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

PROTOKOLL 3 

Varblas           1. juuni 2016 

Algas kell 10.00 
Lõppes kell 16.20 
 
Osalejad: vt lisatud registreerimisleht 
 
Koosoleku päevakord: 

1. Ühinemisläbirääkimiste taust 
2. Teemarühmade sisendid ühinemislepingusse 
3. Kohapeal algatatud küsimused 
 
Koosoleku juhataja konsultatsiooni- ja koolituskeskus OÜ Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv.  
Kinnitati päevakord. 
 
Päevakorra punkt 1. 

• Lihula Vallavolikogu 26. mai 2016 otsusega nr. 34 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise 
üle läbirääkimiste lõpetamine ja jätkamine“ otsustati lõpetada läbirääkimiste pidamine 
haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle Martna ja Kullamaa vallaga ning jätkata 
läbirääkimiste pidamist Hanila, Koonga ja Varbla vallaga. Seega on hetkel jätkuvad nelja valla 
ühinemiskõnelused. 

• Koonga vald informeeris käesolevast koosolekust Tõstamaa valda. Kuna Tõstamaa 
vallavolikogu pole teemat arutanud, siis koosolekule oma esindajaid ei saadetud.  

• Haldusreformi seaduseelnõu on Riigikogus kolmandal lugemisel 7. juunil 2016. 
 

Päevakorra punkt 2. 

Alustati läbirääkimisi ühinemislepingu koostamiseks. Teemarühmasid modereerivad konsultandid 
Mihkel Laan ja Rivo Noorkõiv. 
 

• Ühinemise eesmärkide täpsustamine 
Esimene voor 

• Haridus, kultuur ja sport 

• Kommunaalmajandus 
Teine voor 

• Sotsiaalia 

• Juhtimine 
Kolmas voor 

• Finantsid 
Vt, Lisa: konsultantide poolt ettevalmistatud slaidid 
 
Ühinemise eesmärkide täpsustamine. Arutelu. 

 

• Elanike huvidest lähtuv sotsiaalselt ja majanduslikult hästi toimiv ning ruumiliselt kättesaadav 
võrgustikupõhiselt korraldatud unikaalset elukeskkonda väärtustav tasakaalustatult 
arendatud kohalik omavalitsus. 
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• Kvaliteetsete ja mitmekesiste teenuste osutamine lähtuvalt elanike õigustatud vajadustest ja 
nende osutamise teenuskeskuste põhisest korraldusest. 

• Suurem esindus- ja osalusdemokraatia, elanikele paremad võimalused omavalitsusüksuse kui 
terviku toimimise ja arendamise jaoks oluliste küsimuste üle otsustamisel.  

• Tõhus juhtimine läbi kompetentse ja motiveeritud ametkonna ning laialdase 
koostööpartnerluse nii siseriiklikul kui rahvusvahelisel tasandil.  

• Loodusturismi ja kogukonnamajanduse toetamine, uute töökohtade loomise toetamine 
piirkonna konkurentsivõime suurendamiseks ja uute elanike valda saamiseks. 

 
Töö tulemusena sõnastati esialgsed ettepanekud ühinemislepingusse: 
 

Haridus, noorsootöö 

• Kõigile vallas elavatele lastele tagatakse lasteaia ja koolikohad. 

• Lasteaiakohtade pakkumine korraldatakse võimalikult kodulähedasena ja lasteaiad säilitatakse. 

• Lasteaedade juhtimisstruktuuri ja majandamismudeli osas viiakse läbi analüüs ja vajadusel 
viiakse sisse muudatused. Va. lasteaiad, mis on liidetud kooliga. 

• Haridusasutustes töötavad kvalifikatsiooninõuetele vastavad ja motiveeritud õpetajad. 
Tunnustatakse parimaid haridustöötajaid ja õppijaid.  

• Vähendatakse lasteaia ja üldhariduskoolide pedagoogide palgamäärade vahet ja koolides 
õpetajate palgad ühtlustatakse. 

• Olemasolev koolivõrk säilitatakse vastavalt õpilaste olemasolule.  

•  Tagatakse õpilastele transport kodu ja kooli vahel ning tehakse vajadusel muudatused, mis 
tulenevad õpilaste liikumissuundadest. Õpilaste transpordi kulude kompenseerimist kodust kooli 
ja tagasi jätkatakse kehtivate põhimõtete alusel. 

