
	 	  

 

04.05.2016 

Ridala	valla	ja	Haapsalu	linna	ühinemisläbirääkimised	
JUHTIVKOMISJONI	KOOSOLEK	

 

MEMO 
Koostas: Margus Metssalu, ühinemiskoordinaator 

    Algus kell 15.00 

Lõpp kell 16.30 

Ridala Vallavalitsus, volikogu saal 

PÄEVAKORD 

1. Uuemõisa lossi rekonstrueerimiskava tutvustus 
2. Valdkondlike komisjonide töö ülevaade 

3. Volikogu liikmete arv ühinenud omavalitsuse volikogus 
4. Valimisringkondade arv ühinenud omavalitsuses 

5. Ühinemisprotsessi kommunikatsioonistrateegia 
6. Kohapeal algatatud küsimused 

 
Osalejad: 

Ridala – Helen Koppa, Olev Peetris, Reimo Nebokat, Igor Pogodin, Raivo Õiglas, 
Maire Vilbas 

Haapsalu – Urmas Sukles, Lauri Väli, Heikki Sool, Erko Kalev, Liina Põld, Peeter 
Vikman, Kaja Rootare, Martin Schwindt 

Ühimemiskonsultant – Kersten Kattai 
Ühinemiskoordinaator Margus Metssalu 

 
KOKKUVÕTE 

 
1. Osalejatele tutvustati Uuemõisa lossi rekonstrueerimisprojektiga kavandatut, tutvuti lossi 

olemasolevate ja rekonstrueeritavate ruumidega. 
2. Valdkonnakomisjonide juhid andsid lühiülevaate komisjonide tööst. Komisjonide töö 

esmane tulem on ettepanekud ühinemislepingu kavandi vastavatesse eriosadesse. 
Komisjonide senise töö tulemusena ei ole üles jäänud ühtegi teemat või küsimust, mille 



	 	  

osas võiks olla takistusi kokkulepete sõlmimisel. 

Komisjonide sisuline töö jätkub ka pärast lepingu kavandi valmimist. Oluline on silmas 
pidada, et kui ühinemisleping on sõlmitud, on vaja asuda kokkulepitud muudatusi ette 
valmistama. Selleks on ühinemislepingu lisana mõistlik kokku leppida üleminekuperioodi 
tööplaan. Sisuliselt on olulisimal kohal ühise eelarvestrateegia koostamine, millest 
lähtuvalt on võimalik kavandada kokkulepitud muudatuste ja arenduste ajagraafik. 
Eelarvestrateegia peab olema koostatud enne ühinemislepingu jõustumist (KOV 
valmistulemuste väljakuulutamine 2017. a sügisel). 
Majanduskomisjon (Helen Koppa) – komisjon on kohtunud ühel korral, 02.05.2016. 
Ligikaudu pooled lähteülesande teemad on läbi käidud. Järgmine komisjoni koosolek 
toimub 13.05.2016 kell 13.00 Ridala Vallavalitsuses. 

