LÄÄNERANNA VALLA ÜHINEMINE
KOOSOLEKU MEMO
28. märtsil 2017. a Koongas
Algus: 09.30
Lõpp: 11.15
Koosoleku protokollija: Varje Ojala-Toos
Osalesid: Lihula Vallavolikogu esimees Jaak Kastepõld, Lihula vallavanem Varje OjalaToos, Koonga vallavanem Mikk Pikkmets, Varbla vallavanem Sivar Tõnisson, Varbla
Vallavolikogu esimees Margit Merila, Hanila vallavanem Arno Peksar, Lihula Vallavolikogu
liige Ain Saar, Lihula vallasekretär Ermil Miggur

1. Sümboolikakomisjoni liikmed on:
Jaak Kastepõld, Varje Ojala -Toos - Lihula valla esindajad
Mardo Leiumaa, Arno Peksar – Hanila valla esindajad
Koonga nimetab oma esindajad 20.04.2017 toimuval volikogul
Varbla nimetab oma esindajad 19.04.2017 toimuval volikogul
Ermil Miggur tutvustas edasist tegevust. Lepiti kokku, et 24. aprillil saadab Ermil
Miggur kõigile osapooltele tutvumiseks sümboolikakonkursi tingimused ja annab
tähtaja muudatusettepanekute esitamiseks.
Konkursi toimumise ajaks lepiti kokku juuni, juuli 2017.
2. Ermil Miggur tutvustas Lääneranna valla põhimääruse väljatöötamise kava. Jõuti
üksmeelele, et koostatakse võimalikult lihtne ja arusaadav põhimääruse projekt, mis
hõlmab seaduse minimaalseid nõudeid. Leiti, et kõik valdkonnad, mida seadus otseselt
ei nõua, nende põhimäärusesse lisamine ja/või mittelisamine jäetakse uue
vallavolikogu otsustada.
Otsustati, et igal järgneval neljal juhtrühma koosolekul töötatakse läbi piisavalt
peatükke, mille valmistab koosolekuteks ette Ermil Miggur, et kokkuvõttes jõuaks
asjaga septembriks valmis (umbes 2 peatükki korraga). Järgmisel koosoleku teemad:
üldsätteid ja valla sümbolid ning nende kasutamine.

3. Lääneranna valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamiseks küsitakse
hinnapakkumised. Tingimused/ kirjelduse hinna küsimiseks koostab 28. aprilliks
Ermil Miggur koostöös Margus Källe, Rein Kruusmaa, Mikk Pikkmets, Mihkel
Kalmaru, Arno Peksar.
4. Loetelu vajalikest määrustest, mida on vaja välja töötada, esitab Arno Peksar 20.
aprillil. Juhtrühma liikmetel anda oma arvamus, teha täiendused järgmiseks juhtrühma
koosolekuks.
5. Ain Saare andis ülevaate Lääneranna valla ja allasutuste veebilehtede väljatöötamise
protsessist.
Otsustati, et järgmisel juhtrühma koosolekul esitleb Ain Saare Lääneranna valla
veebilehe startlehte.
6. Sotsiaalteenuste ja - toetuste määrade ühtlustamise ettepanekud saadeti juhtrühmale
18. aprill e-kirjaga.
Otsustati, juhtrühma liikmetel annavad oma arvamus ja teevad vajadusel täiendused
järgmiseks juhtrühma koosolekuks.

Lepiti kokku, et järgmine juhtrühma koosolek toimub 11. mail 2017 kell 9.30 Lihula
vallamajas.
Päevakord
-

Ain Saare ülevaade, esitlus Lääneranna valla veebilehest

-

Eero Sahk dokumendihaldussüsteemi valikutest, IT keskkonna kaardistamisest, IT juhi
teenuse sisseostmise vajadusest

-

Sümboolikakomisjon

-

Põhimäärus esimeste peatükkide tutvustus, arutelu

-

Arengukava, eelarvestrateegia

-

Määruste täpsustatud loetelu

-

Sotsiaalteenuste ja – toetuste täpsustatud loetelu

