
LÄÄNERANNA VALLA ÜHINEMINE 

KOOSOLEKU MEMO 

28. märtsil 2017. a Hanila vallamajas 

Algus: 09.00 

Lõpp: 12.00 

Koosoleku protokollija: Varje Ojala-Toos 

Osalesid: Lihula Vallavolikogu esimees Jaak Kastepõld, Koonga vallavanem Mikk Pikkmets, 

Varbla vallavanem Sivar Tõnisson, Varbla Vallavolikogu esimees Margit Merila, Hanila 

vallavanem Arno Peksar, Hanila valla informaatikanõunik Eero Sahk, Hanila valla 

sotsiaalnõunik Ireen Kangro, Lihula Vallavolikogu liige Ain Saar 

1. Hanila valla sotsiaalnõunik Ireen Kangro tutvustas ettepanekuid sotsiaalvaldkonna 

korraldamiseks Lääneranna vallas. 

Vastavalt ühinemislepingule (sh ÜL lisa 9), on vaja tähtjaga 01. mai 2017 välja 

töötada sotsiaaltoetuste ühtsete määrade ja sotsiaalteenuste osutamise kvaliteedinõuete 

projekt. 

 

Lepiti kokku, et toetuste nimekiri ja toetuste suurused vaadatakse üle 04. aprillil 

Varblas toimuval koosolekul. 

Ireen Kangro vaatab koos valdade sotsiaaltöötajatega üle teenuste sisu. 

 

2. Ain Saare tutvustus vastavalt ettesaadetud tabelile Lääneranna kodulehtede 

väljatöötamise kava. 

Otsustati sõlmida Ainiga Saarega käsundusleping 3. aprill – 31. dets 2017  

netotasuga 500€/ kuu loetletud (vaata tabel) tegevuste teostamiseks. Tasu makstakse 

ühinemistoetuse arvelt. 

 

3. Dokumendihalduse ja IT teemade ülevaate ning ettepanekud nende korraldamiseks 

Lääneranna vallas tegi Eero Sahk. 

Otsustati, et koostöös Margus Källega koostab ja seejärel tutvustab Eero Sahk tegvuste 

kava 18. aprill Koongas toimuval juhtrühma koosolekul.  

 



4. Sümboolikakomisjoni 2 liiget esitab iga vald 03. aprilliks, info Ermil Miggurile 

(konkursi korraldab Lihula vald, vt 06. aprill 2017 koosoleku memo). 

Otsustati, et sümboolikakomisjonis on 8 liiget. 

5. E – riigi Akadeemia küsimustikule vastata hiljemalt 31. märtsil (iga vald eraldi). 

Lepiti kokku, et järgmised juhtrühma koosolekud toimuvad: 

4. aprillil kell 14.00 Varblas 

1. Aruteluteemaks on Tambla tuulikutega seonduvad probleemid ja võimalikud arengud, 

osaleb ka Pärnu maavanem Kalev Kaljuste. 

2. Vaadatakse üle sotsiaaltoetuste nimekiri ja lepitakse kokku toetuste suurused – Ireen 

Kangro 

 

18. aprillil kell 9.30 Koongas 

1. Ette valmistada loetelu (28.03. 2017 koosolekuks saadetud tabelite alusel) millised 

dokumendid 1. jaanuaril 2018 uue valla toimumiseks vajalikud on. 

2. Põhimäärus projekti tutvustab Ermil Miggur. 

3. Arengukava ja eelarvestrateegia – vajalik hange, ülevaate annab Ermil Miggur 

4. Kokku leppida töörühmade kokkukutsumine - raamatupidajad, planeerijad, kantseleid 

(vallasekretärid), majandus ja allasutused – kultuur, haridus, raamatukogud, 

muuseumid, noorootöö.  

 

 