Töö spetsialistide tasandil käib paralleelselt. Finantsjuhid esitavad lähiajal mõlema 
omavalitsuse eelarvete põhjal ühinenud omavalitsuse prognooseelarve, kus erinevused 
tegevusalade vahel on ühtlustatud ja omavaheline arveldus välja võetud. Komisjoni 
protokoll tehakse kõigile kättesaadavaks, selles on kajastatud kõik arutelupunktid, 
seisukohad ja ettepanekud. 
Haridus- ja noorsootöökomisjon (Liina Põld) – komisjon on kohtunud ühel korral, 
02.05.2016.  Järgmine koosolek toimub 10.05.2016 kell 11.00 Ridala Põhikoolis. 
Käsitletud on lasteaedade, alushariduse ja osalt hariduslike erivajaduste ning põhihariduse 
teema. Senini on kõige olulisemana üles kerkinud Haapsalu ja Ridala lasteaiaõpetajate 
palkade ühtlustamise vajadus, mis toob kaasa täiendava kulu ligikaudu 130 tuhat eurot 
aastas. Sellega seonduvad kokkulepped on vaja ühinemislepingus fikseerida. Haapsalul on 
lasteaiaõpetajate palkade tõstmine olnud viimaste aastate prioriteediks ja palku on 
õnnestunud tõsta kiiremas tempos kui teistes valdkondades. 
Jätkatakse ülejäänud lähteülesannete teemade käsitlemisega – põhiharidus, kutseharidus, 
noorsootöö jm. 
Sotsiaalkomisjon (Raivo Õiglas) – komisjon on kohtunud ühel korra, 26.04.2016. 
Kohtumisel said käsitletud kõik lähteülesande teemad. Olulisemate lahendamist vajavate 
teemadena kerkisid esile pensionäride ja õpilaste transpordi doteerimise ühtlustamise 
vajadus, eakate õnnitlemise ühtsetele alustele viimine ja lastekaitse funktsiooni 
tõhustamine ühinemise järgselt. On teemasid, mida on vaja lahendada koostööd majandus-, 
haridus- ja kultuurikomisjoniga. Edasised kohtumised otsustatakse lähiajal. 
Kultuuri-, spordi- ja kodanikuühenduste komisjon (Liina Põld, Maire Vilbas) – 
kohtutud on ühel korral, 02.05.2016. Kohtumisel said läbi käidud kõik lähteülesande 
teemad, kuid mitmes osas on vaja täiendavaid arutelusid. Edasised kohtumised lepitakse 
kokku lähiajal. 
Olulisemate lahendamist vajavate teemadena on esile kerkinud kodanikuühenduste ja 
kogukondade kaasamise küsimus. Ridala on selles osas tegevusi juba pikema aja jooksul 
planeerinud ja nendega tuleb jätkata. Oluline on külakogukondade tähtsustamine 
omavalitsuse koostööpartneritena ja vastavad põhimõtted on vaja ühinemislepingus 
fikseerida. Ühtlustamist vajavad spordi ja klubide rahastamise põhimõtted, luua tuleb 



	 	  

seltside ja ühenduste toetamise ühtne kontseptsioon. Spordi valdkonnas peetakse olulise 
arendusena vajalikuks noorte treenerite kasutamise võimalust praeguse Spordikooli baasil 
kogu ühinenud omavalitsuse territooriumil, et oleks tagatud noorte head 
treenimisvõimalused võimalikult elukoha lähedal. 

3. Ühinemiskonsultant Kersten Kattai esitas enne koosolekut komisjoni liikmetele ülevaate ja 
ettepanekud esindusmehhanismidest kohalikus otsustusprotsessis (Lisa 2). Ühe olulise 
ettepanekuna tõi konsultant välja, et lisaks valdkonnapõhistele komisjonidele võiks 
volikogu juures tegutseda ka piirkondlikud komisjonid (külad, hõreasustuse piirkonnad), et 
tagada piirkondade kaasatus arendusprotsessidesse. Ühinenud omavalitsuse volikogu 
liikmete arv võiks jääda vahemikku 21 kuni 25 volinikku. 
Otsustati – optimaalne volikogu liikmete arv ühinenud omavalitsuse volikogus on 23 
liiget. 

4. Komisjoni liikmed on tutvunud konsultant Kersten Kattai esitatud ülevaate ja 
ettepanekutega (Lisa 2), täiendavat arutelu vajalikuks ei peetud. 
Otsustati – optimaalne on ühinenud omavalitsuse puhul moodustada üks valimisringkond. 

5. Ühinemiskoordinaator Margus Metssalu esitles kommunikatsioonikomisjoni ettepanekuid 
kommunikatsioonistrateegia ja –tegevuste osas. Sisendina kasutati Kersten Kattai esitatud 
ettepanekuid ja teiste ühinemisläbirääkimiste kommunikatsioonitegevuste kogemust (nt 
Saue vald). 

