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Ühinemislepingule	esitatud	ettepanekud	ja	vastuväited	ning	õiend	nende	läbivaatamise	kohta	

Jrk
nr	

Ettepaneku	esitaja	
ja	esitamise		
kuupäev	

Ettepanek	või	vastuväide	 Otsus	arvestamise	kohta.	Märkused	ja	põhjendused	
	

1.	 Sirje	Metsaäär	
19.10.2016	

Jätta	välja	p.	2.2.8	sõnad	“vastavalt	eelarvelistele	võimalusele”.	 Arvestada.	Muuta	sõnastust	vastavalt	ettepanekule.	

2.	 Sirje	Metsaäär	
19.10.2016	

Samuti	ei	 saa	uue	moodustise	nimi	olla	 linn.	Linn	 -	on	kompaktse	
hoonestusega	asuala.	

Mitte	arvestada.	Vastavalt	haldusreformi	seaduse	§	14	lg	1	saab	
Ridala	ja	Haapsalu	ühinemisel	tekkiva	omavalitsuse	liigiks	olla	linn.	

3.	 Sirje	Metsaäär	
19.10.2016	

7.1.4.6	välja	jätta	sõnad	“vastavalt	eelarvelistele	võimalustele.”		 Arvestada.	Muuta	sõnastust	vastavalt	ettepanekule.	

4.	 Sirje	Metsaäär	
19.10.2016	

Sõnagi	ei	ole	kuidas	leevendada	tingimusi	ühiskanalisatsiooniga	või	
valguskaabliga	liitumiseks.		

Vastavalt	ühinemislepingu	punktile	7.6.3	jätkatakse	ühisveevärgi-	ja	
kanalisatsiooniteenuse	(ÜVK)	osutamist	ja	arendamist	
ühinemiseelsete	põhimõtete	kohaselt,	sh	arendatakse	ühisveevärgi-	
ja	kanalisatsioonitaristut	asustusüksustes,	mis	jäävad	
reoveekogumisalasse,	et	tagada	kvaliteetne	ühisvee-	ja	
kanalisatsiooniteenus	ning	muuta	paikkond	atraktiivsemaks	
elukeskkonnaks.	ÜVK-ga	liitumise	ja	arendamise	tingimused	
lahendatakse	ühtlustatavate	eeskirjadega	ja	arengukavadega.	
	
Internetiühenduse	tagamisega	seotud	küsimused	ei	seotud	
omavalitsuste	ühinemisega,	seetõttu	ei	ole	antud	teemat	ka	
lepingus	käsitletud.	
	

5.	 Sirje	Metsaäär	
19.10.2016	

Leping	on	vastuolus	maaelu	arengukavaga.	 Ei	ole	selge,	milles	seisneb	väite	esitaja	hinnangul	ühinemislepingu	
vastuolu	maaelu	arengukavaga.	Läbirääkimisdelegatsioonide	
hinnangul	vastuolu	puudub.	

6.	 Olev	Peetris	
21.10.2016	

Lisada	punktile	2.2.5	lause.	
Tagada	 tõhus	 juhtimine	 läbi	 kompetentse	 ja	 motiveeritud	
ametkonna	ning	laialdase	võrgustikupõhise	koostööpartnerluse	nii	
siseriiklikul	kui	rahvusvahelisel	tasandil.	

Arvestada.	Lisada	uus	punkt	2.2.6	vastavalt	ettepanekule.	
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7.	 Olev	Peetris	
21.10.2016	

Lisada	punktile	2.2.8	sõna	dotatsioonid	järgi	sõna	elanikele.	
Uus	 sõnastus:	 Ühtlustada	 Linna	 huvikoolide	 ja	 huvitegevuse	
personali,	 lasteaedade	 ja	 üldhariduskoolide	 õpetajate,	
sotsiaalvaldkonna	 personali,	 raamatukogude	 ja	 kultuurimaja	
personali	 palgad	 ning	 sünni-	 ja	 matusetoetused,	 esimesse	 klassi	
astuja	 toetus,	 juubelitoetus,	 hooldaja	 toetus,	 sotsiaalvaldkonna	
ühingute	 toetused	 ja	 omavalitsuse	 sisese	 transpordi	 dotatsioonid	
elanikule	 soodsamas	 suunas	 vastavalt	 eelarvelistele	 võimalustele.	
Palkade	 ja	 toetuste	 ühtlustamise	 perioodi	 otsustab	 valitav	 Linna	
volikogu.	

