Hanila valla, Koonga valla, Lihula valla ja Varbla valla ühinemiskõneluste juhtrühma koosolek
PROTOKOLL
Koonga vallavalitsus

2. november 2016

Algas kell 11.00
Lõpp kell 13.30
Osalejad: Armand Reinmaa, Arno Peksar, Kalle Vainula, Sivar Tõnisson, Margit Merila, Varje Ojala-Toos, Ermil Miggur, Margus Källe, Mikk Pikkmets, Rivo
Noorkõiv
Koosolekut juhatas Mikk Pikkmets, Koonga vallavanem.

Koosoleku päevakord:
1. Ühinemislepingule avalikustamise käigus laekunud tagasiside arutelu
2. Kohapeal algatatud küsimused

Päevakorra punkt 1.
Ühinemislepingu avalikustamise käigus laekunud ettepanekud vormistati omavalitsusüksuste kaupa tabelis. Tagasiside andmisel iga ettepanek arutati eraldi
läbi ja selle tulemused on esitatud lisas 1.
Samuti arutati Külaliikumise Kodukant seminari tulemusi ja Pärnumaa Omavalitsuste Liidu saadetud kirja (lisa 2 ja 3). Nende dokumentide osas võeti
seisukohad teadmiseks.
Ühinemiskonsultant Rivo Noorkõiv tegi ettepanekud eristada lepingust need tegevused., mis on vajalikud teha enne ühinemislepingu kehtima hakkamist
peale volikogude korraliste valimiste väljakuulutamist 2017. aasta oktoobris. Oluline, et ühinemise ettevalmistamine jätkub ka peale ühinemislepingu
kinnitamist volikogudes.
1

Arutelu tulemustest lähtuvalt otsustati:



Viia kokku lepitud muudatused ühinemislepingusse ja esitada ühinemislepingu uus töövariant koos laekunud ettepanekutega volikogudele.
Iga ühinev kohalik omavalitsus tagab avalikustamise käigus laekunud ettepanekute arutelu tulemuste tagasiside selle esitajale peale volikogudes
ettepanekute ja ühinemislepingu arutelu.

Kohapeal algatatud küsimused
1. Ühinemise ajalehe koostamine ja levitamine. Ettevalmistused toimuvad plaanipäraselt ja ajaleht ilmub 17. novembril 2017.
2. Elanike arvamuse küsitlus. Ettevalmistused toimuvad ajakava kohaselt. Küsitlus on kavandatud 47. nädalasse. Küsitlus hõlmab elanikke alates 16.
eluaastast.
3. Ühinemislepingu arutelud volikogudes. Asjaosalised täpsustavad volikogude toimumise kuupäevad. Peeti oluliseks, et peale volikogude toimumist
jääks veel piisavalt aega kõigi vajalike ühinemismaterjalide esitamiseks asjaomastele institutsioonidele hiljemalt selle aasta lõpuks.

Protokollis Rivo Noorkõiv
Ühinemiskonsultant
Tel 5-132414
rivo@geomedia.ee
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Lisa 1
Hanila valla, Koonga valla, Lihula valla ja Varbla valla ühinemislepingu avaliku väljapaneku käigus laekunud ettepanekute ja vastuväidete
läbivaatamise tulemuse õiend
Nr

Ettepaneku
tegija
Tiia-Mai
Nelis

Vald
Hanila

Esitamise
kuupäev
18.10.2016

2

Ave Nellis

Hanila

18.10.2016

3

Tamara
Viikmann

Hanila

18.10.2016

4

Ireen
Kangro

Hanila

19.10.2016

1

Ettepanek, põhjendus

Läbivaatamise tulemus

1. Loodava valla keskus tuua Vatla mõisa.
2. Jätta Vatla mõisa 1 klass, kus lapsed saaksid
õppida kodule lähemal (teise kooli koosseisus)
Põhjendus: Vatla mõis on kõigi ühinevate valdade
suhtes rohkem keskel, kui Lihula (plaanitav keskus).

