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Lääne-Eesti piirkondliku komisjoni protokoll 
22.04.2016 
Haapsalu, Lääne Maavalitsus  
 
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), Sulev Valner (Rahandusministeerium), Ave Viks (Rahandusministeerium). 

Kutsutud:  Kaia Sarnet (Rahandusministeerium), Kristel Jupits (Lääne Maavalitsus). 

Protokollis:  Kaie Küngas (Rahandusministeerium). 
 
Päevakord: 

1. Ülevaade piirkondliku komisjoni töökorrast ja edasistest tegevustest 
2. Ülevaade toimuvatest ühinemisläbirääkimistest 
3. Piirkondliku komisjoni poolsed soovitused, arutelu 

 
Väino Tõemets tervitas koosolekul osalejaid ja tutvustas päevakorda.  
 

1. Ülevaade piirkondliku komisjoni töökorrast ja edasistest tegevustest 

Ave Viks tegi ülevaate piirkondliku komisjoni eesmärkidest ja töökorrast.  
 

2. Ülevaade toimuvatest ühinemisläbirääkimistest 

Neeme Suur esitas ülevaate Läänemaal toimuvatest ühinemisläbirääkimistest. Ridala ja Haapsalu 
planeerivad ühinemist. Põhja-Läänemaal toimuvad läbirääkimised Lääne-Nigula valla ettepanekust 
lähtuvalt, moodustuda võiks u 7000 elanikuga omavalitsus. Kullamaal, Nõval ja Martnal on mitu 
ettepanekut. Vormsi hetkel läbirääkimistes ei osale. Läbirääkimisterühmas Lihula, Hanila, Koonga ja 
Varbla on võimalik ühinemine üle maakonna piiri. Kindlamad otsused tehakse seaduse vastuvõtmise 
järgselt.  

Komisjon otsustas esitada mitmes suunas läbirääkivatele omavalitsustele soovituse teha valik 
ühinemispartnerite osas maikuu lõpuks.  
 

Kalev Kaljuste kirjeldas Pärnumaa omavalitsuste läbirääkimiste hetkeseisu. Pikemalt on toimunud 
Vändra alevi, Vändra valla ja Tootsi valla läbirääkimised. Moodustumas on läbirääkimisrühm Saarde, 
Surju, Tahkuranna ja Häädemeeste vallast. Ettepanekuid läbirääkimiste alustamiseks on teinud Pärnu 
linn, Halinga vald, Sindi linn ning lisaks Järvakandi vald Raplamaalt. Palju on veel vastuseta 
ettepanekuid, sest vastamistähtajad pole saabunud (ettepanek esitatud aprillis). Seetõttu ei ole 
lõplikke otsuseid veel paigas.  

Komisjoni tegi ettepaneku saata ka Pärnumaa omavalitsustele komisjoni soovitus 
läbirääkimispartnerite valiku tegemiseks maikuu jooksul.  
  

Tõnis Blank esitas kokkuvõtte toimuvatest Rapla maakonna läbirääkimistest. Ettepanekuid on teinud 
Rapla ja Kehtna. Käru vald on saanud ettepaneku Türilt (maakonnapiiri ülene). Lõplikke otsuseid ei 
ole paigas ning läbirääkimised on mitmel pool algusjärgus. Välistatud ei ole ühinemised üle 
maakonna piiri.  

Komisjon tegi Rahandusministeeriumile ettepaneku saata kõigi maakondade tähtaegselt 
läbirääkimisettepanekule mittevastanud omavalitsustele selgitav kiri, et tähtaegselt mitte vastamisel 



2 

 

ei ole hiljem ilma uue täiendava haldusterritoriaalse korralduse muudatuse ettepanekuta võimalik 
ühinemispiirkonna läbirääkimistega ühineda.  
 

Kaido Kaasik tegi ülevaate ühinemisläbirääkimiste hetkeseisust Saaremaal. Kuressaare linna esitatud 
kõiki maakonna omavalitsusi hõlmavast ettepanekust on keeldunud Ruhnu, Muhu ja Pöide vald. 
Lisaks on oma ettepanekud teinud Leisi vald.  
 

Riho Rahuoja kirjeldas Hiiumaa omavalitsuste plaane ühinemisteks. Emmaste vald lükkas Hiiu valla 
ettepaneku tagasi.  
 

3. Piirkondliku komisjoni poolsed soovitused, arutelu 

3.1. Komisjon otsustas esitada kõigi maakondade mitmes suunas läbirääkivatele omavalitsustele 
soovituse ühinemiste ettevalmistamise ajakavas püsimiseks teha valik ühinemispartnerite 
osas hiljemalt maikuu lõpuks.  

3.2. Komisjon esitas Rahandusministeeriumile ettepaneku saata kõigi maakondade tähtaegselt 
läbirääkimisettepanekule mittevastanud omavalitsustele selgitav kiri, et tähtaegselt mitte 
vastamisel ei ole hiljem ilma uue täiendava haldusterritoriaalse korralduse muudatuse 
ettepanekuta võimalik ühinemispiirkonna läbirääkimistega ühineda.  

3.3. Komisjon otsustas vastavalt komisjoni töökorrale järgmisel koosolekul kujundada arvamuse 
haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks algatatud läbirääkimiste osas Hiiumaal ja 
Saaremaal. 

 

Lepiti kokku, et järgmine komisjoni koosolek toimub peale haldusreformi seaduse II lugemist 
Riigikogus 24. mail kell 11.00 Lääne Maavalitsuses. Protokoll saadetakse kooskõlastamisele.  
  

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)  

Väino Tõemets 

Komisjoni esimees 

 

 