Arvestada.	Muuta	sõnastust	vastavalt	ettepanekule.	

8.	 Olev	Peetris	
21.10.2016	

Sõnastada	punkt	4.6	ümber.	
Vana	 sõnastus:	 Linna	 sümboolikana	 kasutatakse	 Haapsalu	 linna	
ühinemiseelset	sümboolikat.	
Uus	 sõnastus:	 Ühinenud	 omavalitsuse	 sümboolika	 (linna	 vapp	 ja	
lipp)	 koostamiseks	 kuulutatakse	 välja	 konkurss.	 Konkursikomisjon	
alustab	 tööd	 pärast	 otsuse	 vastuvõtmist	 haldusterritoriaalse	
korralduse	 muutmiseks.	 Sümboolika	 kinnitab	 Haapsalu	 linna	
volikogu	 pärast	 ühinemist.	 Olemasolev	 sümboolika	 jääb	
piirkondlikuks	sümboolikaks.	

Arvestada.	Muuta	punkti	4.6	ja	sõnastada	järgmiselt:	

4.6.	 Ühinenud	 omavalitsuse	 sümboolika	 (linna	 vapp	 ja	 lipp)	
koostamiseks	 ja	 visuaalse	 identiteedi	 kujundamiseks	 kuulutatakse	
välja	 konkurss.	 Konkursikomisjon	 alustab	 tööd	 pärast	 otsuse	
vastuvõtmist	 haldusterritoriaalse	 korralduse	 muutmiseks.	
Sümboolika	 kinnitamise	 otsustab	 Linna	 volikogu	 pärast	 ühinemist.	
Kuni	uue	sümboolika	kinnitamiseni	kasutatakse	Linna	sümboolikana	
Haapsalu	 linna	 ühinemiseelset	 sümboolikat.	 Olemasolevat	
sümboolikat	võib	kasutada	piirkondliku	sümboolikana.	

	

9.	 Olev	Peetris	
21.10.2016	

Punkt	7.1.4.3.	Lasteaedade	kohatasud	ühtlustatakse.	Vajaks	uut	
sõnastust.	Valdkondlik	komisjon	võiks	mõelda,	kuidas	ja	kas	on	
mõistlik.	

Arvestatud	osaliselt.	Punkt	7.1.4.3	kustutada.	

10.	 Oleg	Epner	
24.10.2016	

Lisada	 ühinemislepingusse	 tegevuste	 loetelu	 koos	 vastutajatega,	
mis	 tuleb	 ette	 valmistada	 ühinemisotsuse	 ja	 faktilise	 ühinemise	
vahel.	 See	 on	 tegelikult	 üleminekuperioodi	 kavandamine,	 mis	
veelgi	 olulisemaks	 osutub	 nende	 ühinemiste	 puhul,	 kus	 periood	
ühinemisotsuse	 ja	 volikogu	 valimise	 vahel	 on	 aasta	 või	 enamgi.	
Muidu	jäävad	arendustegevused	soiku.	

Tehtud	ettepanekud	on	igati	asjakohased	ning	määratletud	
varasemate	ühinemiskogemuste	analüüsi	baasilt	
ühinemiskonsultantide	poolt	(vastav	ülevaade	on	kättesaadav:	
http://haldusreform.fin.ee/static/sites/3/2014/04/oppetunnid-pool-
aastat-parast-uhinemisi.pdf	
	
Ühinemisprotsessi	nõustamises	on	osalenud	konsultant,	kes	on	
nende	järelduste	analüüsimises	osalenud,	seetõttu	on	kõigi	nende	
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ettepanekutega	ühinemisprotsessis	arvestatud.	
	
Ühinemislepingu	lisana	koostatakse	üleminekuperioodi	tegevus-	ja	
ajakava	koos	vastutajatega.				
	

