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

Kommunaalmajanduse ja infrastruktuuri töörühma koosolek 

PROTOKOLL 

Lihulas           17. juuni 2016 

Algas kell 11.00 

Lõppes kell 13.00 

 
Osalejad: vt lisatud registreerimisleht 

 

Koosoleku päevakord: 

1. Kommunaalmajanduse ja infrastruktuuri arutelu ja sisendid ühinemislepingusse. 

2. Kohapeal algatatud küsimused. 

 

Kinnitati päevakord. 

Koosoleku juhataja Mikk Pikkmets.  

 

Arutelu kommunaalmajanduse teemadel. 

• Keskne on tagada vallas hea liikumiskeskkond. Luua paindlik ühistranspordi korraldus, mille 

osaks on vallavalitsuse poolt korraldatud bussiringid (vallale kuuluvate busside liikumisgraafikute 

vastavusse viimine liikumisvajadustega uues omavalitsusüksuses). Koostada uus 
transpordiskeem ja selle rahastamise kord. Liituda MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskusega.  

• Tagada õpilasliinide jätkumine ja abivajajatele sotsiaaltransport. 

• Jätkata valla elanike teenindamiseks poeringide korraldamist. 

• Tagada bussiootepaviljonide korrashoid ja valgustus. Kasutada taastuvenergial ja LED lampidel 

põhinevaid tehnoloogilisi lahendusi valgustusel. Koostada tänavavalgustuse arengukava. 

• Investeeringud teede hooldusse ja teede remonti. Riigieelarvest saadav toetus kohalike teede 
korrashoiuks suunatakse 100% teede investeeringutesse, tavapärane teede hoole tehakse 

eelarvelistest omavahenditest. 

• Teehoolduse kava koostamine, ühtlustada teehoolduse kvaliteedinõuded. 

• Jätkata kergliiklusteede võrgustiku rajamist ja selleks välisvahendite taotlemist. 

• Soojamajanduse arendamisel tagada maksimaalselt kohaliku taastuvenergia kasutamine. 

• Energiamajanduse toimimiseks ühishangete korraldamine.  

• Koostada uus valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava.  

• Sadevee äravoolu lahenduste väljatöötamine.  

• Jätkata hajaasustuse programmis osalemist veemajanduse arendamisel. Väiksemate külade 

puurkaevude üleandmine AS Matsalu Veevärk bilanssi. 

• Selgitada munitsipaalelamispindade vajadus ja koostada sellest lähtuvalt 

munitsipaalelamispindade korrastamise programm. 

• Munitsipaalelamufondi jätkuv korrastamine ja renoveerimine vastavalt vajadusele. Valla 

miljööväärtuse tõstmiseks on oluline lammutada amortiseerunud ja kasutuseta hooned, 

selgitada peremeheta hooned ja pidada läbirääkimisi räämas hoonete valdajatega vajadusel 

nende korrastamiseks/lammutamiseks.  

• Koostada valla jäätmekava. Korraldatud jäätmeveo hangete koordineeritud läbiviimine ühise 
omavalitsusüksuse moodustamiseni. Seniste jäätmejaamade säilitamine ja ohtlike jäätmete 

kogumisega jätkamine Lihulas. 

• Viia läbi korda aastas suurjäätmete kogumisring. 
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• Haljasalade, parkide ja kalmistute hooldamine jätkub vähemalt ühinemiseelsel tasemel. 

• Jätkata töid kiire internetiühenduse tagamiseks.  

• Toetada ettevõtluse tarvis taristu arendamist, Virtsu sadamaala ja Virtsu ettevõtluskeskus. 

• Toetada turismi ja puhkemajanduse arendamist - Lihula mõisa arendamine, Koonga mõisa 

kasutusfunktsioonide selgitamine ja majandamiskava väljatöötamine, Matsi puhke- ja 
sadamaala, väikesadamate ja lautrikohtade arendamine. 

• Viia läbi regulaarselt ettevõtjate infopäevi ja ümarlaudasid. 

• Eelistada kohalike ettevõtjate poolt toodetud toiduainete kasutamist valla haridus- ja 

sotsiaalasutustes, propageerida kohaliku toidu tarbimist.   

 

Protokollis R. Noorkõiv 

Tel 5-132414 
rivo@geomedia.ee 
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