
	 	  

 

09.06.2016 

Ridala	valla	ja	Haapsalu	linna	ühinemisläbirääkimised	
JUHTIVKOMISJONI	KOOSOLEK	

 

MEMO 
Koostas: Margus Metssalu, ühinemiskoordinaator 

    Algus kell 15.00 

Lõpp kell 17.00 

Ridala Vallavalitsus, nõupidamiste saal 

PÄEVAKORD 

1. Osalemine koostööliitudes 
2. Ühinemislepingu kavand. Komisjonide ettepanekud 

3. Ühinemisega kaasnevatest tuludest ja kuludest 
4. Ühinemistoetuse kasutamine 

5. Kohapeal algatatud küsimused 
 

Osalejad: 
Ridala – Helen Koppa, Olev Peetris, Igor Pogodin 

Haapsalu – Urmas Sukles, Heikki Sool, Liina Põld, Kaja Rootare 
Ühinemiskonsultant – Kersten Kattai 

Ühinemiskoordinaator – Margus Metssalu 
 

KOKKUVÕTE 
 

1. Leiti, et ühinenud omavalitsuse kuulumise koostööorganisatsioonidesse (nt LEADER 
tegevusgrupp, EMOVL/ELL, LOVL jne) peab otsustama ühendomavalitsuse volikogu 
peale 2017. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimisi. Vastav sõnastus on lisatud 
ühinemislepingu kavandisse. 

2. Koosolekul käsitleti ühinemislepingu esmase kavandi teksti ja valdkonnakomisjonide 
ettepanekuid lepingusse.  

Otsustati muuta juhtivkomisjoni 04. mai koosolekul tehtud otsust ühendomavalitsuse 
volikogu liikmete arvu osas - lepiti kokku, et volikogu liikmete arv on 25. 



	 	  

Lepiti kokku, et ühinemiskonsultant pakub vastuvõetud haldusreformi seaduse 
regulatsioonidele vastavalt täpsustatud sõnastuse ühinemiseelsete ja –järgsete varaliste 
kohustuste võtmise ning teenistujate ja töötajate osadesse. 

Leiti, et valdkonnakomisjonide ettepanekud ühinemislepingu avalike teenuste 
jätkusuutlikkuse ja arendamise osasse on asjakohased. Selguse huvides lisatakse 
täiendused Ridala valla olulisemate hariduse, vaba aja, kultuuri ja spordi objektide ning 
energiasäästliku tänavavalgustuse taristu arendamise osas. 

3. Ridala ja Haapsalu finantsjuhid koostavad olemasolevate andmete põhjal ühinemisega 
kaasnevaid finantsmõjusid kajastava eelarvemudeli, mis esitatakse juhtivkomisjonile 20. 
juuniks. Mudelis kajastatakse ühinemisega kaasnevad ühekordsed mõjud, lühiajalised ja 
pikaajalised mõjud arvestades ühinemislepingus kokkulepituga. 

4. Haldusreformi seaduse kohaselt on Ridala ja Haapsalu ühinemisel makstav ühinemistoetus 
ca 1,6 miljonit eurot, mis makstakse ühendomavalitsusele aastatel 2017 kuni 2019. 

Leiti, et ühinemistoetusest 300 tuh eurot reserveeritakse ühekordsete kulude katteks, 100 
tuh eurot Uuemõisat ja Haapsalut ühendava kergtee ehitamiseks, 400 tuh eurot 
investeeringuteks praeguse Ridala valla territooriumil ning 800 tuh eurot investeeringuteks 
praeguse Haapsalu linna territooriumil. 

Lepiti kokku, et läbirääkijad esitavad 13. juuniks ühinemiseelse ja ühinemisjärgse 4-
aastase perioodi investeeringute kavad, mis lisatakse ühinemislepingule lisana. 
Investeeringute kavad sisaldavad ka ühinemistoetusest tehtavaid investeeringuid. 

5. Ühinemiskoordinaator informeeris juhtivkomisjoni esimese ühinemislehe koostamise 
ajaplaanist – kommunikatsioonikomisjoni Ridala ja Haapsalu esindajad kohtuvad 10. 
juunil, kus lepivad kokku ühinemislehe sisu, koostamise täpsema ajagraafiku ja 
töökorralduse. Esmase kava kohaselt on ühinemislehe sisuosa koostamise tähtajaks 
hiljemalt 17. juuni.  

 
JÄRGMINE KOOSOLEK 

Järgmise toimumise koosolek lepitakse kokku jooksvalt vastavalt vajadusele. 
 

Lisad: 
1. Osavõtjate registreerimisleht 

 
 