11.	 Oleg	Epner	
24.10.2016	

Kaaluda	 võiks	 ühinemislepingu	 lisana	 kinnitada	 ühendvalla	
eelarvestrateegia	projekt,	mis	oleks	 lepingus	kajastatud	lubaduste	
ja	 tegevuste	 majandusliku	 teostatavuse	 analüüs.	 Nii	 oleks	
kokkulepped	 realistlikult	 läbi	 kalkuleeritud	 ning	 nende	
rakendamine	kindlam.	

Ühinemisläbirääkimiste	käigus	on	kulukamad	ühinemiskokkulepped	
(palkade,	toetuste	ühtlustamine)	läbi	kalkuleeritud,	et	oleks	kindel	
nende	teostatavus.	Sellest	tulenevalt	on	ühinemislepingus	
kokkuleppeid	sõlmitud	ja	nende	realiseerimine	kavandatud.	
Investeeringud	on	kavandatud	lähtudes	kehtivatest	
eelarvestrateegiatest	(millele	lisandub	ühinemistoetus),	mis	tõttu	on	
need	läbi	arvutatud	ja	realistlikud.		
	

12.		 Oleg	Epner	
24.10.2016	

Linna	 võimuorganite	 piirkondliku	 esindatuse	 põhimõte	 tuleks	
ühinemislepingus	 väärtuselise	 põhimõttena	määratleda,	 kuid	 see	
ei	 tohiks	 olla	 sõnastatud	 poliitiliste	 ametikohtade	 täitmise	
absoluutse	sisendida.	

Põhimõttega	on	ühinemislepingus	arvestatud,	nt	lepingu	osa	6	.	

13.	 Oleg	Epner	
24.10.2016	

Selleks,	 et	 ei	 seiskuks	 ametnike	 arendustegevus	 oma	 töölõikudes	
ühinemiseelsel	 ja	 sellele	 vahetult	 järgnevalt	 ajal,	 tuleks	 kas	
ühinemislepingus	 määratleda	 või	 juhtide	 poolt	 anda	
konkreetsetele	 isikutele	 vastutus	 arendusasjade	
ettevalmistamiseks.	

Ühinemislepingu	lisana	koostatakse	üleminekuperioodi	tegevus-	ja	
ajakava	koos	vastutajatega.				

14.	 Oleg	Epner	
24.10.2016	

Struktuurimuudatuste	ettevalmistamisel	ja	elluviimisel	on	soovitus	
lähtuda	 teema/	 valdkonnapõhisusest	 ja	 teostada	 muudatusi	
järkjärgult.		

Tegevused	viiakse	ellu	ühinemisjärgsel	ajal,	kus	ettepanekut	
võetakse	kindlasti	arvesse.	

15.	 Oleg	Epner	
24.10.2016	

Ametnike	 struktuuri	 kujundamisel	 tuleks	 luua	 territoriaalsel	
põhimõttel	 endistes	 vallakeskustes	 töötavad	 ametikohad	
(sotsiaalnõunik,	 haldusjuht),	 kes	 ühelt	 poolt	 osutavad	 piirkonnas	
teenust	 kodanikele	 või	 tegelevad	 vallavaraga	 ning	 teisalt	 on	
kontaktisikuks	valla	administratiiv-	ja	piirkondliku	keskuse	vahel.		

Struktuuriküsimuste	aruteludel	ühinemiskomisjonide	poolt	on	seda	
arutatud.	Kuivõrd	Ridala	vallavalitsus	asub	Uuemõisas	ning	
piirkonnapõhiseid	ametnikke	ei	ole,	siis	ei	ole	vastavat	põhimõtet	
mõistlikuks	peetud.	See	oleks	oluline	olukorras,	kus	ühinevad	mitu	
omavalitsus,	mille	keskused	asuvad	teineteisest	ruumiliselt	kaugel.	

16.	 Oleg	Epner	 Vallavalitsusest	 tühjaks	 jäävatesse	 hoonetesse	 ja	 valla	 kinnisvara	 Kõik	omavalitsuste	avalikud	objektid	jäävad	ka	ühinemisjärgselt	
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24.10.2016	 mõistlikumaks	 kasutamiseks	 luua	 piirkondlikud	 teenuskeskused,	
kuhu	on	koondatud	igapäevased	avalikud	teenused.		

täitma	sama	rolli	avalike	teenuste	osutajatena.	

