LÄÄNERANNA VALLA ÜHINEMINE
JUHTKOMISJONI KOOSOLEKU PROTOKOLL
11. mail 2017. a Lihula vallamajas
Algus: 09.30
Lõpp: 13.20
Koosoleku juhataja: Lihula vallavanem Varje Ojala-Toos
Koosoleku protokollija: Katrin Lehtpuu
Osalesid: Lihula Vallavolikogu esimees Jaak Kastepõld, Lihula Vallavalitsuse vallasekretär Ermil
Miggur; Koonga vallavanem Mikk Pikkmets, Varbla vallavanem Kaido Selberg, Varbla
Vallavolikogu esimees Margit Merila, Hanila vallavanem Arno Peksar.
Kutsutud: e-Riigi Akadeemia vanemekspert Liia Hänni, Ain Saare, Eero Sahk, Ireen Kangro,
Margus Källe
Päevakord:
1. Projektist „Avatud valitsemine ühinevates omavalitsustes” (Liia Hänni e-Riigi Akadeemiast)
2. Lääneranna valla allasutuste juhtide kohtumine (Varje Ojala-Toos)
3. Lääneranna valla veebileht (Ain Saare)
4. Sotsiaalteenused ja -toetused Lääneranna vallas (Ireen Kangro)
5. Dokumendishaldussüsteem ühinenud vallas (Eero Sahk)
6. Uue valla sümboolika ja õigusaktid, sh sümboolika konkurss ja selle tingimused, valla
arengukava, eelarvestrateegia ja põhimääruse väljatöötamine (Ermil Miggur)
7. Koosolekute protokollimine ja protokollide avalikustamine (Varje Ojala-Toos)
8. Järgmise juhtkomisjoni koosoleku aeg ja koht (Varje Ojala-Toos)
9. Lääneranna valla valimiskomisjoni moodustamine (Mikk Pikkmets)
10. Samanimelised külad Lääneranna vallas (Arno Peksar)
11. Finantskohustused ja muudatused investeeringuobjektides
1. Projekti „Avatud valitsemine ühinevates omavalitsustes” hetkeseis ja edasised tegevused
(Liia Hänni e-Riigi Akadeemiast)
Projekti „Avatud valitsemine ühinevates omavalitsustes”, kuhu Lääneranna vald on kaasatud,
eesmärk on pakkuda tuge muutuste saavutamiseks valitsemises uues omavalitsuses.
Projekt rakendab avatud valitsemise partnerluse metoodikat (AVP), mille põhimõtted on:
- kohaliku kogukonna omaalgatusliku ja vabatahtliku osalemise tunnustamine oma paikkonna
elu küsimuste arutamises ja lahendamises;
- kodanike ja nende ühenduste põhimõttelise võrdsuse osalemisele austamine ja võimalikult
laia isikute ringi kaasamine;
- partnerite erinevate ja vastastikku täiendavate rollide austamine ning üksteise tunnustamine;
- kogukonnaliikmete ja kohaliku omavalitsuse vaheline partnerlus, mis võimaldab otstarbekat
koostööd ning ülesannete jaotust avalike huvide paremaks järgimiseks ning tunnustamiseks.
Projekti raames kaardistatakse AVP eeldused, millest tulenevalt esitatakse ettepanekud. Viimased
arutatakse ühiselt KOVidega läbi ning lõpuks esitatakse uuele vallavolikogule tegevuskava, mis
tagab avatud valitsemise põhimõtete tunnustamise ja lubaduste elluviimise uues omavalitsuses.
Vahepeal on kaardistatud hetkeolukord ühinevates omavalitsustes, mille raames uuriti avatud
valitsemise põhimõtete tunnustamist järgmistes valdkondades:
- ühinemisleping ja arengukavad;
- teabe avalikustamine – kas veebilehed sisaldavad informatsiooni volikogu poliitilise jaotuse,
eelarve, volikogu päevakordade ja eelnõude osas;
- dialoog kogukonnaga (elanike kaasamine);
- kodanikuaktiivsuse toetamine;
- koostöö kogukonnaga avalike teenuste osutamisel;
- noorte osalemine kogukonnaelus.