• Investeeringuid Lihula Gümnaasiumi atraktiivsuse suurendamiseks ja tuleviku kujundamiseks 
kujundatakse tulenevalt läbirääkimistest Haridus- ja Teadusministeeriumiga riigigümnaasiumi 
staatuse üle. 

• Laiendatakse haridusasutustes tugiteenuste kättesaadavust (logopeed, eripedagoog, 
sotsiaalpedagoog, psühholoog). 

• Õpilastele kompenseeritakse üldhariduse omandamiseks vajalikud transpordikulud.  

• Huvikoolides käimise transpordikulud kompenseeritakse õpilastele väljaspool koduvalda 
vajadusepõhiselt ja selle tarvis koostatakse transpordikulude kompenseerimise kord. 

• Huviringide tasumäärad hoitakse osalejatele võimalikult taskukohased. 

• Huvitegevust üldhariduskoolides ja kultuurimajas/rahvamajades jätkatakse vähemalt 
ühinemiseelses mahus ning vajadusel huvitegevuse võimalusi laiendatakse. 

• Huvihariduse osutamise ja sporditöö süsteem korrastatakse. Ringijuhtide ja sporditreenerite 
tasustamise süsteem ajakohastatakse, säilitades kehtivad lepingud ja nende töötasud vähemalt 
tänasel tasemel. 

• Noorsootöö viiakse ühtse juhtimise alla, laiendades noorsootöö eri vormide kasutamist 
piirkonna eripärasid arvestades. 

• Toetatakse noorte aktiivset osalemist kohaliku elu küsimuste üle otsustamisel, moodustatakse 
valda hõlmav noorte volikogu. 

 

Kultuur, sport ja vaba aeg 

• Raamatukogude töö korraldust ajakohastatakse, raamatukogud viiakse ühtse juhtimise alla.  

• Munitsipaalmuuseumid säilitatakse, nende juhtimine ajakohastatakse ja nende rahastamist 
jätkatakse vähemalt tänasel tasemel. 
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• Jätkatakse traditsiooniliste kultuuri- ja spordiürituste korraldamist, koostatakse valla ühtne 
kultuuri- ja spordisündmuste kalender. 

• Arendatakse kultuuri- ja sporditöö vabaõhu avalikku taristut. 
 
Külaliikumine ja kogukonnatöö 

• Toetatakse kodanikuühenduste tegevust ja külaliikumist. Koostatakse ühtne kord 
kodanikeühenduste ja külavanemate toetamiseks ja nende kaasamiseks valla demokraatlikku 
juhtimisse. 

• Kodanikeühendustega sõlmitud rendilepingud avaliku taristu haldamiseks jäävad kehtima nende 
lõppemiseni, uute lepingute sõlmimisel soositakse kohtadel kodanikuühenduste võimekuse 
kasvu ja suuremat rollivõttu kohaliku arengu eestvedamisel.   

• Seltsi- ja külamajade tegevuskulud  kaetakse vallaeelarvest senises mahus, toetatakse rahaliselt 
omaosalust seltsi- ja külamajade  remondi ja sisustuse projektitaotlusi. 

 

Sotsiaalvaldkond 

• Sotsiaaltoetused ja -teenused ühtlustatakse, lähtutakse ühtselt väljatöötatud korrast, mis 
valmistatakse ette 2016. aasta lõpuks ja rakendatakse 2017. aastast. 

• Sotsiaalhoolekande osas säilitatakse tänased asutused, hooldekodude kohad ja seal pakutavad 
teenused ning vastavalt võimalustele arendatakse neid edasi. 

• Säilitatakse tänased töökohad hoolekandeasutustes. 

• Panustatakse esmatasandi tervisekeskuse rajamisse Lihulasse (üldarstiabi, koduõendus, 
füsioteraapia, ämmaemand). 

• Üldarstiabi teenuse puhul toetatakse tänaste vastuvõtupunktide säilitamist, vastavalt 
võimalustele arendatakse kohapeal täiendavaid teenuseid. 

• Ametikohtadest tagatakse lisaks tänasele lastekaitsespetsialisti koht. 