17.	 Oleg	Epner	
24.10.2016	

Ühinemislepingu	 iga	 lause	 ja	 kokkulepe	 peab	 olema	 hoolikalt	
kaalutud	 ning	 lepingu	 projektile	 võiks	 teha	 keelelise	 redaktsiooni	
inimene,	kes	ei	ole	 ise	vahetult	ühinemisläbirääkimistel	osalenud.	
See	 võimaldab	 korrigeerida	 neid	 laused,	 mis	 ei	 ole	 üheselt	
mõistetavad.	

Ühinemislepingu	koostamisel	on	sellega	arvestatud.	

18.	 Oleg	Epner	
24.10.2016	

Teenuste	 osutamise	 struktuuri	 puudutavate	 kokkulepete	 puhul	
fikseerida	 teenuste	 osutamise	 ja	 kättesaamise	 territoriaalsus,	
mitte	asutuste	juhtimisloogika.		

Põhimõttega	on	ühinemislepingu	koostamisel	arvestatud.	Eraldi	on	
jätkavate	asutustena	nimetatud	need,	mille	osas	
struktuurimuudatusi	kindlasti	ette	ei	nähta.	

19.	 Oleg	Epner	
24.10.2016	

Ühinemislepingus	investeeringute	kokkuleppimisel	välistada	nende	
ajalist	järjestamist,	pigem	keskenduda	nende	prioriteetsuse	
järjestamisele.	Ajaperioodi	määratlemisel	märkida	see	paindlikuna.	

Kuivõrd	investeeringute	kava	lähtub	eelarvestrateegiatest	(sh	laekub	
ühinemistoetus	kolmes	osas),	siis	on	põhjendatud	investeeringute	
teostamine	planeerida	ajaliselt.	

20.	 Oleg	Epner	
24.10.2016	

Ühinemislepingusse	 lisada,	 et	 seda	 tuleb	 arvestada	 valla	
eelarvestrateegia	 ja	 arengukava	 koostamisel	 ja	 vastuvõtmisel.	
Lisada	 võimalus	 muuta	 lepingut	 volikogu	 koosseisu	 2/3	
häälteenamusega.	

Lepingus	arvestatud,	punktid	5.5,	5.8,	9.1,	11.4.	

21.	 Oleg	Epner	
24.10.2016	

Lisada	Lisad:	
Lisa	 1.	 Seletuskiri	 haldusterritoriaalse	 korralduse	 muutmise	
vajaduse	põhjenduse,	territooriumi	suuruse	ja	alaliste	elanike	arvu	
kohta	
Lisa	2.	Linna	kaart	mõõtkavas	1:50	000	
Lisa	 3.	 Haldusterritoriaalse	 korralduse	 muutmisega	 kaasnevate	
investeeringute	põhjendus	ja	eelarve		
Lisa	4.	Üleminekuperioodi	tegevus-	ja	ajakava		
Lisa	5.	Ridala	valla	auditeeritud	majandusaasta	aruanne	2015/2016	
	

Arvestatud,	täiendavalt	lisatakse	üleminekuperioodi	tegevus-	ja	
ajakava.	

22.	 Oleg	Epner	
24.10.2016	

Nimetada	ümber	ühinenud	administratiivüksus	"KÜLVAJA	LINN"	 Mitte	arvestada.	Ettepaneku	sisu	pole	täpselt	mõistetav.	Sellist	
omavalitsuse	nime	ei	ole	võimalik	võtta,	kuna	see	ei	identifitseeri	
ega	kajasta	järjepidevust	ning	ei	ole	kooskõlas	omavalitsuse	
nimevaliku	soovituslike	kriteeriumitega.	
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23.	 Oleg	Epner	
24.10.2016	

Säilitada	"Külvaja	linna"	vapil	Haapsalu	linna	ja	Ridala	valla	tänased	
kujutised	(on	ju	Põlva	linna	vapil	ka	3	looma	kujutist).	

Mitte	arvestada.	Sümboolika	leidmiseks	korraldatakse	avalik	
konkurss.	Lepingu	punkt	4.6.	

24.	 Oleg	Epner	
24.10.2016	

Jätta	eelistamata	vabadele	ja	uutele	ametikohtadele	olemasolevad	
ametnikud	ja	kuulutada	kõikidele	avalik	konkurss.	

