18.05.2016
Ridala valla ja Haapsalu linna ühinemisläbirääkimised
JUHTIVKOMISJONI KOOSOLEK

MEMO
Koostas: Margus Metssalu, ühinemiskoordinaator
Algus kell 15.00
Lõpp kell 17.00
Haapsalu Linnavalitsus, volikogu saal

PÄEVAKORD
1. Juhtimisstruktuur, ametid, asutused
2. Omavalitsuse staatus – linn või vald. Omavalitsuse nimi
3. Osalemine koostööliitudes
4. Komisjonide töö ülevaade
5. Kommunikatsiooniplaan
6. Kohapeal algatatud küsimused
Osalejad:
Ridala – Helen Koppa, Olev Peetris, Igor Pogodin, Raivo Õiglas, Maire Vilbas
Haapsalu – Urmas Sukles, Lauri Väli, Heikki Sool, Liina Põld, Martin Schwindt,
Tõnu Parbus
Ühinemiskoordinaator Margus Metssalu
KOKKUVÕTE
1. Leiti, et kindlasti on ühinenud omavalitsuses olemas vajadus mõlema ühineva struktuuri
spetsialistide osas. Tugistruktuuri osa tuleb üle vaadata, samas ei ole töö mahu vähenemist
pigem ette näha. Valdkonnakomisjonid on tegemas ettepanekuid uute struktuuriüksuste või
ametikohtade moodustamiseks (lastekaitse, erivajadustega laste spetsialistid, koostöö
kogukondadega). Igal juhul on mõistlik võimalusel kasutada olemasolevaid töötajaid ka
senisest erinevatel ametikohtadel kui selline vajadus ilmneb.
Lepiti kokku, et uue struktuuri arutamiseks võetakse esmalt aluseks Haapsalu praegune
struktuur kuhu paigutatakse Ridala praegused ametikohad lisaks. Sellest lähtuvalt

toimuvad järgmised arutelud. Lõpliku otsuse inimeste ja ametikohtade osas saab nii ehk
naa teha ühinemisjärgne volikogu ja valitsus (sh poliitiliste ametikohtade küsimus).
2. Ühinemiskonsultant esitas ühinenud omavalitsuse staatuse ja nime osas oma kaalutlused ja
nõuanded, samuti kohanime-ekspert Peeter Pälli arvamus (Lisa 2).
Koosolekul esitasid nii Haapsalu kui Ridala oma nägemused staatuse ja nime osas.
Haapsalu tegi ettepaneku, et ühinemisjärgselt peaks omavalitsus olema linna staatuses
(Haapsalu linn). Ridala tegi ettepaneku, et ühinemisjärgselt peaks omavalitsus olema valla
staatuses (Ridala vald) koos vallasisese Haapsalu linnaga.
Kuivõrd lõpliku otsuse saavad teha Haapsalu ja Ridala volikogude liikmed, leiti, et
mõistlik on korraldada volikogude ja ühinemise juhtivkomisjoni ühiskoosolek, kus saab
ühinemisjärgse omavalitsuse staatuse ja nime osas mõtteid vahetada. Koosoleku toimumise
ajaks lepiti kokku 31.05.2016, toimumiskohaks Haapsalu Kultuurikeskus, algusaeg kell
17.00.
3. Osalemine koostööliitudes.
koosolekutel.
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otsustati
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4. Kõik valdkonnakomisjonid on kokkulepitud lähteülesannete käsitlemise lõpetanud.
Tegeletakse ettepanekute arutamise ja sõnastamisega ühinemislepingu kavandisse, mis
esitatakse otsustamiseks juhtivkomisjonile. Majanduskomisjon koostab koostöös teiste
komisjonidega ühinemisega kaasnevate täiendavate ja ühtlustamist vajavate kulude
prognoosi. Mõlema ühineja investeeringute kavad tuleb samuti koos üle vaadata, otsustada
tuleb ühinemistoetuse kasutamisega seonduv.
5. Kommunikatsioonikomisjon koostas lähtuvalt 04.05 juhtivkomisjonis kokkulepitust
kommunikatsiooniplaani (Lisa 3) teavitamisega seotud tegevuste kirjeldustega.
6. Kohapeal algatatud küsimusena arutati Martna valla poolt 2013. aastal Ridalale tehtud
ühinemisettepanekut. Konsultant Kersten Kattai esitas antud küsimuses oma nõuanded
(Lisa 4). Ridala informeeris, et volikogu arutab seda küsimust ja teeb otsuse oma 14.06
koosolekul. Haapsalu võttis olukorra teadmiseks.
JÄRGMINE KOOSOLEK
Lepiti kokku, et järgmine juhtivkomisjoni kohtumine toimub koos volikogude
ühiskohtumisega 31.05.2016 algusega kell 17.00 Haapsalu Kultuurimajas.
Lisad:
1.
2.
3.
4.

Osavõtjate registreerimisleht
Konsultandi nõuanded staatuse ja nime osas
Kommunikatsooniplaan
Konsultandi nõuanded Martna ettepaneku osas

