Lääne-Eesti piirkondliku komisjoni protokoll
24.05.2016
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).

Protokollis: Kaie Küngas (Rahandusministeerium).
Päevakord:
1. Ülevaade haldusreformi seaduse eelnõu muudatustest Riigikogu II lugemisel
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. Ülevaade haldusreformi seaduse eelnõu muudatustest Riigikogu II lugemisel
Ave Viks tegi ülevaate haldusreformi seaduse eelnõu muudatustest Riigikogu II lugemisel.
2. Ülevaade toimuvatest ühinemisläbirääkimistest
Hiiumaa
Riho Rahuoja esitas ülevaate läbirääkimiste seisust Hiiumaal. Emmaste vald lükkas Hiiu valla
ettepaneku tagasi, Pühalepa ja Käina ei ole vastanud. Arutelusid Emmaste, Pühalepa ja Käina vahel
on toimunud.
Kersten Kattai kirjeldas ekspertarvamuse koostamise aluseid ja seni tehtud tööd Hiiumaa osas.
Arutelu.
Komisjon otsustas: Soovitada Hiiumaa neljale omavalitsusele Hiiumaal
ühinemisläbirääkimiste alustamist ühe tervet maakonda hõlmava valla moodustamiseks.

ametlike

Võimalik on korraldada täiendav kohtumine Hiiumaa omavalitsustega piirkondliku komisjoni
hinnangu tutvustamiseks.
Saaremaa
Kaido Kaasik tegi ülevaate ühinemisläbirääkimiste arengutest ja muutustest Saaremaal. Lääne-Saare
vald on esitanud liitumisettepaneku enamusele Saaremaa omavalitsustele. Juuni alguses peaks
tehtama lõplikumad otsused. Kuressaare algatatud läbirääkimistes on endiselt üleval võimalik
osavaldade moodustamise küsimus.
Kersten Kattai võttis kokku eksperthinnangus toodu. Kujunevad läbirääkimispiirkonnad (LääneSaaremaa ilma Kuressaareta ja Ida-Saaremaa) ei pruugi vastata haldusreformi eesmärkidele.
Arutelu.
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Komisjon otsustas: Soovitada kõigile Saaremaa1 omavalitsustele ametlike ühinemisläbirääkimiste
jätkamist ühe valla moodustamiseks saarel koos kohalike teenuskeskustega.
Läänemaa
Neeme Suur kirjeldas muutuseid Läänemaal. Vormsi endiselt ei osale läbirääkimistes. Haapsalu ja
Ridala jätkavad. Martna lõpetas läbirääkimised Lihula, Hanila, Varbla ja Koongaga ning jätkab LääneNigula algatatud ettepaneku suunal. Rehemäe küla Saue vallast on avaldanud soovi ühineda LääneNigula vallaga.
Rivo Noorkõiv sõnas, et Lääne-Nigula ettepanku põhjal toimuvad ettevalmistused ning peatselt on
arutelul ühinemislepingu esmane versioon.
Arutelu.
Pärnumaa
Kalev Kaljuste tegi ülevaate Pärnumaal toimuvatest läbirääkimistest. Vändra alev, Vändra vald ja
Tootsi vald jätkavad läbirääkimistega. Samuti Saarde, Surju, Tahkuranna ja Häädemeeste vallad. Sindi
linna esitatud ühinemise ettepanekule pole veel vastatud, tähtaeg vastamiseks juuni keskel. Lihula,
Hanila, Varbla ja Koonga läbirääkimistes on jätkuvalt üleval edasine maakonda kuuluvuse küsimus.
Arutelu.
Komisjon jõudis arutelu tulemusel seisukohani, et Lihula, Hanila, Varbla ja Koonga vallad peaksid
esmalt ise maakonna küsimuses jõudma seisukohale. Võimalik on edaspidi anda soovitus ka
piirkondliku komisjoni poolt.
Raplamaa
Tõnis Blank esitas kokkuvõtte muutustest Rapla maakonna läbirääkimistes. Käru ja Kaiu vallad on küll
nõustunud Rapla valla läbirääkimistega, kuid puudub ühine piir. Juuru vald ei ole hetkel ühegi
läbirääkimisega nõustunud.
Arutelu.
3. Piirkondliku komisjoni poolsed soovitused
3.1. Soovitada Hiiumaa neljale omavalitsusele Hiiumaal ametlike ühinemisläbirääkimiste
alustamist ühe tervet maakonda hõlmava valla moodustamiseks.
3.2. Soovitada kõigile Saaremaa2 omavalitsustele ametlike ühinemisläbirääkimiste jätkamist ühe
valla moodustamiseks saarel koos kohalike teenuskeskustega (soovitus ei hõlma Muhu ja
Ruhnu valda).
Lepiti kokku, et järgmine komisjoni koosolek toimub 29. juunil kell 11.00 Lihulas.

(allkirjastatud digitaalselt)

Väino Tõemets
Komisjoni esimees
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Saaremaa kui saar mitte maakond. Soovitus ei hõlma Muhu ja Ruhnu valda.
Saaremaa kui saar mitte maakond
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