Mitte	arvestada.	Sisekonkursi	põhimõte	on	määratletud	selleks,	et	
tagada	info,	teadmiste	ja	oskuste	kvaliteet	ning	nende	säilimine	ja	
haldusprotsesside	tõrgeteta	jätkumine	ühinenud	omavalitsuses.	
Samuti,	et	võimaldada	ametnikele	karjäärivõimalused.	Aluseks	
selleks	annab	haldusreformi	seadus	§	18	lg	4.	Kui	sisekonkursi	käigus	
ei	ole	võimalik	leida	ametikohale	sobivat	isikut,	siis	korraldatakse	
vastavalt	Avaliku	teenistuse	seadusele	avalik	konkurss.	

25.	 Valli	Ender		
24.10.2016	

Seoses	 ühinemisega	 on	 tekkinud	 kõige	 suuremaks	 probleemiks	
nime	küsimus.	Rahva	sooviks	maapiirkonnas	oleks	see	loomulikult	
vald.	Kuna	 linn	on	kategooriliselt	selle	vastu,	siis	 teen	ettepaneku	
nimetada	 uueks	 nimeks	 Haapsalu	 Omavalitsus.	 See	 koosneb	
Haapsalu	linnast	ja	osavallast	Ridala.	

Arvestada	osaliselt.	Põhiseaduse	järgi	on	kohaliku	omavalitsuse	
üksused	linnad	ja	vallad.	Ühtegi		muud	haldusüksuse	liiki	tänased	
seadused	ei	võimalda.	Ettepanekus	viidatud	Pärnu	näite	sisu	on,	et	
ühinenud	omavalitsus	on	Pärnu	linn,	mida	kõnekeeles	püütakse	
kutsuda	Pärnu	omavalitsuseks	(muud	aspektid	on	ajakirjanduse	
lihtsustus).	Haapsalu	linna	ja	Ridala	valla	ühinemisel	võiksid	
omavalitsuste	juhid	kasutada	sama	põhimõtet	ning	tavasuhtluses	
rääkida	ühinenud	omavalitsusest	kui	Haapsalu	omavalitsusest,	et	
kujundada	uue	omavalitsuse	kuvandit	ja	eristada	selles	selgemini	
maa-	ja	linnapiirkonda.			

26.	 Rea	Raus	
Merle	Mäesalu		
24.10.2016	

Üldise	 ettepanekuna	 on	 nimetada	 ühendomavalitsus	 “Haapsalu	
vallaks”	kuna	see	arvestab	loogiliselt	ja	jätkusuutlikult	paikkondade	
identiteetidega,	 võimaldades	 säilitada	 nii	 linnalise	 kui	
maapiirkonna	 identiteedi.	 Lisaks	 sobivatele	 seadusandlikele	
raamidele	on	see	ka	nn.	terve	mõistuse	kohane,	kus	küla	asumine	
linnas	on	ebakohane	ning	paikkonna	 identiteeti	 lõhkuv	konstrukt.		
Seni	 ei	 ole	 ühendomavalitsuse	 nime	 põhjendatust	 ainult	 “linna”	
nimega	suudetud	piisavalt	ratsionaalselt	argumenteerida.	
	

Mitte	arvestada.	Ühineva	omavalitsuse	haldusüksuse	liigi	küsimust	
on	läbirääkimisdelegatsioonide	poolt	korduvalt	käsitletud	
(19.07.2016,	09.09.2016	juhtkomisjoni	koosolekud)	ja	
ühinemislepingus	olev	lahendus	on	juhtivkomisjoni	hinnangul	
mõistlik	ja	asjakohane.	

27.	 Rea	Raus	
Merle	Mäesalu		
24.10.2016	

Läbivalt	 on	 jätkusuutliku	 arengu	mõiste	 avamata	 ja	mõtestamata	
kuigi	jätkusuutlik	areng	on	välja	toodud	ühe	peamise	eesmärgina.	
	