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Kaardistamise tulemusena on üles kerkinud mitmeid ettepanekuid, kuid nende arutamiseks pakuks
välja idee korraldada mõttekoda, kus kogukonna liikmed ja omavalitsuste esindajad saaksid ühiselt
arutleda avatud valitsemise partnerluse teemal ning esitada endapoolseid mõtteid ja ettepanekuid,
kuidas tagada kogukonna ja kohaliku omavalitsuse parim koostöö ja partnerlus.
OTSUSTATI: korraldada mõttekoda 05. juunil kell 10.00 – 16.00 Vatla mõisas Hanila vallas, kuhu
lisaks omavalitsuse juhtidele kutsuda aktiivsed kodanikud ning ühenduste eestvedajad.
2. Lääneranna valla allasutuste juhtide kohtumine (Varje Ojala-Toos)
Vajalik on korraldada tulevase Lääneranna valla allasutuste juhtide kohtumine eesmärgiga
omavahel ja üksteise tegemistega tuttava(ma)ks saada ning planeerida juba hetkel koostööd.
Ettepanek on kokkusaamised viia läbi kolmes valdkonnas eraldi: haridus, alusharidus (lasteaedalgkoolid) ja kultuur (raamatukogud, noortekeskused, rahvamajad jm).
OTSUSTATI: iga valla juhtkomisjoni liige edastab oma valla allasutuste juhtidele kutse osaleda 07.
juunil kell 13.00 Lihulas Lääneranna valla allasutuse juhtide kohtumisel, toimumiskohtadeks
vastavalt valdkonnale haridusasutused Lihula Gümnaasiumis ja kultuuriasutused Lihula
kultuurimajas.
3. Lääneranna valla veebileht (Ain Saare)
Ain Saare presenteeris esialgset Lääneranna valla veebileht.
OTSUSTATI: presenteerida esialgset kodulehe versiooni ka allasutuste juhtidele nende
kokkusaamistel 07. juunil Lihulas ning hakata seejärel jooksvalt välja selgitama ja kokku leppima,
millist informatsiooni on allasutuste kodulehtedel vajalik kajastada.
4. Sotsiaalteenused ja -toetused Lääneranna vallas (Ireen Kangro)
Ireen Kangro tutvustas tulevases Lääneranna vallas osutatavate ja korraldatavate sotsiaalteenuste ja
-toetuste projekti.
OTSUSTATI: esitada ettepanekud sotsiaaltoetuste ja -teenuste osas Ireen Kangrole 19. maiks ning
kinnitada Lääneranna vallas osutatavate ja korraldatavate sotsiaalteenuste ja -toetuste projekt
järgmisel juhtkomisjoni koosolekul.
Sotsiaalteemadega seoses esitas Varje Ojala-Toosi ettepanek kaasta 07. juunil allasutuste juhtide
kokkusaamisele ka sotsiaalhoolekandeasutuste juhid, kohtumise algusajaks samuti kell 13.00 ning
kohtumispaigaks SA Lõuna-Läänemaa Tervishoiu ja Sotsiaalhoolekande Keskus.
5. Dokumendishaldussüsteem ühinenud vallas (Eero Sahk)
Tänased valla kantseleides dokumendiregistriga tööd tegevad ametnikud jõudsid ühise arutelu
tulemusena üksmeelele, et Lääneranna valla dokumendihaldussüsteem võiks olla Delta.
OTSUSTATI: valida Lääneranna valla dokumendihalduse töövahendiks Delta, sealhulgas määrata
Hanila vald eestvedajaks kõikide vajalike toimingute tegemisel seoses dokumendihalduse
korraldamisega uues vallas.
6. Uue valla sümboolika ja õigusaktid, sh sümboolika konkurss ja selle tingimused, valla
arengukava, eelarvestrateegia ja põhimääruse väljatöötamine (Ermil Miggur)
Sümboolikakonkursi tingimused on kõigile laiali saadetud, ettepanekuid/vastuväiteid ei ole esitatud.
