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Hanila valla, Kullamaa valla, Koonga valla, Lihula valla, Martna valla, Varbla valla 

ühinemiskõneluste koosolek 

PROTOKOLL 2 

Koonga vallavalitsus         13. aprill 2016 

 

Algas kell 14.00 
Lõppes kell 16.30 

Osalejad: (Registreerimisleht protokollile lisatud). 

 

Koosoleku päevakord: 

Tervitus. Koonga vallavanem 

1. Haldusreformi käigust, üldised tähelepanekud  - Rivo Noorkõiv   

2. Piirkonna ühinemine, viimased arengud - KOV esindajad 

3. Töörühmade moodustamine ja ühinemise ajagraafikus kokkuleppimine  

4. Kohapeal algatatud küsimused 
 

Osalejaid tervitas Mikk Pikkmets, Koonga vallavanem. 
 

Koonga vald on läbirääkimistes mitmes suunas. Volikogu on 28. aprillil 2016, kus arutatakse 

ühinemispiirkondade teemat. Pärnumaal on ühinemisvariante laual mitmeid. 

 

Koosolekut juhatajaks valiti konsultatsiooni- ja koolituskeskus OÜ Geomedia konsultant Rivo 

Noorkõiv. Päevakord oli varasemalt osalejatele ette saadetud. Kinnitati päevakord. 

 

Päevakorra punkt 1. 

 

R. Noorkõiv tutvustas reformi üldist käiku.  

• Reformi seaduseelnõu läbis Riigikogu suures saalis esimese lugemise. Ettepanekud reformi 

teiseks lugemiseks 20. aprill 2016. Indikatiivne seaduseelnõu vastuvõtmine mais-juunis 2016. 

• Piirkondlikud komisjonid on moodustamisel; Põhja-Eesti piirkondlik komisjon: Harju, Järva, 

Lääne-Viru ja Ida-Viru maakond. Lääne-Eesti piirkondlik komisjon: Pärnu, Lääne, Saare, Hiiu ja 

Rapla maakond. Lõuna-Eesti piirkondlik komisjon: Jõgeva, Viljandi, Tartu, Võru, Põlva ja Valga 
maakond.  

• On toimunud arutelud ekspertrühmas maavalitsuste tuleviku üle, KOVidele/ OVLidele uute 

ülesannete üleandmine, KOV koostöö korraldamine 

• Koordinaatorite kohta tehakse otsused EASis 22. aprillil 2016. 

• Võimalik on taotleda EASist uuringute jms rahastamist neil omavalitsustel, kes on 

ühinemisotsused selle aasta lõpuks teinud, rahastamine alates jaanuarist 2017. 

• Valminud kaks uuringut, mis võivad huvi pakkuda: Pärnumaa KOV territoriaalsete 
stsenaariumite analüüs ja külavanemate mudeli kasutamine. Panen viited osalejatele e-maili. 

• Nö Põhja-Läänemaa ühinemispiirkonna arutelu raames esitab Kullamaa vald oma nägemuse 

osavallast kirjalikult 15. aprillil 2016.. 

 

Järgnesid täpsustavad küsimused, arutelu. 
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Päevakorra punkt 2. 

 

Tiiu Aavik, Martna vald: Põhja-Läänemaa omavalitsustega oleme liikunud ühinemislepingu suunas 

jõudsalt edasi. Töörühmade praktika on õigustanud ja tulemuseks on konkreetsed sõnastatud 

sisendid ühinemislepingusse. Peame leppima kokku, mis läheb elanike jaoks peale ühinemist 

paremaks. Martna vald on algatanud kolme küla osas, mis jäävad Liivi jõest lõunasse, elanike 

küsitluse administratiivpiiride muutmise vajaduse selgitamiseks. Elanikkond on jaotunud nelja rühma: 

1) ei ela alaliselt külas, puudub huvi; 2) 50% omavad seisukohta; 3)seisukoht pole veel kujunenud; 4) 

teema ei huvita. Seni kui pole valmis ühinemislepingu töövarianti, raske meelsuse osas edasi liikuda – 

mille vahel ühinemisotsustamisel  valida, see vajab selgust. 

 

Varje-Ojala-Toos ja Jaak Kastepõld, Lihula vald: Oleme teinud mitmeid kokkusaamisi, seda nii 

Läänemaa kui Pärnumaa omavalitsustega. 15. aprillil toimunud volikogu võttis seisukoha, et 

maakonna piiridesse kinni ei jääda – lähtutakse regioonipõhisest arusaamast, eesmärgiga 

moodustada parim ühisosa omav ühinemispiirkond. Ees seisab kohtumine Pärnumaa Omavalitsuste 

Liiduga. Vaja on ühinemiskõnelustega edasi liikuda, saada sisendid ühinemislepingusse. 

