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LÄÄNERANNA VALLA ÜHINEMINE 

KOOSOLEKU MEMO 

 

 
06. märtsil 2017. a Lihula vallamajas 
Algus: 10.00 

Lõpp: 12.46 

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 Sivar Tõnisson, Varbla 

Vallavolikogu esimees Margit Merila, Hanila vallavanem Arno Peksar, e-Riigi Akadeemia 

vanemekspert Liia Hänni, Lihula Vallavalitsuse info- ja arenguspetsialist Kristina Kukk, Lihula 

Vallavolikogu liige Ain Saare 

 

 

1. SISSEJUHATUS (Varje Ojala-Toos) 

Lihula vallavanem Varje Ojala-Toos tegi ülevaate koosoleku toimumise eesmärgist – leppida kokku 

edasistes tegevustes seoses valdade ühinemisega, eelkõige, mis puudutab erinevate dokumentide 

ettevalmistamist ja väljatöötamist, uue valla ja allasutuste kodulehtedega seonduvat ning 

Lääneranna valla sümboolika avaliku konkursi välja kuulutamist ning selle tingimusi. Lisaks on 

meil külas e-Riigi Akadeemiast Liia Hänni, kes tutvustab projekti „Avatud valitsemine ühinevates 

omavalitsustes”, kus Lääneranna vald nõustus kaasa lööma. 

 

2. PROJEKTIST „AVATUD VALITSEMINE ÜHINEVATES OMAVALITSUSTES” (Liia 

Hänni) 

Tänusõnad Lääneranna ühinemispiirkonnale nõusoleku eest projektis osaleda. 

Projekti eesmärk on pakkuda tuge ühinemisjärgse ühtse omavalitsuse kujundamisel. Projekti 

tulemusena valmib tegevuskava valitavale uue valla volikogule, mis arvestab ühinenud 

omavalitsuste eeldusi avatud valitsemise teemal. Projekt rakendab avatud valitsemise partnerluse 

metoodikat (AVP), mille fookuses on eelkõige tehnoloogia rakendamine ja valitsemise vastavusse 

viimine digiühiskonna vajaduste ja võimalustega (vt open government partnership). AVP raames 

koostatakse tegevuskava koostöös valitsusväliste partneritega ja seetõttu on huvi sellise osapoolte 

kaasamise vastu suurem just kohalikul tasandil (AVP KOV).  

Koostööd tegeva omavalitsuse põhimõte peaks olema koostöö vajaduse tunnustamine ning 

võimalikult laia isikute ringi kaasamine (austus kõigi võrdususele osalemisel) valitsemise 

kujundamisse.  

Eesti AVP tegevuskava 2016-2018 näeb ühe lubadusena ette suurendada kaasamist ja läbipaistvust 

poliitikakujundamisel ning sealhulgas avatud valitsemise põhimõtete rakendamise kohalikul 

tasandil haldusreformi tulemusena. 

 

Projekti tegevused: 

- osalevate KOV väljaselgitamine 

- osalevate KOV avatud valitsemise eelduste ja seniste praktikate analüüs (vaatlus+küsimustik, 

mille saadame valdadele) 

- analüüsil tuginevate ettepanekute koostamine (märts-aprill) 

- ettepanekute läbiarutamine kohapealsetes aruteludes (mai-juuni) 

- tagasiside alusel ettepanekute täiendamine, vormistamine tegevuskavaks/ühtseks dokumendiks 

(juuni) 

- soovituste tutvustamine ja levitamine (august-november) 

- soovituste edastamine uutele volikogudele valimiste järgselt (november) 
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Projektijuht e-Riigi Akadeemias on Kristina Reinsalu. 

 

Saadame kõigile KOVidele projekti platvormi-metoodika: põhimõtted ning tegevusvaldkonnad. 

Lisaks otsime kontakti ka külavanemate, külaseltside aktiivsete inimestega. 

Kel huvi võib vaadata eelmise projekti lehte avatudvalitsemine.ee. 

 

3. UUE VALLA KODULEHT (Ain Saare) 

Varje Ojala-Toos - eesmärk on kokku leppida, kes hakkab temaatikat eest vedama, millisena 

üldiselt uut/uusi kodulehte/kodulehti näeme ning millised on kulud ja kuidas need jagatakse. 

 

Ain Saare - Ettepanek on, et uue valla ametlik koduleht ja allasutuste kodulehed võiksid olla ühtsed 

– nii visuaalselt kui ka veebilahenduselt. Ühtne visuaal võiks tähendada mingit sarnast läbivat joont 

kõigil allasutuste lehtedel, erinevaks jäävad infoväljad, mida kuvatakse. Ühtne veebilahendus võiks 

aga tähendada ühtse haldaja ja ühtse keskkonna kasutamist. 

Allasutused peaksid olema ametlikul kodulehel koondatud uue valla üleselt – raamatukogud, 

koolid, lasteaiad jm. Detailsema info jagamise puhul konkreetse allasutuse kohta on 2 võimalust: 

valla ametlikul kodulehel on allasutuse nime juures kõik vajalikud kontaktid jm oluline info või 

teise võimalusena kuvatakse kontaktid ning üldinfo ja/või viide asutuse kodulehele. Vajalik on 

seega kokku leppida, millised allasutused vajavad eraldi kodulehti (raamatukogude puhul näiteks 

kui üldse kodulehe vajadus olemas on, siis võiks eksisteerida üks koduleht kõigi raamatukogude 

infoga, samas aga kui näiteks Lihula Gümnaasiumi jaoks on ilmselt mõistlik luua eraldi koduleht). 