Lepiti kokku järgmises: 
Ühinemisprotsessi ja materjalide avalikustamine – info kogu protsessi ja kõigi 
tegevuste ja dokumentide osas tehakse avalikkusele kättesaadavaks eraldi domeeniga 
kodulehel – www.ridalajahaapsalu.ee. Domeeni registreerimise ja kodulehe valmimise 
korraldab ja kulud katab Haapsalu. Kodulehe struktuuri osas kasutatakse sarnast lahendust 
nagu Saue vallal (www.laaneharjuvald.ee). Oluline on tagada kogu info ja dokumentide 
operatiivne üles panemine. Iga sündmuse kohta koostatakse lühikokkuvõte ja tehakse koos 
seotud dokumentidega kättesaadavaks kodulehe kaudu. 

Ühinemislehed – otsustati, et koostatakse 2 ühinemislehte. Üks pärast ühinemislepingu 
kavandi valmimist (juuni viimane dekaad) ja teine enne rahvaküsitlust (oktoobri teine 
pool). 
Sotsiaalmeedia – kasutatakse olemasolevaid Haapsalu ja Ridala Facebooki gruppe info 
edastamiseks kuna nende jälgitavus on arvestatavalt suur. Info lisatakse ka Haapsalu ja 
Läänemaa gruppi. Infot koordineerib ühinemiskoordinaator, sisestavad vastavad gruppide 
haldajad. 
Välikampaaniad, rahvakohtumised – suviseid välikampaaniaid eraldi ei korraldata. 
Inimestega suhtlemine toimub jooksvalt ka ilma kampaaniateta. Võimalusel on oluline 
osaleda külakoosolekutel, vastavalt nende toimumisele. Lepiti kokku, et korraldatakse üks 
rahvakoosolekute voor sügisel vahetult enne rahvaküsitlust. 
Meediasuhtlus – kogu ühinemisläbirääkimiste protsessi ja ametliku info osas suhtleb 
meediaga ühinemiskoordinaator. Kuivõrd meedia soovib saada kommentaare ja 



	 	  

seisukohtasid ka liidritelt, lepiti kokku, et vajadusel suhtlevad Ridala ja Haapsalu juhid 
meediaga otse. Kõigis olulistes küsimustes ja seisukohtades on oluline lähtuda omavahel 
koordineeritud sõnumitest, et vältida seisukohtade vääriti tõlgendamise võimalust. Oluline 
on sõnastada ka edastatavad positiivsed sõnumid – mis ühinemine on kasulik Ridalale ja 
miks Haapsalule. Lepiti kokku, et võimalusel palutakse meediaväljaannete koostatavad 
artiklid enne avaldamist faktide kontrolliks esitada ühinemiskoordinaatorile. 
Kommunikatsioonikomisjon koostab ja esitleb järgmisel juhtivkomisjoni koosolekul 
kommunikatsiooni tegevuskava (kommunikatsiooniplaan). 

6. Kohapeal algatatud küsimusena arutati ühinemisjärgse omavalitsuse staatuse ja nime 
teemal. Lepiti kokku, et järgmiseks koosolekuks valmistavad läbirääkijad ette omapoolsed 
seisukohad seoses staatuse ja nimevalikuga – millised on valla staatuse tugevused ja 
millised on linna staatuse tugevused. Kersten Kattai pakkus välja, et seoses nimevalikuga 
on võimalus on võimalus pöörduda kohanimede eksperdi poole (Peeter Päll), kes võiks 
anda arvamuse ja teha ettepaneku nime osas lähtuvalt piirkonna ajaloolist. Osalejad 
nõustusid ettepanekuga. 

 
JÄRGMINE KOOSOLEK 

Lepiti kokku, et järgmine juhtivkomisjoni koosolek toimub 18.05.2016 algusega kell 15.00 
Haapsalu Linnavalitsuse volikogu saalis. 

Koosoleku teemad: 
1) Juhtimisstruktuur, ametid, asutused 
2) Omavalitsuse staatus – linn või vald 
3) Osalemine koostööliitudes 
4) Komisjonide töö ülevaade 
5) Kommunikatsiooniplaan 

 
Lisad: 

1. Osavõtjate registreerimisleht 
2. Esindusmehhanismid kohalikus otsustusprotsessis (Kersten Kattai) 

 
 


