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

LÄÄNERANNA 

Juhtrühma töökoosolek 

 

PROTOKOLL  

Varbla vallamaja                  6. september 2016 

Algus: kell 10.00 

Lõpp: kell 12.35  

 

Osalejad: vt lisatud registreerimisleht 

 

Koosoleku päevakord: 

1. Ühinemisteemalised arengud ühinemispiirkonna omavalitsusüksustes. 

2. Lepingu täiendused. Arutelu. 

3. Finantsanalüüs. Kommentaarid ja võimalikud edasised tegevused. 
4.Ühinemislepingu avalikustamine ja rahva arvamuse väljaselgitamine. 

5. Kohapeal algatatud küsimused. 

 

Kinnitati päevakord. 

 

Koosolekut juhatavad Rivo Noorkõiv (punktid 1,2) ja Varje Ojala-Toos (punktid 3,4). 

 

1.Lühiinformatsioon arengutest. Ühinemisläbirääkijad on arutanud ühinemislepingu koostamisega 

seotud teemasid oma omavalitsustes. Samuti on antud sisendeid ühinemislepingu finantsosa 

koostamiseks ning ettepanekuid ühinemislepingu täiendamiseks.  

2. Rivo Noorkõiv: Tutvustab ühinemislepingusse tehtud täiendusi. Kõik saabunud täiendused on 

koondatud ühte tööversiooni. Laekunud täiendused arutatakse ükshaaval läbi. Ühinemisleping koos 
muudatustega saadetakse kõigile osapooltele veelkordseks ülevaatamiseks. 

 

Otsustati:  

• Esitada arutluste käigus kokku lepitud muudatusettepanekud ühinemislepingusse nädala 

jooksul.  

• Muuta  ühinemislepingu p 12.4 täiendava koondamishüvitise suurust järgmiselt: …Sellisel 

juhul makstakse lisaks seaduses sätestatule täiendav koondamishüvitis enam kui aastase ja 

kuni viieaastase staaži korral ühe kuu ulatuses, üle viieaastase staaži korral kolme kuu 
ulatuses. 

• Lisada ühinemislepingu p 13.4, et asjaomased volikogud ei tee takistusi laenu võtmisel 

objektidele, mis on nimetatud ühinemislepingu investeeringute kavas ja mille 

finantseerimiseks saadakse toetust erinevatest fondidest. 

• Teede investeeringuteks valla eelarvest planeeritakse aastas riigi poolt eraldatud summa. 

Hetkel kulub kõigil ühinemispiirkonna omavalitsustel teede investeeringuteks ca pool riigi 

poolt saadud toetuse mahust. Täiendav investeeringukulu tänaseid toetusi arvestades on ca 
160 000€ aastas, kokku teede investeeringuteks 320 000€ aastas.  
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• Valla kuulumine organisatsioonidesse. Leader piirkondakuulumine  otsustatakse peale 
Maaeluministeeriumi otsuseid vastaval teemal. MTÜsse Terra Maritima kuulumist jätkatakse, 

vajadusel kaastakse MTÜ tegevusse juriidilisi ja füüsilisi isikuid ( vajab MTÜ põhikirja 

muutmist). Arutati ka MTÜ Kodukant Läänemaa ja MTÜ Saarte Geoparki kuulumise vajaduse 

üle, need otsustab uus vallavolikogu. 

 
3. Hannes Orgse: Esitleb ühinemispiirkonna finantsanalüüsi ja selle järeldusi ühinemislepingu 

kontekstis. Toimus arutelu. 

Otsustati:  

• Töö autor viib mõned täiendused analüüsi ja peale seda saadetakse see uuesti iühinevatele 

omavalitsustele hiljemalt 3 tööpäeva jooksul. 

 

4. Varje Ojala-Toos: Ühinemislepingu avalikustamine ja rahva arvamuse väljaselgitamine. 

Toimus arutelu protsssi ja tähtaegade üle. 

Otsustati: 

• Vallavanemad saavad kokku 13. septembril kell 10.00 Lihula vallamajas, et paika panna 
avalikustamise, rahvakoosolekute kokkukutsumise, rahvaküsitluste läbiviimise ja muud 

tehnilised üksikasjad. 

• Lepiti kokku järgmised kuupäevad: 

o Ühinemislepingu projekti avalikustamise kuupäev on 3. oktoober 2016. 

o Ühinemislepingu parandusettepanekute tegemise tähtaeg on 25. oktoober 2016. 

o Ühinemislepingusse parandusettepanekute sisseviimise tähtaeg on 28. oktoober 

2016. 

o Rahvakoosolekud viiakse läbi 10. - 23. oktoober 2016. Kokkusaamiskohad 

täpsustatakse ja kooskõlastatakse omavalitsuste vahel. 
 

 

Juhtrühma järgmine kokkusaamine toimub 02. novembril 2016 kell 10.00 Koonga vallamajas. 
 

 

 

Protokollis Varje Ojala-Toos 

 

Lisa: osalejate registreerimisleht 
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