 

Meelis Malk, Hanila vald: Lihula valla initsiatiiv teeb heameelt. Volikogudel tuleb pädevad otsused 

ära teha, oma valla huvide kaitses selgus saada ja tulla läbirääkimistele konstruktiivsete 

ettepanekutega. 

 

Sivar Tõnisson, Varbla vald: meie valla volikogu on viljelenud poliitikat, et väiksem vald on parem. 

Ühinemisteema on arutelul, et selgitada parimad valikud. 

 

Jüri Ott, Kullamaa vald: peame läbirääkimisi mitmel suunal pragmaatilisusest lähtuvalt. Erinevate 

suundadel seisukohad täpsustuvad ja ühinemise eelistused hakkavad kujunema. Volikogus on 

andnud mandaadi, et ootame riigikogus reformi seaduse ära, siis otsustame. Küsime inimestelt 

arvamust, et millises suunas nemad Kullamaa valla ühinemist näevad. Küsitluse tulemused saame 

esitada 26. aprillil  2016. Samuti esitame oma seisukohad osavalla teemal 15. aprillil 2016. 

 

Priit Kärsna, Vigala vald: pooldame ühinemist suuremates piirides. Tänased maavalitsused sellisel 

kujul pole peale reformi vajalikud. Regionaalne juhtimismudel tuleb ümber korraldada. Vigala vald 

teeb elanike küsitluse ühinemissuuna eelistuste selgitamiseks. 

 

Mikk Pikkmets, Koonga vald: Palun arutage volikogudes ühinemispiirkonda kuuluvate omavalitsuste 

võimalikku ringi, testige palun volinike meelsust selles küsimuses. 

 

Päevakorra punkt 3. 

 

Arutelu ühinemisläbirääkimiste ajakava.  

Tegevus Aeg 

Juhtkomisjoni ja valdkondlike töörühmade moodustamine ja nende 

tegevusekäivitamine 

13.04.2016  

 

Koordinaatori otsus EAS-st.  22.04.2016 

Omavalitsuste lähtepositsioonide määratlemine läbirääkimisteks 

(võimalused, ohud, tingimused)   

Lähteülesande määratlemine juhtrühmas valdkonnakomisjonidele, 
juhtrühma aruteluteemade määratlemine 

22.04.2016 

aprill 

Meedia ja teavitamise kava ja selle realiseerimine  Maist alates pidev  

Lähteülesande koostamine ja vajaliku info koondamine valdkondlike Algus aprillis 2016  
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töörühmade/otsuste jaoks, täiendavate analüüsivajaduste 

määratlemine 

Võrdleva info analüüs, valdade lähtepositsioonide ülevaade  Aprill- mai 2016 

 

Juhtkomisjoni töö (ühinemise eesmärgid, tulevase KOV struktuur, 

ametnikega seonduv, nimi, õigusaktide kehtivus, investeeringud jms) 
ja otsused. Lepingu teksti projekti osade ettevalmistamine. 

Ca 4-5 nõupidamist 

Algus 12.05.2016 

Mai-august 

Valdkondlike töörühmade kohtumised ja valdkondlike arenduste/ 

kokkulepete sisendid. Valdkonna komisjonide poolt valdkonna lepingu 

projekti osa ettevalmistamine.  

Ca 3-4 nõupidamist 

Aprill – august 2016 

Lepingu projekti koostamine ja selle osade arutamine komisjonides 

(paralleelselt eelmiste kahega) 

Mai-august 2016  

 

Reformi raamseaduse vastuvõtmine Riigikogu poolt 

Reformi raamseaduse jõustumine 

hiljemalt 19.06.2016  

01.07.2016 

Lepingu lõpliku teksti koostamine ja aktsepteerimine juhtrühma poolt  September 2016  

Ühinemislepingu projekti tutvustamine volikogudes, 

parandusettepanekute tegemine juhtrühmale 

September 2016 

 

Juhtrühm aktsepteerib parandusettepanekud koos seletustega (nii 

aktsepti kui paranduse mitteotstarbekuse korral)  

September 2016 

 

Volikogude otsus saata leping avalikustamisele ja seletuskirja 

koostamine 

September 2016 

 