Üks	võimalik	ümbersõnastus:	

Arvestada.	Muuta	lepingu	punti	2.2.2	ning	sõnastada	see	järgnevalt:		
Viia	haldusterritoriaalne	korraldus	vastavusse	tegeliku	
toimepiirkonnaga	arvestades	loomulikku	keskus-tagamaa	süsteemi	
ja	inimeste	igapäevast	pendelrännet.	Selle	läbi	tagada	omavalitsuse	
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Ühinemise	 peaeesmärk	 on	 tänaste	 omavalitsuste	
jätkusuutliku	 arengu	 tagamine.	 Selleks	 on	 esmavajalik	
jätkusuutliku	 arengu	 põhiprintsiipidele	 toetuva,	 kaasava	
ning	 läbipaistva	 valitsemiskultuuri	 juurutamine,	 mille	
kaudu	 panustatakse	 kogu	 ühendomavalitsuse	
tasakaalustatud	 arengusse.	 Ääremaastumise	 vältimiseks	
luuakse	 spetsiifilised	 regulatsioonid	 ja	meetmed	 (näiteks	
kaasava/osaeelarve	 kogukondadele/paikkondadel	 jms),	
mis	 loovad	 senisest	 suurema	 sidususe	 linna-	 ja	
maapiirkondade	 vahel	 ning	 toetavad	 üleüldise	
linnastumisega	 kaasnevate	 negatiivsete	 mõjude	
vähendamist.	

territoriaalne	terviklikkus	ja	tasakaalustatud	jätkusuutlik	
sotsiaalmajanduslik	areng.	
	
Ülejäänud	ettepanekud	jätkusuutlikkuse	tagamise,	hindamise	
põhimõtete	ja	indikaatorite	osas	ei	ole	kooskõlas	ühinemislepingu	
formaadiga,	mis	üldjuhul	ei	ole	dokument,	mis	määratleks	nõnda	
detailsed	lahendused	kõikvõimalikele	visioonidele.	Need	tuleb	välja	
töötada	ja	rakendada	lepingu	elluviimise	käigus.	Samuti	ei	ole	
otstarbekas	ühinemislepingus	üle	korrata	neid	põhimõtteid	
(jätkusuutliku	arengu	tähendus	ja	tagamine),	mis	on	määratletud	
arvukates	rahvusvahelistes	lepingutes	ja	strateegiadokumentides.	
Küll	aga	on	tehtud	ettepanekuid	igati	otstarbekas	arvestada	ja	
rakendada	omavalitsuse	arengukava	koostamisel.			
	

28.	 Rea	Raus	
Merle	Mäesalu		
24.10.2016	

6.2.	 Ühinenud	 omavalitsuse	 volikogus	 on	 26	 (alternatiivsena	 24		
liiget)	 kellest	 50%	 on	 ühe	 Lepinguosalise	 territooriumi	 elanike	
esindajad	 ja	 50%	 teise	 Lepinguosalise	 territooriumi	 elanike	
esindajad	(võimalusel	kohaldades	reaalse	elukoha	nõuet).	
	

Mitte	arvestada.	Ettepanekut	ei	ole	võimalik	arvestada,	kuna	see	ei	
oleks	seadusega	kooskõlas.	Valimisringkondade	moodustamist	ja	
mandaatide	jaotamist	nende	vahel	reguleerub	Kohaliku	
omavalitsuse	volikogu	valimise	seaduse	§	8	ja	§	9.	Selle	põhisisu	on,	
et	mandaadi	ja	valijate	hulga	suhe	peab	kõigis	valimisringkondades	
olema	ühesugune.	See	tähendab,	et	valimisringkond	saab	mandaate	
volikogus	proportsionaalselt	selle	valimisringkonna	valijate	arvuga.		
Ühinemisläbirääkimistel	on	leitud,	et	kahe	valimisringkonna	
moodustamine	ei	ole	sellest	tulenevalt	mõistlik.		
	

29.	 Rea	Raus	
Merle	Mäesalu		
24.10.2016	

6.3.	 Edasiste	 valimiste	 ajaks	 avatakse	 valimisjaoskonnad	 senistes	
asukohtades	 nii	 praeguse	 Ridala	 valla	 kui	 Haapsalu	 linna	
territooriumitel.	

Ettepanekuga	on	ühinemislepingu	punktis	6.3	juba	arvestatud.	
Ühinemislepinguga	ei	saa	reguleerida	pikemat	perioodi	kui	on	selle	
kehtivuse	aeg.	

