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Lihula
Osalejad:

Väino Tõemets (Rahandusministeerium), Tõnis Blank (Rapla maavanem), Kaido Kaasik
(Saare maavanem), Kalev Kaljuste (Pärnu maavanem), Kersten Kattai (Tallinna Ülikool),
Rivo Noorkõiv (OÜ Geomedia), Riho Rahuoja (Hiiu maavanem), Neeme Suur (Lääne
maavanem), Ave Viks (Rahandusministeerium).

Kutsutud:

Kaia Sarnet (Rahandusministeerium).

Protokollis: Kaie Küngas (Rahandusministeerium).
Päevakord:
1. Elanike arvamuse väljaselgitamise kord haldusterritoriaalse korralduse muutmisel
2. Ülevaated maakondades toimuvatest läbirääkimistest:
a. Hiiumaa
b. Saaremaa
c. Läänemaa
d. Pärnumaa
e. Raplamaa
3. Arutelu ja võimalikud soovitused
Väino Tõemets tervitas koosolekul osalejaid ja tutvustas päevakorda.
1. Elanike arvamuse väljaselgitamise kord haldusterritoriaalse korralduse muutmisel
Ave Viks esitas ülevaate elanike arvamuse väljaselgitamise korrast haldusterritoriaalse korralduse
muutmisel, mis kinnitatakse Vabariigi Valitsuse korraldusega. Selgitas, et kui küla elanikud on
esitanud küla ühest omavalitsusest teise omavalitsuse koosseisu liikumise ettepaneku, siis elanike
küsitlus viiakse omavalitsuse poolt läbi vaid siis kui volikogu on külade üleandmise ettepanekuga
nõustunud. Lisaks on võimalik vastavat küsitlust korraldada Vabariigi Valitsuse poolt algatatud etapis.
2. Ülevaade toimuvatest ühinemisläbirääkimistest
Hiiumaa
Riho Rahuoja tõi välja, et Hiiumaal toimus komisjoni esitatud soovituse järgselt kõikide omavalitsuste
ühine arutelu. Käina, Emmaste ja Pühalepa on nõustunud omavaheliste läbirääkimistega ning
esitavad tõenäoliselt taotluse ühinemiskonsultandi toe saamiseks.
Saaremaa
Kaido Kaasik märkis, et mitmed volikogud on peatselt toimumas, kus võidakse teha otsuseid ühe
piirkonna kasuks. Kuna pooldatakse Saaremaale nii ühe omavalitsuse moodustamist kui ka IdaSaaremaale eraldi omavalitsuse moodustamist, siis ei ole lõplikud valikud veel teada.
Läänemaa
Neeme Suur tõstis esile, et uue arenguna on Martna vald teinud ettepaneku Haapsalu linnale, vastust
veel ei ole (varasemalt on Martna vald kinnitanud ka Ridalaga läbirääkimiste jätkamise võimalikkust).
Rivo Noorkõiv sõnas, et Lihula, Varbla, Koonga ja Hanila valdade läbirääkimistes on hetkel kokku lepitud
taotleda ühinemist Pärnu maakonna koosseisu. Omavalitsuse nimena kaalutakse Lääneranna valda.
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Kersten Kattai lisas, et Haapsalu ja Ridala on ette valmistanud ühinemislepingu projekti,
investeeringute punkt on veel läbirääkimistel. Lahtine on ka ühendomavalitsuse staatuse küsimus.
Pärnumaa
Kalev Kaljuste tõi välja, et Pärnumaal on hetkel toimuvate läbirääkimiste põhjal moodustumas neli
omavalitsust. Esiteks Lihula, Varbla, Koonga ja Hanila valla läbirääkimised. Teiseks Põhja-Pärnumaal
Vändra alevi, Vändra valla, Tootsi valla ja Halinga valla läbirääkimised esialgse nimega Pärnu-Jakobi vald.
Kolmandaks peavad Lõuna-Pärnumaal läbirääkimisi Saarde, Surju, Tahkuranna ja Häädemeeste vallad
ning neljandaks läbirääkimised Pärnu linna ettepaneku alusel. Sindi linn ei pea ühinemisläbirääkimisi.
Vändra vald ja Vändra alev on paralleelse suunana nõustunud Järvakandi ettepanekuga.
Komisjon jõudis arutelu tulemusel seisukohani, et Rahandusministeerium saadab Vändra alevile ja Vändra
vallale kirja rõhutamaks, et omavalitsused peaksid ühinemiste ajakavas püsimiseks tegema valiku kindla
ühinemispartnerite osas ning lõpetama paralleelsed läbirääkimised vastava volikogu otsusega.
Toodi välja, et palju on küsimusi mõjudest Leader meetmete rakendamisele ja edasisele meetme
piirkondade jaotusele. Komisjoni liikmed tegid ettepaneku Rahandusministeeriumile koostada
kokkuvõte peamistest küsimustest ja vastustest neile.
Raplamaa
Tõnis Blank sõnas, et Märjamaa, Vigala ja võib-olla ka Kullamaa peavad läbirääkimisi. Kehtna ja
Järvakandi peavad läbirääkimisi. Rapla läbirääkimistesse on kaasatud Raikküla, Kaiu ja Käru. Juuru
vald pole seni otsust ühinemiseks teinud. Probleemkohaks on, et kuigi Kaiu ja Käru sooviksid ühineda
Raplaga ei ole see ühise piiri puudumise tõttu võimalik.
Väino Tõemets juhtis tähelepanu Kaiu valla saadetud kirjale, kus soovitakse piirkondliku komisjoni
arvamust edasiste lahenduste osas.
Komisjon otsustas võtta järgmisel koosolekul päevakorda seisukoha kujundamise ning komisjoni poolt
soovituse andmise Kaiu vallale.

3. Piirkondliku komisjoni poolsed soovitused
Komisjon otsustas:
3.1. Rahandusministeeriumil esitada Vändra alevile ja Vändra vallale kiri rõhutamaks, et
omavalitsused peaksid ühinemiste ajakavas püsimiseks tegema valiku kindlate
ühinemispartnerite osas ning lõpetama paralleelsed läbirääkimised volikogu poolt vastu võetud
otsusega.
3.2. Rahandusministeeriumil esitada kokkuvõte haldusreformi mõjudest Leader meetmete
rakendamisele ja edasisele piirkondade jaotusele.
3.3. Võtta järgmisel koosolekul päevakorda arvamuse kujundamine ja soovituse andmine Kaiu vallale
(Rapla maakonna omavalitsustele).
Lepiti kokku, et järgmine komisjoni koosolek toimub 19. augustil kell 11.00 Haapsalus.

(allkirjastatud digitaalselt)

Väino Tõemets
Komisjoni esimees
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