KOOSOLEKU PROTOKOLL
Aeg ja koht: 17.02.2016 Kullamaa, Goldenbecki hoone
Osalejad: Lääne-Nigula, Nõva, Noarootsi, Kullamaa, Martna valla esindajad (vt. Registreerimisleht).
EAS-i eksperdid Margus Randma ja Rivo Noorkõiv.
Algus: 9.30
Lõpp: 11.30
Päevakava
• 09.30-09.35 Kullamaa valla tervitus. Einar Pärnpuu
• 09.35-10.00 Esimesed analüütilised tulemused ühinemispiirkonna kohta. Rivo Noorkõiv ja
Margus Randma
• 10.00-10.30 Arutelu
• 10.30-11.00 Ühinemisläbirääkimiste seis KOV lõikes. Iga KOV teeb väikese, ca 5 min ülevaate
• 11.00-11.30 Edasised sammud
1. Kullamaa valla volikogu esimehe tervitus. Einar Pärnpuu.
2. Läänemaa maavanema ettekanne. Neeme Suur.
3. Rivo Noorkõivu ja Margus Randma ettekanne.
Arutelu analüüsi tulemuste kohta:
• Lisada ka Eesti vabariigi demograafilised näitajad.
• Kontrollida Lääne-Nigula lasteaiaõpetajate palgamäärad üle.
• Kaardistada ära esmatasandi teenused, mis peaksid jääma kindlasti keskustesse.
• Kaardistada ära sotsiaalteenused. Seostada tulemused LAK tööga, mis tehakse
Sotsiaalministeeriumi tellimusel (tähtaeg märtsi lõpp 2016).
• Kaardistada ühistransport, sh sotsiaaltranspordi vajadus.
• Koolivõrgu teema läbi arutada.
• Läänemaa maakonnaplaneeringu seisukohad antud piirkonda puudutavates teemades läbi
töötada.
Kommentaarid:
• KOV juhid peavad suutma vastata, et mis inimestel kohaliku omavalitsuse reformiga paraneb.
Peaksime tegema loendi: et näiteks Kullamaa vallavanem läheb rahva ette ja saab öelda, mis
läheb paremaks“.
• Vaja on koostada kommunikatsiooniplaan.
• Enne pole mõtet väikse valla teemat arutada, kui ei ole teada, kas suurt Läänemaad
ühendavat valda tuleb.
• Kommunaalmajandusega aeotud teemad arutada (näit. Varahaldus, hoonete kasutus jms).
• Arendusteemad, ettevõtluseteemad, ettevõtluse toetused (näit Lääne-Nigula näide),
külaliikumise toetus.
Otsustati:
• Moodustada omavalitsuste esindajatest töögrupid: sotsiaalvaldkond,
kultuurivaldkond, ühistransport, kohalik demokraatia (külaliikumine).
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4. Valdade esindajate sõnavõtud nägemusest selle kohta, mis ühendvallas tingimata peaks säilima.
Kullamaa: Märjamaa tahab pidada ühinemisläbirääkimisi Kullamaaga. Märjmaal on kõik teenused
olemas. Kullamaal on ahvatlev Märjamaa poole vaadata. Oluline, et keskkool Kullamaal jääb alles.
Lasteaia teenust saab koos pakkuda.
Lõuna-Läänemaal ka pole häda midagi. Seal on loodusturism perspektiivne (linnuvaatluskeskus jms).
Kullamaad on ka sellesse ühinemispiirkonda kutsutud. Siiski on tihedamad sidemad Kullamaal PõhjaLäänemaaga. Kullamaa otsustab, kui selge, et mis saab Läänemaa ühisvallaga. Kui Läänemaa
ühisvalda ei tule, siis valikud kas põhja või lõuna suunal, või iseseisev. Iseseisvana saaks Kullamaa
hakkama, kui poleks elanike arvu nõuet minimaalselt 5000.