• Panustatakse sotsiaaltranspordi ühtsesse arendamisse ning psühholoogiteenuse ja 
logopeediteenuse arendamisse. 

• Panustatakse sotsiaaleluruumide parendamisse. 

• Valla juhtimine kujundatakse mitmetasandilise valitsemise mudelina, kus väärtustatakse keskset 
strateegilist ja konkreetsete avalike teenuste korraldamist ning osutamist võimalikult elaniku 
lähedal.  

• esmatasandi sotsiaaltöötaja olemasolu tagatakse tänastes asukohtades, nö teenuskeskustes. 

• Panustatakse ühtse sotsiaalvaldkonna tugivõrgustiku arendamisse. 
 

Kommunaalmajandus 

• Tagatakse munitsipaalelamufondi jätkuv korrastamine ja renoveerimine vastavalt vajadusele. 

• Läbi ühistranspordi ühtse korralduse võimaldada elanikele ligipääs teenustele nii hommikul, 
lõunaajal kui õhtul. 

• Panustatakse teedevõrgustiku ja kergliiklusteede ühtsesse arendamisse parema ligipääsude 
tagamiseks. 

• Tänavavalgustuse ühine arendamine ning säästlikele lahendustele üleminemine. 

• Soojamajanduses tagatakse lokaalsete ja säästlike lahenduste kasutuselevõtmine ja arendamine. 

• ÜVK  jätkuv arendamine ning tänaste kitsaskohtade likvideerimine läbi Matsalu Veevärgi. 

• Tagatakse ettevõtluse võtmeprojektide ühine elluviimine (Virtsu ettevõtluskeskus, Lihula mõis, 
Koonga mõis, Matsi puhke- ja sadamaala). 
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• Kommunaalmajanduses leitakse ühine lahendus infrastruktuuri efektiivseks hooldamiseks 
lähtudes teenuste ühtsest standardist. 

• Tagatakse vajalik kommunaalvaldkonna kompetents (hangete korraldamine jms) omavalitsuse 
siseselt. 

• Tagatakse ühine korraldatud jäätmevedu ning kogumispunktide võrgustiku arendamine. 

• Koostatakse ühine teehoiukava ja tänavavalgustuse kava. 

• Teede ja tänavate talihoolduse korraldamisel arvestatakse piirkondlike eripäradega ning 
hajaasustusega ning säilitatakse vähemalt ühinemiseelne teenuse osutamise kvaliteet. 

 

Juhtimine 

• Uues volikogus on 21 volikogu liiget, kes valitakse ühes ringkonnas. 

• Vallamaja asukoht on Lihulas. Piirkondliku tasakaalustatud arengu, avalike teenuste 
osutamiseks ning valla juhtimise kodanikukeskseks otsustusprotsesside tagamiseks ning 
luuakse piirkondlik teenuskeskuste süsteem.  Piirkondlikud teenuskeskused on Hanilas, 
Koongas ja Varblas, kusjuures teenuskeskuste piirid ei pea kattuma lepinguosaliste 
administratiivpiiridega. 

• Teenuskeskustes osutatavate teenuste hulk ja töötajate arv sõltub teenuspiirkonna elanike 
vajadustest ja haldusülesannete täitmise otstarbekusest kohapeal. Igas teenuskeskuses 
tagatakse kolme ametniku olemasolu. Ametnikud on sotsiaaltöötaja, sekretär registripidaja ja 
projektijuhi võimekusega arendustöötaja. Lisaks tagatakse ehitusnõuniku vastuvõtt kord 
nädalas.  

• Valla juhtimise ja töökohtade töökeskkonna kujundamiseks töötatakse välja uus 
juhtimisstruktuur. Juhtimiskulud ei tohi  võrreldes tänasega suureneda.  

• Volikogude komisjonidesse kaasatakse piirkondade esindajad. 

• Ametnikud ja hallatavate asutuste töötajad lähevad üle uude omavalitsusüksusse. Töölepingu 
tingimused ja avaliku teenistuse tingimused, mis üleminevatel töötajatel kehtisid senise 
tööandja või tegevuse lõpetanud tööanja juures on uuele vallale kui tööandjale siduvad. 
Ühinenud kohalike omavalitsuste ametnikud ja teenistujad jätkavad teenistust põhiliselt oma 
endises töövaldkonnas juhul, kui juhtimisstruktuurist ei tulene teisiti.  