30.	 Nele	Sõber	
MTÜ	Terra	
Maritima	
24.10.2016	

Palume	lisada	punkti	7.9	nimistusse	kuulumine	piirkondlikku	
turismikatusorganisatsiooni	MTÜ	Terra	Maritima.	

Arvestada	osaliselt.	Muuta	punkti	7.9.1	ja	sõnastada	järgmiselt:	

7.9.1.	 Linna	 kuulumise	 koostööorganisatsioonidesse	 (nt	 LEADER	
tegevusgrupp,	 üleriigiline	 kohalike	 omavalitsuste	 liit,	 maakondlik	
kohalike	 omavalitsuste	 liit,	 turismikoostöö	 organisatsioonid	 jne)	
otsustab	 Linna	 volikogu	 peale	 2017.	 aasta	 kohalike	 omavalitsuste	
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volikogude	valimisi.	

	

31.	 Helen	Koppa	
19.10.2016	
	

Loodava	omavalitsuse	struktuuris	peaks	olema	noorsootöötaja	
ametikoht	(praegu	linna	struktuuris	sellist	kohta	pole	ja	leping	ka	
eriti	noorsootööst	ei	räägi),	kelle	tööülesandeks	on	erinevate	
noortekeskuste	(ANK)	ja	noorteringide	töö	koordineerimine.	
Ridalast	tuleb	juurde	Panga	küla	ANK	koos	filiaaliga	Jõõdre	külas	(2	
töötajat),	lisaks	Võnnu	ja	Asuküla	seltsimajad,	kus	tegutsevad	
kogukondlikud	noorteringid.	

Noorsootöötaja	ametikoha	loomise	vajadust	on	läbirääkimiste	
käigus	teadvustatud	ja	ühiselt	vajalikuks	peetud.	Noorsootöötaja	
ametikoha	loomine	lahendatakse	uue	omavalitsuse	ametiasutuse	
struktuuri	väljatöötamisel.	
	

32.	 Helen	Koppa	
19.10.2016	

Kindlasti	tuleb	lepingus	selgemalt	lahti	kirjutada,	kuidas	pärast	
ühinemist	toimub	uue	struktuuri	moodustamine.	Lahtiseletamist	
vajab	p.8.8.	Seal	on	lause,	et	juhtide	ameti-	või	töökohtade	
loomisel	ja	uute	ameti-	või	töökohtade	loomisel	ja	nende	täitmisel	
leitakse	personal	eelkõige	sisekonkursi	teel.	Siit	jääb	mulje,	et	
sisekonkurss	on	ainult	juhtidele	ja	uutele	töökohtadele.	Tegelikult	
peaks	sisekonkurss	olema	kõikidele	ameti-	ja	töökohtadele	ning	
juhtidele,	mis	on	uues	struktuuris.		Nii	linna	kui	ka	valla	praegused	
töötajad	peavad	uue	omavalitsuse	tekkimisel	olema	sisekonkursil	
võrdses	seisus,	et	ei	tekiks	olukorda,	kus	Haapsalu	ametnikud	
jätkavad	oma	ameti-	või	töökohal	ja	Ridala	ametnike	vahel	
jagatakse	ainult	täitmata	või	uusi	ameti-	ja	töökohti.	St	et	ka	
praegused	osakonnajuhatajad	ja	nõunikud	vms	kõrgemapalgalised	
nn	mehitatud	töökohad	vaadatakse	sisekonkursiga	ringi.	Näide	-	
Meil	on	ühinemisel	2	omavalitsuse	peale	3	vallasekretäri	
haridusega	ja	pikaajalise	töökogemusega	ametnikku.	Nende	vahel	
toimubki	sisekonkurss,	kes	saab	linnasekretäriks,	kes	abiks,	kes	
juristiks	vms.	Nii	ka	teistes	osakondades.	

Arvestada.	Ühinemislepingu	teksti	muutmine	ei	ole	vajalik,	kuna	see	
on	juba	piisavalt	detailne	struktuurimuudatuste	põhimõtete	
reguleerimisel.	Antud	küsimus	lahendatakse	uue	omavalitsuse	
ametiasutuse	struktuuri	väljatöötamisel	ettevalmistusperioodi	
jooksul.			