Vaja on arendada teenuseid (apteek, perearstid, seltsimajad, Koluvere Hooldekodu, kultuurimaja,
kalmistuvaht), seda võrgustiku põhimõttest lähtuvalt. Kullamaa soovib jätta tasuta ühistranspordi.
Kullamaal tuleb kõik tänased teenused säilitada! Vaja on määrata eelarvest rahastatavad
investeeringud ja kõiki ühinejaid liitvad tegevused.
Martna: kaaluda kooli üleviimist vallamaja ruumidesse. Allasutused ja MTÜde rahastamine säilitada.
Martna keskuse küttemajandus peab säilima! (poliitiline tahe). Vajab investeeringuid.
Noarootsi: teenuseid osutavate asutuste võrgustikud peaksid jääma. Soovime osavalla staatust.
Oodatakse, milline lahendus tuleb Läänemaa ühisvalla osas.
Nõva: Saareline hajaasustusega piirkond. Kaks keskust: Variku ja Peraküla. Võiks jääda lasteaedalgkool. Oleks võimalik ka koolimajast üle viia. Koduteenus/hoolekandekeskus säilitada. Mõisahoone
baasil võiks teha hoolekandeasutuse, mis kataks ära Põhja-Läänemaa vajaduse. Inkubatsioonikeskus
sadamaalale. Variku külakeskuse arendamine. Soojamajandus korda teha. On tehtud Lääne-Nigula
vallale ühinemisettepanek, samuti läbirääkimised Padise-Vasalemma ja Suur-Läänemaa suunal.
Uuena Nõva-Noarootsi –Ridala mõttearendus. Rongiühendus on meile oluline teema, miks
vaadatakse Paldiski poole. Korralikke teid tahavad kõik. Paldiski-Padise ühinemine on ebatõenäone.
Lääne-Nigula: Võrgustikupõhine lähenemine teenuste pakkumisel. Tähelepanu ettevõtluse
arendamisele. Vallas on viidud sisse ettevõtlustoetus.
5. Lääne maavanema sõnavõtt
• Kutsun üles moodustada Läänemaal ühisvald. Ühinemiskombinatsioon Hanila vald, Lihula
vald, Varbla vald ja Koonga vald on raskesti teostatav, kuna ühine identiteet puudub.
• Vale on loota, et riik teeb erandi, kui elanike arv uues omavalitsusüksuses on väiksem kui
5 000 elanikku. Riik on andnud selgelt mõista, et väiksemaid omavalitsusi kui 5 000 elanikku
lubatakse moodustatada ainult erandkorras kindlate nõuete täitmisel. Muidu erandeid ei
teha.
• Kuna Lõuna-Läänemaal jääb elanike arv alla 5000, siis selllist ühinemist ei saa toimuda. Või
siis saab selliselt, et riik jõuga lisab nendele omavalitsustele veel juurde valdasid, et täituks
5 000 elaniku kriteerium.
• Külade kaupa liitumine selliselt, et üks omavalitsus annab teisele (teistele) omavalitsustele
ära osa oma territooriumist, saab olla võimalik ainult siis, kui sellega on nõus selle
omavalitsuse volikogu, kuhu konkreetne küla täna kuulub.
Otsustati:
1. Viia lõpule alustatud analüüs, sh sotsiaalvaldkonna analüütiline ülevaade.
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2. Iga piirkonna omavalitsus esitab omalt poolt esindajad töögruppidesse: 1) sotsiaalia, 2)
haridus ja kultuur, 3) ühistransport, 4) külaliikumine. Ettepanekud hiljemalt 22.02.2016
Rivo Noorkõivule (rivo@geomedia.ee). Nädala jooksul konsultantidelt ettepanekud töö
korraldamiseks.
3. Järgmine töörühma kokkusaamine lepitakse kokku töö käigus.
Protokolli koostasid: Margus Randma ja Rivo Noorkõiv
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