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Hanila, Koonga, Lihula ja Varbla valla ühinemiskõneluste koosolek 

 

PROTOKOLL  

 

Lihula vallamaja                                                      13.09.2016 

Algas kell 10.00 

Lõppes kell 12.15 

 

Osalejad: Arno Peksar, Sivar Tõnisson, Margus Källe, Ermil Miggur, Mikk Pikkmets 

Juhatas ja protokollis: Ermil Miggur 

 

Koosoleku päevakord: 

1. Ühinemislepingu parandusettepanekud 

2. Struktuuri muudatused 

3. Avalikustamine, rahvakoosolekute kokkukutsumine, rahvaküsitluste läbiviimine ja muud tehnilised 

üksikasjad. 

 

Kinnitati päevakord. 

 

1. Ühinemislepingu parandusettepanekud 

 
Otsustati: 
 

• Jätta ühinemislepingu punktst 7.2.1 välja viimane lause.  

 

• Ühinemislepingu punkti 13.3 täiendatakse põhimõttega, et uus vallavolikogu võib teha 

ühinemistoetuse kulutamise objektide nimekirjas muudatusi kuid investeeringu tegemise 

piirkonda (endine vald) ei muudeta. 
 

• Ühinemislepingu punktist 13.4 võtta välja summad. Lisada põhimõte, et vald teeb teedesse ja 

tänavatesse täiendavad investeeringud vähemalt 1/2 suuruses summas võrreldes riigi poolse 

eraldisega. 

 

Pisemad koosolekul arutatud muudatused (üldiselt tehnilist laadi) on viidud sisse otse lepingusse. 

Muudetud leping lisatud.   

 

2. Struktuuri muudatused 
 

Finantsanalüüsi järgi osutus uue valla juhtimise kulu suuremaks kui praegu on valdadel eraldi. Peeti 

vajalikuks vähendada ametikohtade arvu struktuuris. 

 

Otsustati: 
 

• Vähendada struktuuri järgmiste ametikohtade võrra: 

1) hankespetsialist; 

2) planeerimisspetsialist; 
3) haldusjuht 

4) raamatupidaja 
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• Muuta ametnike paigutust loogilisemaks lähtudes vastava osakonna tegevusvaldkonnast.  
 

Uus struktuur, koos eelpool nimetatud muudatustega, lisatud. 

 

 

3. Avalikustamine, rahvakoosolekute kokkukutsumine, rahvaküsitluste läbiviimine ja muud 
tehnilised üksikasjad. 
 

Otsustati:  
 

• Ühinemislepingu projekt avalikustakse 3. oktoobril 2016 kõigi omavalitsuste raamatukogudes 
ning pannakse üles valdade kodulehtedele. 

 

• Rahvakoosolekud toimuvad järgmiselt: 

 

11.10.2016 – Varbla vald 

Kell 12 Paadrema 

Kell 15 Saulepi 
Kell 18 Varbla 

 

13.10.2016 – Lihula vald 

Kell 12 Kirbla 

Kell 15 Tuudi 

Kell 18 Lihula 

 

18.10.2016 – Hanila vald 

Kell 12 Vatla 

Kell 15 Virtsu 
Kell 18 Kõmsi 

 

20.10.2016 – Koonga vald 

Kell 12 Oiderma 

Kell 15 Lõpe 

Kell 18 Koonga 

 

• Ühinemiskõneluste kohta ilmub vahemikus 14-20. november 2016 infoleht, mille koostamise 
ja ilmumise eest vastutab Lihula, kaasautorid on kõigist valdadest. Lehe tegemise, 

kujundamise, keeletoimetuse, trükkimise ja kojukande kulud jagavad vallad 

proportsionaalselt tellitud lehtede arvule.  Kulud täpsustatakse hiljemalt septembri lõpuks. 

 

• Rahvakoosolekute toimumisaegadest teavitamiseks tehakse kõigi valdade peale ühtse 

kujundusega plakat. Tegemise ja trüki tellib Lihula ning kulud jaotatakse proportsionaalselt 

tellitud plakatite arvule. 

 

• Rahvaküsitlus toimub vahemikus 21-27. november 2016. Septembri volikogudes räägitakse 
läbi, kas teha ainult paberküsitlus või lisaks ka internetiküsitlus. Viimane sõltub VOLIS-e 

hinnast. Hind täpsustatakse septembri jooksul. VOLIS-e kulude katmine sõltub sellest, kas on 

ühine litsents või eraldi. Paberküsitluse kulud katab iga omavalitsus eraldi. 

 

 


