Saarmaa omavalitsuste ühinemise majandusvaldkonna komisjonide
ühiskoosolek
Koosoleku protokoll
Lääne-Saare Vallavalitsus
8. märts 2017
Algus kell 13.00, lõpp kell 13.50
Juhatas: Kalmer Poopuu
Protokollis: Kersti Nurk
Protokolli lisaks osavõtjate registreerimisleht.
Kalmer Poopuu avas koosoleku. Tegu on majanduskomisjoni esimene kokkusaamisega, kohal
kõik valdkonna alakomisjonide liikmed, samuti omavalitsuste ühinemise tegevjuht Alo Heinsalu.
Kalmer Poopuu ettepanekul juhivad alakomisjone:
1. Urmas Sepp - Taristu-, transpordi-, teedekomisjon
2. Mikk Tuisk - Kommunaalmajanduse komisjon
3. Margo Sooäär - Munitsipaalvara komisjon
4. Mart Mäeker - Seotud ettevõtete komisjon
Probleemid, millele on vaja tähelepanu juhtida enne ühinemist, et 2018. aasta alguses sujuks
töö ühendvallas takistusteta:
Taristu-, transpordi-, teedekomisjon
1. Lume lükkamine. Kirjalikud lepingud peaksid olema sõlmitud hooaja lõpuni (nt 1. mai
2018)
2. Teede omandamine. Kas teed on katastrisse kantud? Kui palju on veel kandmata?
Kaardistada olukord. Kas teedele on sõlmitud notariaalsed lepingud, kui ei, siis püüda
vormistada aasta lõpuks.
Teeregistris olevad teed peaksid kokku minema raamatupidamise andmetega.
3. Õpilastransport peaks olema korraldatud õppeaasta lõpuni.
Kommunaalmajanduse komisjon
1. Jäätmekäitlus. Kuidas on sõlmitud lepingud? Millal lõppevad? Uute lepingute sõlmimine
ei tohiks jääda 2018. aasta algusesse.
2. Omavalitsusele kuuluvad hooned. Hoolduslepingud peaksid edasi minema kuni uue
haldusasutuse tekkimiseni.
Munitsipaalvara komisjon
1. Elektri ostmine. Järgmise aasta hange tuleks ära teha vanas vallas (kellel saab hange läbi 1.
Jaanuaril, nt Lääne-Saare vald tegi seoses ühinemisega 2aastase hanke).
Kuidas saab olema uues vallas kütuse üldhange kui nt. Leisis on ainult ühe firma tankla?
2. Munitsipaalvara. Valdadel anda komisjonile info, milline on seis kinnistusraamatusse
kandmisel. Kas kõik hooned on ehitisregistris? Kaardistada ära kogu kinnisvara.
Seotud ettevõtete komisjon
1. Omavaheline arveldamine. Kuidas läheb üle omandiõigus? Äriühingud, sihtasutused,
MTÜ-d jne. Omavalitsustel teha kehtivate lepingute nimekiri.
2. Käimasolevad hanked. Teha nimekiri hangetest, mis lähevad 1. jaanuaril edasi. Kaardistada
hangete plaan.
Järgmised koosolekud kutsuvad kokku alakomisjonide esimehed, kes teatavad koosolekute
komisjonide liikmetele e-meili teel.
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