Lääne-Eesti piirkondliku komisjoni protokoll
10.01.2017
Tallinn

Osalejad:

Väino Tõemets (Rahandusministeerium), Tõnis Blank (Rapla maavanem), Kaido Kaasik
(Saare maavanem), Kalev Kaljuste (Pärnu maavanem), Rivo Noorkõiv (OÜ Geomedia),
Neeme Suur (Lääne maavanem), Sulev Valner (Rahandusministeerium), Ave Viks
(Rahandusministeerium).
Puudusid: Kersten Kattai (Tallinna Ülikool), Riho Rahuoja (Hiiu maavanem)
Kutsutud: Mikk Pikkmets
Protokollis: Kaie Küngas (Rahandusministeerium)
Päevakord:
1. KOV volikogudes kinnitatud ühinemistaotlustele piirkondliku komisjoni arvamuste andmine:
1) Lääne-Nigula, Noarootsi, Nõva, Martna ja Kullamaa vald
2) Lihula, Hanila, Varbla ja Koonga vald
2. Piirkondliku komisjoni arvamuse andmine mereliste saarvaldade erandi taotlustele
1) Ruhnu erandi taotlus
Väino Tõemets tutvustas päevakava.
1. KOV volikogudes kinnitatud ühinemistaotlustele piirkondliku komisjoni arvamuste andmine:
1) Lääne-Nigula, Noarootsi, Nõva, Martna ja Kullamaa vald
Ekspertarvamuses toodi välja, et ühinemispiirkond vastab haldusreformi eesmärkidele. Võimalus on
arendada kandipõhist elanike identiteeti, moodustada võimekaid kogukonnakogusid ning vajadusel
osavallad, et tagada elanikele aktiivne kaasarääkimine külaliikumises ja valla arengus tervikuna.
Senistes vallakeskustes säilivad baasteenused, mistõttu teenuste osutamine elanikele kindlasti ei
halvene. Tänu ühinemisele on võimalik kasutada inimkapitali ja rahalisi ressursse tulemuslikumalt.
Piirkondlik komisjon toetab volikogude algatatud ühinemist, kuna taotletava ühinemise tulemusel
tekib haldusreformi seaduse kriteeriume, eesmärke ja territoriaalse terviklikkuse põhimõtet täitev
ühtne omavalitsus, mis on positiivse mõjuga haldusreformi eesmärkide täitmisele.
2) Lihula, Hanila, Varbla ja Koonga vald
Ekspertarvamuses toodi välja, et ühinev omavalitsus vastab haldusreformi eesmärkidele. Uus vald on
maalise iseloomuga hõredalt asustatud ja suure pindalaga. Valla keskuseks on Lihula, teistes
vallakeskustes moodustatakse teeninduskeskused. Ühisvalla edasine areng lähtub keskuste
võrgustikul põhineval toimimisel. Ühinevad omavalitsused taotlevad kuulumist Pärnu maakonna
koosseisu, mis toob kaasa maakonnapiiride muutmise ja sellega seoses tuleb teha vajalikud
ümberkorraldused valitsemises ja vallapiire ületavates koostöövaldkondades.
Neeme Suur tõstatas, et ETHS näeb piiride muutmisel ette kindlad nõuded, sh maakonnapiiride
muudatuste läbiviimiseks ja elanike arvamuse väljaselgitamiseks.
Ave Viks täpsustas, et üldjoontes lähtutakse ETHSist arvestades haldusreformi seaduses toodud
erisusi. Seadus ei reguleeri eraldi (linnade ja valdade piiride muutmisega analoogselt)
maakonnapiiride muutmist, vaid linnade ja valdade maakondliku kuuluvuse muutmist kui
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haldusüksuste piiride muutmisega kaasnevalt, mille otsustab Vabariigi Valitsus. Komisjoni ülesandeks
ei ole anda juriidilisi hinnanguid.
Väino Tõemets selgitas, et maakondliku kuuluvust otsustab valitsus omavalitsuse sisendi alusel.
Piirkondlik komisjon annab oma arvamuse vaid kohalike omavalitsuste ühinemisele.
Neeme Suur märkis, et kahe valla lahkumine Lääne maakonnast mõjutab oluliselt maakondlike
koostöövõrgustike ja riikliku halduse toimimist.
Piirkondlik komisjon toetab volikogude algatatud ühinemist, kuna taotletava ühinemise tulemusel
tekib haldusreformi seaduse kriteeriume, eesmärke ja territoriaalse terviklikkuse põhimõtet täitev
ühtne omavalitsus, mis on positiivse mõjuga haldusreformi eesmärkide täitmisele. Ühinenud valla
maakondliku kuuluvuse otsuse tegemisel tuleks tähelepanu pöörata omavalitsuste ettepanekule
kuuluda Pärnu maakonna koosseisu, mõjule maakondade koostöövõrgustikele ning võimalusel
arvestada maakondliku halduskorralduse proportsionaalsusele ja riigiasutuste toimimisele.

2. Piirkondliku komisjoni arvamuse andmine mereliste saarvaldade erandi taotlustele
1) Ruhnu erandi taotlus
Piirkondlik komisjon teeb Vabariigi Valitsusele ettepaneku Ruhnu vallale haldusreformi seaduse § 9
lõike 3 punktis 3 sätestatud erandit mitte kohaldada ning ühendada vald ühineva Saaremaa vallaga.
Saaremaaga ühendamise eeliseks on saareliste probleemide tundmine, koostööpraktika ja väiksem
kaugus Kuressaarde võrreldes Pärnuga. Vajalik on Ruhnu osavalla moodustamine ühinenud
omavalitsuse koosseisus.
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