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Lääne-Eesti piirkondliku komisjoni protokoll 
25.11.2016 
Haapsalu 
 
 

Osalejad:  Väino Tõemets (Rahandusministeerium), Tõnis Blank (Rapla maavanem), Jaan Leivategija 
(Saare maavanema asendaja), Kalev Kaljuste (Pärnu maavanem), Kersten Kattai (Tallinna 
Ülikool), Rivo Noorkõiv (OÜ Geomedia), Riho Rahuoja (Hiiu maavanem), Neeme Suur 
(Lääne maavanem), Sulev Valner (Rahandusministeerium), Ave Viks 
(Rahandusministeerium). 

Protokollis:  Kaie Küngas (Rahandusministeerium) 

 
Päevakord: 

1. Ülevaade maakondade ühinemisläbirääkimiste hetkeseisust.  

Väino Tõemets tervitas koosolekul osalejaid ja andis ülevaate koalitsioonileppest.  

 
1. Maavanemate/ühinemiskonsultantide poolne ülevaade maakondade ühinemisläbirääkimiste 

hetkeseisust 

Saaremaa 

Jaan Leivategija tõi välja, et Saaremaa läbirääkimiste ühinemisleping on avalikustatud ja elanike 
arvamus välja selgitatud. Ühinemislepingu kinnitamine on planeeritud 1. detsembriks. Muhu ja 
Ruhnu vald on taotlemas väikesaarte erandit.  

Väino Tõemets rõhutas, et väikesaared võiksid Rahandusministeeriumiga läbi rääkida, mis info tuleb 
erandi taotluses esitada, et taotlus vastaks seaduses sätestatule. Taotluse esitamine iseenesest ei 
taga erandi saamist, vaid taotlus peab sisuliselt vastama ja selgitama, kuidas suudetakse erandi 
kohaldamisel tagada haldusreformi eesmärkide täitmine (s.t võimekuse kasv kvaliteetsete avalike 
teenuste pakkumisel, piirkondade arengueelduste kasutamisel, konkurentsivõime suurendamisel ja 
ühtlasema piirkondliku arengu tagamisel ning võime tagada vajalik professionaalne võimekus 
kvaliteetsete avalike teenuste tagamisel).  

 
Hiiumaa 

Riho Rahuoja tõi välja, et Käina ja Hiiu valla ühinemisleping on avalikustatud, toimuvad 
rahvakoosolekud ühinemise tutvustamiseks. Elanike küsitlus on plaanis läbi viia detsembri alguses. 
Emmaste ja Pühalepa vald läbirääkimistes ei osale ning ühendatakse valitsuse algatatud etapis, mil 
kaasarääkimisvõimalus on väiksem.  

 
Läänemaa 

Neeme Suur tõi välja, et Haapsalu ja Ridala läbirääkimistes viidi läbi elanike küsitlus, Ridala valla 
elanikud ei toetanud ühinemist. Ühinemislepingu kinnitamine on planeeritud 20. detsembriks. 
Kullamaa vald viis läbi elanike küsitluse, kus küsis ka eelistust suuna osas. Osales 26% hääleõiguslikest 
elanikest, kellest 50% toetas ühinemist Lääne-Nigula, Martna, Nõva ja Noarootsiga ning 47% 
Märjamaa ja Vigala vallaga. Kullamaa volikogu teeb otsuse 25. novembril. Lihula, Hanila, Varbla ja 
Koonga volikogude otsuste aeg pole veel paika pandud.  
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Pärnumaa 

Kalev Kaljuste tõi välja, et Vändra alevi ning Vändra, Tootsi ja Halinga valla ühinemisel arutatakse läbi 
detaile. Saarde, Surju, Tahkuranna ja Häädemeeste valla läbirääkimistes ei ole endiselt jõutud 
kokkuleppele keskuse paiknemise osas, mis võib läbirääkimistega lõpuni minemist mõjutada. 
Tõstamaa, Paikuse ja Audru valla ning Pärnu linna elanike küsitlusel ei toetatud ühinemist. Võimalik, 
et Tõstamaa vald lõpetab läbirääkimised. Sauga, Sindi, Tori ja Are ühinemisleping on avalikustatud, 
elanike küsitlus toimub 7-11. Detsember ning ühinemislepingu kinnitamine on planeeritud 21. 
detsembriks. Sauga, Sindi, Tori ja Are ühinemisel täidetakse ka soovitusliku suuruse kriteerium. Sauga 
valla Tammiste küla elanikud soovivad ühineda Pärnu linnaga ja kogutakse allkirju ettepaneku 
esitamiseks. Sauga vald pole seni küla äraandmist pooldanud.  Kihnu vald plaanib taotleda väikesaare 
erandit ja koostavad taotlust. 

 
Raplamaa 

Tõnis Blank tõi välja, et Märjamaa, Vigala ja Kullamaa läbirääkimistes on kokku lepitud osavaldades. 
Volikogud teevad otsused detsembri alguses. Rapla, Kaiu ja Raikküla läbirääkimistes toimub elanike 
arvamuse väljaselgitamine 7-12. detsember. Juuru vald endiselt ei osale läbirääkimistes. Järvakandi ja 
Kehtna volikogud teevad otsused 21. detsembril. Käru vald kinnitas ühinemise Türi ja Väätsa vallaga.  

 
Lepiti kokku, et järgmine komisjoni koosolek toimub 22. detsembril kell 10.30 Haapsalus ja 
jaanuarikuu koosolek 4. jaanuaril kell 11.30 Pärnus.  
 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)  

Väino Tõemets 
Komisjoni esimees 


