25.04.2016
Ridala valla ja Haapsalu linna ühinemisläbirääkimised
VALDKONNAKOMISJONIDE ÜHISKOOSOLEK

MEMO
Koostas: Margus Metssalu, ühinemiskoordinaator
Algus kell 16.00
Lõpp kell 17.10

PÄEVAKORD
1. Ühinemisprotsessi tegevuskava tutvustus. Kokkuvõte toimunust, järgnevad tegevused
ja nende tähtajad
2. Komisjonide lähteülesannete tutvustus, arutelu, vajadusel täpsustuste kokkuleppimine
3. Komisjonide töökorralduse ja tööpõhimõtete kokkuleppimine
4. Komisjonide järgmiste kohtumiste ajakava planeerimine
5. Kohapeal algatatud küsimused
KOKKUVÕTE TOIMUNUST
1. Ridala ja Haapsalu esindajad ütlesid tervitussõnad. Ühinemiskoordinaator tegi
lühiülevaate juhtkomisjonis kokkulepitud tegevus- ja ajakavast, seni toimunud
koosolekutest.
Valdkonnakomisjonidel on esmalt oluline anda valdkondade sisend ühinemislepingu
kavandisse, mis peab valmima enne juuni lõppu. Ühinemislepingus peaks olema
fikseeritud vaid kõige olulisemad põhimõtted ja kokkulepped. Üksikasjadega jätkub
töö ka pärast lepingu sõlmimist ja enne jõustumist.
2. Juhtkomisjon kinnitas konsultant Kersten Kattai väljapakutud valdkonnakomisjonide
lähteülesanded oma 6. aprilli koosolekul. Leiti, et lähteülesanded on sobivad ja
vajadusel saab neid komisjonide töö käigus täiendada. Oluline on silmas pidada
eesmärke – esmalt on oluline komisjonide panus ühinemislepingu teksti osas.
Väga oluline on võrdlusandmete kogumine ja teisele poolele kättesaadavaks tegemine
esimesel võimalusel. Lepiti kokku, et arvandmete osas võetakse aluseks 2016. aasta
andmed (eelarve jms).
3. Nii Ridala kui Haapsalu on nimetanud komisjonide juhid. Lepiti kokku, et
komisjonide kokkusaamiste korraldamisel ja kokkusaamiste aja otsustamisel
lähtutakse komisjonide juhtide vahel kokkulepitust. Komisjonide juhid teavitavad
ühinemiskoordinaatorit koosoleku ajast, koordinaator osaleb koosolekul ja osutab
igakülgset abi vastavalt vajadusele. Komisjonide koosolekud protokollib
ühinemiskoordinaator.

4. Lepiti kokku järgmised valdkonnakomisjonide toimumisajad ja – kohad:
Sotsiaalkomisjon - 26. aprill kell 15.00 (Haapsalu LV)
Komisjoni juhid: Kaja Rootare (Haapsalu), Raivo Õiglas (Ridala)
Haridus- ja noorsootöökomisjon - 02. mai kl 11.00 (Haapsalu LV)
Komisjoni juhid: Liina Põld (Haapsalu), Maire Vilbas (Ridala)
Majanduskomisjon - 02. mai kl 13.00 (Ridala VV)
Komisjoni juhid: Martin Schwindt (Haapsalu), Helen Koppa (Ridala)
Kultuuri-, spordi- ja kodanikuühenduste komisjon - 02. mai kl 15.00 (Haapsalu LV)
Komisjoni juhid: Liina Põld (Haapsalu), Maire Vilbas (Ridala)

Lisad:
1. Osavõtjate registreerimisleht

