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Haapsalu Linnavalitsus

PÄEVAKORD
1. Ühinemisega kaasnevad finantsmõjud
2. Ühinenud omavalitsuse staatus ja nimi
3. Kohapeal algatatud küsimused
Osalejad:
Ridala – Olev Peetris, Toomas Vallimäe, Raimo Nebokat, Igor Pogodin, Endla
Suurküla
Haapsalu – Urmas Sukles, Lauri Väli, Liina Põld, Martin Schwindt, Tõnu Parbus
Ühinemisnõunik Kersten Kattai, Georg Sootla
Ühinemiskoordinaator Margus Metssalu
KOKKUVÕTE
1. Martin Schwindt tutvustas ühinemisega kaasnevaid finantsmõjude analüüsi tulemusi.
Huvikoolide ja huvitegevuse personali, lasteaedade ja üldhariduskoolide õpetajate,
sotsiaalvaldkonna personali, raamatukogude ja kultuurimaja personali palkade ning sünnija matusetoetuse, esimesse klassi astuja toetuse, juubelitoetuse, hooldaja toetuse,
sotsiaalvaldkonna ühingute toetuse ja KOV sisese transpordi dotatsioonide suuremas
suunas ühtlustamisega kaasneb eelarvesse tänasega võrreldes täiendavat kulu ca 638,6 tuh
eurot aastas. Arvestades Ridala ja Haapsalu tänast põhitegevuse tulemit ja tulubaasi ei ole
võimalik täiendavat kulu sellises summas ühinedes koheselt katta, vajalik on ca 5-7 aastane
üleminekuperiood.
Otsustati: ühinemislepingus tuleb selgelt sätestada, et huvikoolide ja huvitegevuse

personali, lasteaedade ja üldhariduskoolide õpetajate, sotsiaalvaldkonna personali,
raamatukogude ja kultuurimaja personali palkade ning sünni- ja matusetoetuse, esimesse
klassi astuja toetuse, juubelitoetuse, hooldaja toetuse, sotsiaalvaldkonna ühingute toetuse ja
KOV sisese transpordi dotatsioonide ühtlustamine on prioriteet, kuid ühtlustamine toimub
üleminekuperioodi jooksul vastavalt eelarvelistele võimalustele.
2. Ridala valla läbirääkimisdelegatsioon esitas Haapsalu linna delegatsiooni ettepaneku
ühinenud omavalitsuse staatuse ja nime osas (Haapsalu linn) arutamiseks Ridala
vallavolikogule. Ühendomavalitsuse staatuse ja nime küsimust on Haapsalu linnavolikogus
mitteametliku päevakorrapunktina arutatud, linna staatust ja nime Haapsalu toetab
arutelude tulemusena volikogu enamus, muid alternatiive ei peeta pigem vastuvõetavaks.
Ridala vallavolikogu andis Ridala läbirääkimisdelegatsioonile suunise sätestada
ühinemislepingu kavandis ühendomavalitsuse staatusena linn ja nimena Haapsalu. Lõpliku
otsuse lepingu, sh. staatuse ja nime osas teeb Ridala volikogu pärast rahvaküsitluse
tulemuste selgumist.
Otsustati: ühinemislepingu kavandis sätestatakse ühendomavalitsuse staatuseks linn ja
nimeks Haapsalu.
3. Urmas Sukles teavitas, et Haapsalu
ühinemisettepanekut arutama augusti lõpus.
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Lepiti kokku, et ühinemiskoordinaator saadab vastavalt kokkulepitule täiendatud
ühinemislepingu kavandi. Lähiajal lepitakse kokku, kas tehakse Ridala ja Haapsalu
volikogude ühisistung ühinemislepingu esimeseks lugemiseks. Kui ühisistungit ei tehta,
toimub lepingu kavandi esimene lugemine ja rahvahääletusele saatmisele otsustamine
volikogudes eraldi augustis-septembris. Rahvahääletuse orienteeruv aeg on 1-15 oktoober.
Lepiti kokku, et esimene ühinemisleht koostatakse augustis ja saadetakse välja septembri
alguses.
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