• Alustatakse juhtimiskvaliteedi süsteemi juurutamist.  

• Asjaajamise dokumendid ja varad annavad lepingupooled (vallavanem või vallavalitsuse poolt 
volitatud teine isik) ametiasutuse nimel üle uuele vallale, kus vallavanem või vallavalitsuse 
poolt volitatud teine isik võtab need vallavalitsuse kui ametiasutuse nimel vastu. Üleantavad 
asjaajamise dokumendid ja nende registrid peavad olema koostatud ja arhiveeritud vastavalt 
seadusega avaliku halduse dokumentidele ja nende säilitamisele ning arhiveerimisele 
kehtestatud korrale. 

• Valla arengukava, eelarvestrateegia ja eelarve vastuvõtmiseni ning uue üldplaneeringu 
kehtestamiseni kehtivad lepinguosaliste omavalitsusüksuste arengukavad, 
eelarvestrateegiad, eelarved ja üldplaneeringud, kui need pole vastuolus käesoleva 
lepinguga. Lepinguosaliste üldplaneeringud kehtivad uue valla üldplaneeringu kehtestamiseni 
valla osa üldplaneeringutena. 

 

Finants 

• Laenu võtmisel lähtutakse põhimõttest, et nendega ei kaeta püsikulusid. 

• Rakendatakse kaasava eelarve põhimõtet. 

• Ühinemispreemia (hinnanguliselt 1,2 milj eurot) jagamisel lähtutakse põhimõttest, et iga 
lepinguosalise poolt kaetakse ühisvajadustesks 100 tuhat eurot ja lepinguosalise 
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territooriumil investeeritakse 200 tuhat eurot vastavalt kokkulepitud investeeringute 
prioriteetidele. 

 

Organisatsioonidesse kuulumine ja välissuhted 

• Jätkatakse kuulumist EMOLisse. 

• Kuulumise teistesse koostööorganisatsioonidesse ja kehtivate rahvusvaheliste 

koostöölepingute otsused teeb uus volikogu peale 2017. aasta kohalike omavalitsuste 

volikogude valimisi. 

 

Otsustati: 

 

• Juhtrühm arutab uue valla juhtimisstruktuuri 10. juunil 2016 kell 10.00 Lihula vallamajas. 

• Osapooled täpsustavad sisendid varem kokkulepitud tabelitesse ja esitavad investeeringud 
prioriteetsuse järjekorras ning saadavad need osalejatele nädala jooksul, kuid hiljemalt 
13.06.2016.  

• Selgitada kohanimenõukogu seisukoht valla nime tarvis – Rivo Noorkõiv 

• Pidada vajalikuks ühinemislepingu majanduslike mõjude hindamist. Selle tarvis esitada 
ettepanekud juhtrühmale – Mihkel Laan ja Rivo Noorkõiv 

• Juhtrühm jätkab ühinemislepingu koostamist 20. juunil 2016 algusega 10.00 Lihulas.  
 
 
Pressiteade 

 
Hanila, Koonga, Lihula ja Varbla valdade esindajad arutasid ühinemisega seotud teemasid Varblas 
toimunud nõupidamisel 1 juunil 2016. Keskseks teemaks oli kokkulepete saavutamine hariduse, 
kultuuri, spordi ja vaba aja, sotsiaalia, majanduse ja juhtimise valdkondades. Teemarühmades 
toimunud arutelude tulemusena täpsustati ühinemise eesmärgid ja sõnastati esialgsed üldised 
põhimõtted valdkonniti ühinemislepingu tarvis. Samuti arutati ühinemislepingu koostamise tehnilisi 
küsimusi. Otsustati, et osapooled täiendavad valdasid iseloomustavaid andmetabeleid, mida 
kasutatakse analüüside läbiviimiseks. Samuti esitab iga vald investeeringud prioriteetide järjekorras. 
Uue valla juhtimisstruktuuri arutatakse 10. juunil. Juhtrühm koguneb koosolekule 20. juunil 2016 
Lihulas. 
 

Protokollis R. Noorkõiv 
Tel 5-132414 
rivo@geomedia.ee 
 