See annab allasutustele juba hetkel ajendi koostööks ning infovahetuseks. 

 

Küsimused hetkel: 

- Paika oleks vaja panna esmane spetsifikatsioon, et saaks võtta hinnapakkumisi kodulehe/lehtede 

loomiseks.  

- Haldaja osas on vajalik kaaluda erinevaid variante (plussid, miinused, hind), allasutuste osas võiks 

ehk eelistada wordpressi keskkonda, mis on kiiresti arenev ning kasutajasõbralik. 

- Vajalik hinnata mahtu – kui palju on üldse allasutusi, millised nendest vajavad eraldi kodulehti. 

- Küsimuseks on ka see, kes kogub infot, kes sisestab, kes pakub tehnilist tuge. 

- Visuaalse väljanägemise kujundamiseks on vaja leida meeskond. 

 

Mikk Pikkmets - valla ametliku kodulehe osas eelistaksin kovtp-d ja seda võibolla ka koolide osas, 

raamatukogude puhul piisab vaid kontaktist valla üldkodulehel. 

 

Arno Peksar – operatiivsema informatsiooni kajastamine on vajalik pigem uudiste ja 

kultuurikalendri osas, muu info on peamiselt staatiline. 

Ettepank kutsuda kokku kõik allasutuste juhid ning tutvustada neile kodulehtede 

loomise/kujundamise plaani. Pakume neile variante kodulehtede osas (kovtp või wordpress). 

Koduleht aadressiga laanerannavald.ee tundub pikk, kas võiks ehk ikkagi kasutada aadressi 

laaneranna.ee? 

Lisaks, kõik vallad peaksid alles hoidma oma domeenid, see kulu on väga väike. 

 

Sivar Tõnisson – ettepanek kaardistamiseks: kui palju on allasutusi, kellel on hetkel veebilehed, 

kus keskkonnas jne. 

 

Varje Ojala-Toos – märksõnaks peaks olema ühtse identiteedi kujundamine, sest ühine 

koostegemine ja ühine visuaal kodulehtedel liidab juba praegu. 

 

Ain Saare - vaja on paika panna ülesande tehniline püstitus, milline on see kodulehtede raamistik 

(kovtp/wordpress), kas mitmekeelsus on vajalik (ainult valla üldkodulehel), alamlehed (kui palju 

võimaldab kovtp), e-teenuste võimaluse vajadus (kovtp arendab neid jõudsalt). 

 

Varje Ojala-Toos – Aini ülesandeks jääb uurida hindasid seoses kodulehtede loomise ja 
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hoidmise/majutamisega ning määratleda kui palju lehti tuleb – pealeht + alamlehed.  

 

3. UUE VALLA DOKUMENDID (Ermil Miggur) 

Enne Lääneranna valla moodustamist on vajalik ette valmistada hulk erinevaid dokumente, 

sealhulgas uue valla põhimäärus, arengukava, eelarvestrateegia, sotsiaaltoetused (septembriks 

2017), lisaks võiks eelnevalt juba ühinevate valdade vahel ühtlustada pakutavad tasulised teenused. 

Ka dokumendihalduse kord on oluline eelnevalt välja töötada. 

 

20. märtsiks saadavad kõik vallasekretärid oma valla määruste nimekirjad Lihula vallasekretär 

Ermil Miggurile – seejärel saame uuesti kokku ning otsustame, millise valla õigusakti baasil ning 

kelle poolt uusi dokumente välja töötama hakatakse. 

 

Vastutajad dokumendi väljatöötamise eest: 

- Põhimäärus - Lihula vald (Ermil Miggur) 

- Arengukava - ostame sisse, teenuse hinnapakkumise võtab Lihula 

- Eelarvestrateegia - ostame sisse, teenuse hinnapakkumise võtab Lihula 

- Sotsiaaltoetused (ühtsed määrad) – Hanila vald (Ireen Kangro) 

- Ametijuhendid – lepime kokku 28.03 toimuval koosolekul  

 

4. UUE VALLA SÜMBOOLIKA (Ermil Miggur) 

Lääneranna valla sümboolika väljatöötamise korraldamiseks moodustatakse komisjon, määratakse 

protsessi eestvedaja vald (teised kooskõlastavad) ning avaliku konkursi tingimused ja auhinnafond. 

 

03. aprilliks nimetab iga vald komisjoni 2 esindajat (4 valla peale 8 inimest), kellele lisandub 

komisjoni 9nda liikmena kogu protsessi eestvedaja. 

 

Ühe valla ülesandeks jääb seega konkursi korraldamine ja tingimuste määramine, teised vallad 

kooskõlastavad. Riigikantseleis on tööl sümboolikanõunik (Gert Uiboaed), kes annab nõusoleku 

konkursi tingimuste jms osas ning kinnitab hiljem ka tulemused.  

 

Sümboolika väljatöötamise eestvedajaks Lihula (Jaak Kastepõld). 

 

Jaak Kastepõllu ettepanek määrata auhinnafondiks 4000 eurot (iga valla kohta 1000 eur), mis 

jaguneks konkursi 1.-3. koha vahel vastavalt 3000+750+250 eurot. Vastuväiteid ei esitatud. 

 

 

 Idee lisada lihulateataja.ee lehele uus blokk Lääneranna vald, kuhu alla koondada juba uue 

vallaga seonduv info 

 

!!! Järgmine koosolek 28. märtsil kell 09.00 Kõmsil  