SEADUSEST TULENEVAD TEGEVUSED JA AJAD 

Seaduseelnõus sätestatud tähtaeg, millal KOV peab olema asunud 

läbirääkimistesse 

01.10.2016 

Ühinemislepingu projekti avalikustamine ja parandusettepanekute 

tegemine   

Oktoober 2016 

3 nädalat 

Rahvakoosolekud (suuremates asumites) Oktoober 2016  

2 nädalat 

Ühinemislepingule tehtud ettepanekute läbivaatamine ja 

seisukohavõtmine juhtkomisjoni poolt 

Novembri esimene nädal 

2016 

Ühinemislepingu eelnõule esitatud ettepanekute ja vastuväidete 

volikogus läbivaatamine 

novembri volikogu 2016    
(Volikogu istungite ajad ja 

menetlusprotseduurid)  
1 kuu 

Elanike arvamuse väljaselgitamise kord (volikogu määrus) 

 

September-oktoober 2016 

(Volikogu istungite ajad ja 

menetlusprotseduurid)  

1-2 kuud 

Elanike arvamuse väljaselgitamine (rahvaküsitlus), Juhtkomisjoni 

koosolek elanike arvamuse väljaselgitamise tulemuste kokkuvõtete 

tegemiseks, tulemuste kinnitamine volikogus 

November 2016 

 

Ühinemisdokumentide ettevalmistamine ja kooskõlastamine 

juhtkomisjonis 

November 2016 

 

Ühinemisdokumentide vastuvõtmine:  

1. Volikogu otsus HTK muutmise kohta;  

2. Volikogu otsus volikogu liikmete ja mandaatide arvu 
määramisest; 

Volikogud November 2019 

NB! Võib tähtaeg nihkuda 

detsembrisse 2016 
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3. Volikogu otsus valimisringkondade määramisest ja piiride 

kindlaksmääramisest; 

4. Volikogu otsus valimiskomisjoni moodustamisest; 
5. Volikogu otsus jaoskonnakomisjonide moodustamisest; 

6. Volikogu otsus ühinemislepingu kinnitamise kohta, otsuse 

lisana otsus ühinemislepingu eelnõule esitatud ettepanekute 

ja vastuväidete volikogus läbivaatamise tulemuste kohta 

Dokumentatsioon maavanemale  Hiljemalt 30.12.2016 

Seaduseelnõus sätestatud tähtaeg ühinemisotsuse tegemiseks 01.01.2017 

 

OTSUSTATI: 

 

1. Teha e-maili grupi list, millesse kuulub igast läbirääkivast omavalitsusüksusest üldmail, 

vallavolikogu esimehe ja, vallavanema e-mailid, lisaks konsultant. Varje Ojala-Toos 

2. Moodustada ühinemisläbirääkimiste tarvis järgmised teemarühmad: 

  

• Haridus (alusharidus, põhiharidus, huviharidus, huvikoolid, noorsootöö) ja kultuur 

raamatukogud, rahvamajad, muuseumid, ringid, sport, seltsingud) 

• Sotsiaalia (sotsiaalteenused, sotsiaaltoetused ja muu sotsiaalabi, s.h. eakate hoolekanne 

ning turva- ja hooldekodud) 

• Kommunaalmajandus ja infrastruktuur (ühisveevärk, jäätmekäitlus, soojamajandus, 

munitsipaalelamufond, ühistransport, heakord, teed, tänavad, jms) 

• Juhtimisstruktuur ja hallatavad asutused (põhimäärus, volikogu ja valitsuse struktuur, 
töötajatega seotud garantiid, kohustused ja liikmelisus) 

• Finantsid ja rahaline võimekus (saab sisendid teemarühmadest pluss finantsprognoos) 

NB! Kõik teemarühmad esitavad ka investeeringute vajadused 

 

3. Osalejad esitavad kuni 2 esindajat igasse teemarühma hiljemalt 22.04.2016 konsultandile. 

4. Kohalike omavalitsuste poolt valitud esindajad teemarühmadesse kinnitada volikogudes, 

millega antakse neile mandaat läbirääkimisteks. Teemarühmad valivad esimesel kohtumisel 

teemarühma juhi. Teemarühmade töö tulemusena esitatakse konkreetne tekstiline 
formuleering ühinemislepingusse, teemarühmad otsustavad ise kuidas tööd korraldavad.  

Töö tulemused hiljemalt 18. maiks 2016. 

5. Kullamaa andmekogumise fail ja osavalla projekt tutvumiseks 15. aprillil 2016. Edastab Jüri 

Ott. 

6. Võtta aluseks tööplaan (vt punkt 3). Vajadusel täpsustused järgmisel koosolekul. 

7. Kullamaa elanike küsitluse tulemused 26. aprillil 2016. Edastab Jüri Ott. 

8. Vigala vald esitab elanike küsitluse tulemused 25. aprillil 2016. Edastab Priit Kärsna. 

9. Järgmine kokkusaamine on Kullamaal Goldenbecki majas 12.mail kell 15.00.  

 

 

Protokollis R. Noorkõiv 

Konsultant 

Tel 5-132414 

rivo@geomedia.ee 

 


