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Hanila valla, Koonga valla, Lihula valla, Varbla valla ühinemiskõneluste koosolek 

LÄÄNERANNA 

Juhtrühma töökoosolek 

PROTOKOLL  

Lihulas           17. juuni 2016 

Algas kell 09.00 

Lõppes kell 11.00 

 

Osalejad: vt lisatud registreerimisleht 

 
Koosoleku päevakord: 

1. Uue valla juhtimisstruktuur, sisendid ühinemislepingusse. 
2. Kohapeal algatatud küsimused. 

 

Kinnitati päevakord. 

Koosolekut juhatab Varje Ojala-Toos.  

 

Arutelu juhtimisstruktuuri korralduse üle. Eelnevalt on juhtrühma esindajad koostanud 

juhtimisstruktuuri esialgse töövariandi. 

• Valla keskuses strateegiline funktsionaalne juhtimine ja teenuskeskustes igapäevane 

piirkondlik korralduslik tegevus. Vallakeskus on Lihulas ja piirkondlikud teenuskeskused 

Hanilas, Koongas ja Varblas. 

• Teenuskeskustes töötab sotsiaalspetsialist, arendustöö spetsialist 0,5 ja sekretär-

registripidaja. Valla ametnike vastuvõtud teenuskeskustes vastavalt vajadusele, kohtumiste 

tarvis koostatakse töögraafik. Vaja on luua paindlik üleminekuperiood eesmärgiga hästi 

töötava omavalitsusüksuse juhtimise kujundamiseks.  

• Kantseleitöö. Kas koondada struktuuriüksusse tugitegevused? Pigem ei, võimestada 
arenguosakonda, kuhu kuuluvad arengu ja planeeringuspetsialist, IT-spetsialist, avalikud 

suhted, hankespetsialist. Jurist teenindab vallakantseleist struktuuriüksusi horisontaalselt. 

Arhivaari töö on esialgu suurema koormusega, et ühinevate omavalitsuste dokumendid 

nõuetekohaselt arhiveerida, luua dokumendisüsteem. Personalitöö vajadus täpsustada. 

• Arutati sotsiaal- ja kultuuritöö eristamist struktuuriüksustena. Jäi seisukoht, et need 

valdkonnad oleksid ühtse juhtimise all. 

• Tagada vallavara paindlik haldamine. Moodustada tugev haldusüksus. Haldajate 
professionaalse meeskonna moodustamine. Vallasisese transpordi korraldamise tarvis on 

struktuuriüksuses bussijuhid. 

• Koostada ametijuhendid, mille põhjal täpsustada töötajate tööülesanded ja tööjaotus. 

 

Arutelu tulemusena täiendati esialgset valla juhtimisstruktuuri.  

LÄÄNERANNA VALLA JUHTIMISSTRUKTUUR 

VALLAVANEM 
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ABIVALLAVANEM 

(Hariduse-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja)  

ABIVALLAVANEM 

(Vallamajanduse- ja halduse osakonna juhataja) 

 

Kantselei Arendusosakond Finantsosakond Hariduse-, kultuuri- 

ja sotsiaalosakond 

Vallamajanduse- ja 

halduse osakond 

Vallasekretär 

 

Arendusjuht 

(osakonnajuhataja) 

Planeering, 

arengukava 

Finantsjuht 

(osakonnajuhataja) 

Pearaamtupidaja 

Abivallavanem 

(osakonnajuhataja) 

Abivallavanem 

(osakonnajuhataja) 

Vallasekretäri abi 

(personalitöö/pers

onalikoolitus) 

 

Avalike suhete 

spetsialist (millises 

osakonnas?) 

Raamatupidaja 2 Haridus/ 

kultuurispetsialist 

Ehitusspetsialist 

Jurist 

 

IT spetsialist (millises 

osak?) 

Raamatupidaja/ 

kassapidaja 

Spordi- ja noor-

sootööspetsialist 

Keskkonna- ja 

maaspetsialist 

Sekretär, 

registripidaja/ 

arhivaar (Lihula) 

Hankespetsialist 

(millises osak?) 

 Sotsiaaltöö 

peaspetsialist 

(Lihula) 

Haldusjuht 

 

Sekretär, 

registripidaja 

(Hanila) 

Arendustöötaja 

(Hanila) 0,5 

 Sotsiaaltööspetsialist 

(Hanila) 

Meister 

Sekretär, 

registripidaja 

(Koonga) 

Arendustöötaja 

(Koonga) 0,5 

 Sotsiaaltööspetsialist 

(Koonga) 

Heakorratöölised 

(praegune arv?) 

Sekretär, 

registripidaja 

(Varbla) 

 

Arendustöötaja 

(Varbla) 0,5 

 Sotsiaaltööspetsialist 

(Varbla) 

Remonditöölised  

 Arengukava, 

planeering, 

projektid, hanked, 

MTÜd 

 Hooldustöötajad 

 

Koristajad 

(teeninduskeskused) 

Sularahaga 

arveldused 

teenuskeskustes? 

  Lastekaitsespetsialist 

 

Elektrik/käidukorrald

aja 

    Bussijuht 4 
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   Osakonnajuhataja 

otsealluvuses 

allasutused – koolid, 

raamatukogu, 

lasteaed, 

noortekeskus, 

kultuurimajad, 

muuseumid jms 

Osakonnajuhataja 

otsealluvuses 

kalmistute, parkide, 

prügijaama 

haldamise 

korraldamine 

 
Otsustati: 
 

• Tühistada juhtrühma koosolek 20. juunil 2016. Uus juhtrühma koosolek on 29. juunil kell 9.00 
Lihulas. Arutusele võetakse juhtimisstruktuur, uue omavalitsuse mehitamine ja töötajate 

sotsiaalsed garantiid. Ühinemislepingu esimene tööversioon. 

• Kõik teemarühmad esitavad oma tööst protokollid hiljemalt 27. juuniks 2016. Iga vald 

vastutab oma valdkonna juhitava teemarühma koosolekute läbiviimise, nende kirjaliku 

vormistamise ja tulemuste õigeaegse esitamise eest.  

 

Protokollis R. Noorkõiv 

Tel 5-132414 
rivo@geomedia.ee 

 

17.06.16 Lihula 
juhtimine.pdf

 
 