33.	 Helen	Koppa	
19.10.2016	

Volikogude	komisjonidesse	kaasamisest.	Paikkondade	tabeli	
saatsin	kunagi	just	selle	teema	selgitamiseks.	Meil	on	7	nn	
paikkonda	(piirkonda),	mis	üksteise	tegemistega	võib-olla	eriti	
kursis	ei	ole.	Nii	ei	tea	Uuemõisa	inimene	eriti	sellest,	mis	
vajadused	on	Panga	külas	ja	Parila	inimesed	Paralepa	alevike	

Arvestada.	Täiendada	punkti	6.2	sõnastust	ja	sõnastada	järgmiselt:	

6.2. 	Linnavolikogu	 koosseisus	 on	 25	 liiget,	 kes	 valitakse	 ühes	
valimisringkonnas,	 mis	 moodustatakse	 Lepinguosaliste	
territooriumi	 põhiselt.	 Linnavolikogu	 komisjonide	
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muresid.		Sellepärast	olemegi	Ridala	valla	arengukavas	lähenenud	
erinevate	piirkondade	vajadustele	paikkonnapõhiselt.	Niisiis	võiks	
tuleviku	volikogu	komisjonide	töösse	kaasata	inimesi	nendest	7	
paikkonnast.	Ettepaneku	võiks	teha	vähemalt	ühele	paikkonnas	
tegutsevale	külaseltsile	vms	aktiivsemale	seltsile.		Seltsid	siis	ise	
otsustavad,	kas	saadavad	kedagi	komisjoni	või	mitte.	Teatud	
valdkonnad	on	kindlasti	huvipakkuvamad	kui	teised	(sotsiaal,	vaba	
aeg	ja	arendustegevus).	Ridala	inimesed	peavad	komisjonidesse	
kaugelt	sõitma,	seetõttu	võiks	komisjonis	osalejale	olla	ette	nähtud	
ka	tasu.	
	

moodustamisel	 arvestatakse	 piirkondliku	 esindatuse	
põhimõtteid	 ning	 kaastakse	 vähemalt	 üks	 liige	 vähemalt	 ühest	
omavalitsuse	paikkonnast.	

	

34.	 Ingrid	Arro	
21.10.2016	

Ühtlustada	huvikoolide	õpetajate	palgamäärad	vastavalt	
eelarvelistele	võimalustele	üldhariduskoolide	õpetajate	palkadega.	
Koos	sellega	tõsta	lastevanemate	poolt	makstav	õpilastasu	
praeguselt	23	eurolt	kuus	vähemalt	28	euroni	kuus.		

Huvikoolide	õpetajate	palgamäärade	ühtlustamisega	on	arvestatud	
ühinemislepingu	punktis	2.2.9	(vana	punkt	2.2.8)	

35.	 Ingrid	Arro	
21.10.2016	

Palume	võtta	vähemalt	5	aasta	plaani	muusikakoolile	oma	maja	
ehitamine	nii,	et	see	vastaks	igati	kõigile	spetsiifilistele	
nõudmistele	ja	ettevalmistusse,	projekti	koostamisse	kaasataks	
oma	ala	spetsialiste.	Iga	lapse	ja	õpetaja	jaoks	on	oluline	
õpikeskkond.	Praegune	Muusikakooli	käsutuses	olev	maja	seda	aga	
kindlast	pole.	

Antud	küsimus	ei	ole	otseselt	seotud	ühinemisega.	Muusikakooli	
majaga	seonduv	on	käsitletud	Haapsalu	linna	arengukavas.	

36.	 Mati	Rannus	
18.10.2016	

Ühinemislepingus	ei	ole	kajastatud	tervishoiu	küsimusi	ja	nende	
parandamise	võimalusi	tulevikus.	

Ühinemisega	seoses	tervishoiukorralduses	muudatusi	ette	ei	nähta,	
seetõttu	ei	ole	antud	teema	ka	ühinemislepingus	kajastatud.		
	

37.	 Juhtkomisjon	
02.11.2016	

Muuta	p.	8.5	sõnastust,	asendada	sõna	“koondamishüvitise”	
asemel	“tasu”.	

Arvestatud.	Muuta	punkti	8.5	sõnastust	vastavalt	ettepanekule.	

	

	