Edasi kooskõlastab Lihula vallavalitsus tingimused Riigikantseleiga ning edastab need seejärel
kooskõlastamiseks teistele valdadele.
OTSUSTATI: esitatada Lihula Vallavalitsusele 19. maiks kooskõlastus sümboolikakonkursi
tingimuste osas ning volitus konkursi väljakuulutamiseks Lihula vallavalitsuse poolt.
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Lääneranna valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamiseks on valdadele ülevaatamiseks
saadetud dokument „kutse võistupakkumisele”.
OTSUSTATI: edastada kutsed võistupakkumisele vähemalt neljale võimalikule teenuseosutajale,
sealjuures lisades kutsesse/hankesse juurde põhimääruse koostamine. Kogu sellekohane tegevus
jätta Lihula valla korraldada.
Taotledes Lääneranna vallas ühtseid maamaksumäärasid on muudatused vajalik kinnitada hiljemalt
juunis toimuvatel vallavolikogude istungitel. Arutleti maksumäärade suuruse üle.
OTSUSTATI: esitada vallavolikogudele kehtestamiseks alates 01.01.2018 maamaksuseaduses
sätestatud maamaksu maksimummäär ehk 2,5 % maa maksustamishinnast aastas (ilma erandita
rannaäärse maa osas) ning põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja
loodusliku rohumaa maamaksumääraks 2 % maa maksustamishinnast aastas.
7. Koosolekute protokollimine ja protokollide avalikustamine (Varje Ojala-Toos)
Arutleti juhtkomisjoni koosolekute protokollide dokumendiregistris registreerimise ja
avalikustamise teemadel.
OTSUSTATI: vormistada koosolekute arutelud protokollidena, sealjuures teha protokolli
koostamise eest vastutavaks kohtumist võõrustav vald ning edastada protokollid kõigi nelja valla
vallavalitsuse üldisele e-posti aadressile eesmärgiga need registreerida dokumendiregistris.
8. Järgmise juhtkomisjoni koosoleku aeg ja koht (Varje Ojala-Toos)
Arutleti järgmise juhtkomisjoni koosoleku toimumise aja ja koha üle.
OTSUSTATI: korraldada järgmine juhtkomisjoni koosolek 07. juunil kell 10.00 Lihula vallamajas.
9. Lääneranna valla valimiskomisjoni moodustamine (Mikk Pikkmets)
15. juuniks on vajalik volikogude poolt kinnitada valmisringkondade arv, numeratsioon ja piirid
ning nimetada lisaks valimiskomisjoni liikmed ja asendusliikmed.
OTSUSTATI: esitada Koonga vallavalitsusele volikogu otsuse eelnõu koostamiseks igast vallast
nimelised ettepanekud valimiskomisjoni liikmete osas.
10. Samanimelised külad Lääneranna vallas (Arno Peksar)
Tulevase Lääneranna valla territooriumil on 3 korduvat külanime, mille puhul on vajalik leida
lahendus uue valla perspektiivis: Aruküla (hetkel Varblas ja Lihulas), Rannaküla (hetkel Hanilas ja
Varblas) ning Salevere küla (hetkel Hanilas ja Koongas).
OTSUSTATI: Aruküla säilitada Varblas ja muuta küla nime Lihula vallas, Salevere küla nimi
säilitada Hanila vallas ja muuta nime Koongas ning Rannaküla nime osas Hanilal ja Varblal
omavahel kokku leppida, milline vald nime muudab ja milline selle säilitab.
11. Finantskohustused ja muudatused investeeringuobjektides
Arutleti uute finantskohustuste võtmise ja investeeringuobjektide nimekirjas olevate objektide
muutmise üle enne valdade ühinemist.
OTSUSTATI: investeeringuobjektide muutmisel ja uute kohustuste võtmisel teavitada sellest teisi
ühinemisprotsessis olevaid omavalitsusi.

Varje Ojala-Toos
Koosoleku juhataja

Katrin Lehtpuu
Protokollija
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