
kaks tahku. Raamatukogupunktid (ja
laenutuspunktid) jäävadki väikesteks, et
ulatuda elanikeni, jaotus ja tellimisvõrk on
ühtne.
Selgitatud.
Punktis on sätestatud nii olemasolevate
tegevuste ja organisatsiooni säilitamine kui
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võimalus olema. .
7.8.1. VASTULAUSE: Millal hakatakse strateegilisi dokumente
koostama kogu regiooni ühishuvi silmas pidades, mitte nii et kõige
madalama võimekusega liikme veto paneb kasvu kinni ka kõigil
ülejäänutel? Ühendomavalitsuses kasutada teenuste ja objektide
paigutamisel mingit struktuurset ja süstemaatilist lähenemist. Lisaks
on vaja protsessid ära eelarvestada nii tulude, kulude kui ka
arenguliste välismõjude osas. Vastasel korral võib iga küla nõuda
endale kosmodroomi.
7.8.2.VASTULAUSE: Täiesti vale seisukoht! Kui on ühisomavalitsus,
siis tuleb kohe esimesest päevast hakata ajama ühist asja. Regiooni
sees ei ole konkurents, on ainult kannibalism. Konkurents on heal
juhul regioonide vahel, kuid tegelikult pole ka riigisisene kannibalism
lahendus.
7.8.3.VASTULAUSE: „Teie-meie“ tekikiskumine täies hoos! Seada
kohene moratoorium võlakohustuste võtmisele kui investeeringud
pole regiooni ühise arengu nimel tehtud! Pärnu linnas on palju
võlgasid muuhulgas seetõttu, et Pärnu linn on väga palju
põhivarainvesteeringuid teinud nii, et vallad pole mingeid
kapitalikulusid kandnud. Nt koolid, huviringid, lasteaiad jm hooned
ja rajatised. Osa Pärnu linna võlakoormusest peaks asuma ka
valdade bilansis, aga ei asu praegu.
7.9.3 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenust hakkab osutama AS
Pärnu Vesi ühtse tariifi alusel.
7.10. VASTULAUSE: Peatükis puudub täielikult Rail Balticu teema.
Lisada Rail Balticu reisiterminali ümbruse ala arendamine ja
kaubaterminali rajamine samuti ühendomavalitsuse peamiste
prioriteetide hulka. Puudub täielikult Via Baltica teema. Lisada Via
Baltica väljaarendamine 4-realise maanteena samuti
ühendomavalitsuse peamiste prioriteetide hulka.
9.3. – 9.10. VASTULAUSE: Teha väliskonkursid. Uues omavalitsuses
on suuremad ja keerukamad protsessid ja nende juhtimiseks on vaja
pädevust kasvatada. Rahandusministeeriumis on valminud analüüs

arendamine.
Selgitatud.
Ei ole näha mingit seost punktis väidetuga.
Jutt ja koopad teenuskeskuste loogikast on
õige, kuid ei ole aursaadav seos
omavalitsuste eelarve prioriteetidega.

Selgitatud.
Punktis seatakse eesmärgiks tänaste
omavalitsuste prioriteetide arvestamine,
sõnagi pole konkurentsist.
Selgitatud.
Punkt sisuliselt korda seaduses sätestatut ja
piirab võlakohustuste võtmist. Kommentaar
oleks aga ilus näide meie-teie konflikti
toomisest ühendomavalitsusse.

Arvestada
Selgitatud.
Teema ei kuulu omavalitsuste pädevusse,
kuid nende trasside ärakasutamist on
lepingus käsitletud eesmärgina.

Selgitatud.
Punktides on jutt ametnike üleviimise,
konkursside ja koondamiste korrast.
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kus vaadeldakse ametikohtade ja üleüldise efektiivsuse vahekorda2.
On fakt, et suuremas omavalitsuses on valitsemiskulud madalamad
ja selle arvelt saab kulutada rohkem raha investeeringuteks. Aga
kõige suurema produktiivsuse hüppe toovad siiski õiged inimesed ja
nende kvalifikatsioon ning oskusteave.
Esmalt tuleks korrigeerida Pärnu linna haldusala piire, mis ei ole
Ühinemisläbirääkimised on algatatud terve
enam igapäevases elukorralduses otstarbekad ja ei vasta tegeliku elu Audru valla ühinemiseks ning külade
vajadustele.
eraldumist mõistlikuks ega vajalikuks ei pea.
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Audru suunal Lihula maanteel Papsaare küla, Kuldlõvi
elamurajoon, äärelinna tänavad (Nooda tn on Audru vald)
Rakvere maanteel, suuresti Tammiste küla
Riia maanteel väljasõit
Tallinna maanteel Sauga Hirvepargi asum

Arvan, et võiks nendes asulates läbiviia just selle teemaline küsitlus.
Kodanikud, kes töötavad linnas ja kellede lapsed käivad linnas LA-s ja
koolis, huvialaringis, perearstil, hambaarstil jne, ei kasuta vallas
esmatasandi teenust, mida igapäeva eluks vaja on. Maksud lähevad
vallale, aga kogu teenus saadakse linnast. See pole linna arenguteks
õiglane ja kasulik. Sellega välistaksime ka liba-sissekirjutused linna,
et LA ja kooli kohta saada.
Sindi linn võiks oma ümbruses samasuguse liitumise ja linnapiiri
korrektiivi teha
Ülejäänud vallad ja maapiirkonnad võiksid moodustada ühise
omavalitsuse, et oleks parem korraldada ühistransporti ja hariduselu
ning põllumajanduspiirkonnad jääksid omaette. Kindlasti saaksid
uued uued omavalitsused selliselt ka oma elanike piirarvu täis
Arvata on, et vallad ei soovi linnale loovutada piirkondi, mis toovad
märkimisväärse tulu vallaeelarvesse ja vallad on teinud ka nendesse
piirkondadesse märkimisväärseid finantseeringuid (Papsaare LA,
Sauga Kool) , siis linn võiks kaaluda nende väljaostmist valdadelt.

Ei puuduta Audru valda, mistõttu seisukohta
ei võta.
Ühinemisläbirääkimised on algatatud terve
Audru valla ühinemiseks.

Ühinemisläbirääkimised on algatatud terve
Audru valla ühinemiseks ning külade
võõrandamist linnale mõistlikuks ega
vajalikuks ei pea.