1. Mitte arvestada.
Logistiliselt kulukas ja ebamõistlik
enamiku ühendvalla elanike jaoks.
Puuduvad muude teenuste
kättesaadavus võrreldes Lihulaga.
2. Mitte arvestada.
Leping ei käsitle haridusvõrku nii
detailselt. Ettepanek esitatakse
kaalumiseks Hanila Vallavolikogule.
Meie kui rannarahvas ei saa minna randa. Kõik teed on Mitte arvestada.
kinni pandud. Villika tee oleks vaja avada!
Üldplaneeringu temaatika, kus saaks
Põhjendus: Palun läbipääsu randa.
lahendada konkreetsed ligipääsu
kohad kallasrajale.
Soovime, et pannakse käiku liinibuss Pärnu-Virtsu
Mitte arvestada.
liinile.
Kajastatud ühinemislepingu p 7.4.1.
Põhjendus: Et parandada liikumise võimalust Pärnu
Ühinemisleping näeb ette
kui suurema keskusega.
ühistranspordivõrgu muutmist
vastavalt vajadusele.
Vajaduse väljaselgitamiseks viiakse
läbi enne vastav uuring elanike seas.
Täpsustada punkt 7.2 alapunkte:
Ettepanekuid arvestada.
7.2.3 Esmatasandi sotsiaaltöötaja töökohad tagatakse
Viia redaktsioonilised parandused
teenuskeskustes. Panustatakse järjepidevalt ühtse
punktidesse 7.2.3, 7.2.4, 7.2.6 ja 7.2.7
3

5

Helju
Viikmann

Hanila

24.10,2016

sotsiaalvaldkonna tugivõrgustiku arendamisse ning
tagatakse tugiteenuste kättesaadavaus abivajajatele
vajadusel piirkonnapõhiselt.
7.2.4 Tööle võetakse lastekaitsespetsialist.
Panustatakse järjepidevalt ja süsteemselt psühholoogi,
logopeedi, isikliku abistaja ning nii laste ja perede kui
ka psüühilise erivajadusega inimeste tugiisiku teenuse
arendamisse.
7.2.6 Parendatakse sotsiaaleluruume ja vajadusel
laiendatakse sotsiaalelupinda ning tagatakse
kättesaadavus eluruumi vajajatele. Vajadusel
laiendatakse sotsiaalhoolekande asutuste võrgustikku.
7,2,7 Arendatakse süsteemselt sotsiaalteenuseid,
prioriteedid on koduhoolduse arendamine ja
sotsiaaltranspordi tagamine. Koduhooldus- ja muu
tugiteenuse töötajate töötingimuste parandamine,
olemasoleva tugivõrgustiku säilitamine.
Lisada punt: t.s.8 Tunnustatakse parimaid
sotsiaaltöötajaid ja tugivõrgustiku liikmeid.
Põhjendus: Punktides tehtud muudatused peaksid
tagama sotsiaalhoolekande süsteemse ja järjepideva
arengu Lääneranna vallas.
Vatla mõisapargi kaitsekorralduskava koostamine.
Põhjendus: 19. saj esimesel poolel rajatud liigirikas
praegu looduskaitsealune park vajab erinevaid
hooldustöid. Pargipuistu on vana ja sageli esineb
tormimurdu. Pargi põhjapoolne osa on liigniiske. Pargi
hooldamiseks ja korrastamiseks on võimalik
projektipõhiselt raha küsida KIK-ist, kuid
kaitsekorralduskava puudumisel projekte ei rahastata.

sisse.
Mitte arvestada p 7.2.8 lisamise
ettepanekut, üldine tunnustamise korra
koostamine ära toodud
ühinemislepingu p 12.6

Mitte arvestada.
Arengukava temaatika. Saab
ettepaneku esitada uue arengukava
avalikustamisel, kui seal pole
kajastatud.

4

12.4 sõnastada ümber „täiendav koondamishüvitis“
sõnaga „preemia“.
Põhjendus: Ametiasutus ei maksa ametnikule sellist
lisatasu või toetust, mille maksmine ei tulene seadusest
(ATS §61 lg 6).
6.1 Lääneranna valla volikogu koosseisus on 21 liiget,
kes valitakse neljas valimisringkonnas, mis on
moodustatud ühinevate valdade baasil.
Põhjendus:
Uues volikogus vähemalt neljal esimesel aastal
peaksid kõik ühinenud vallad proportsionaalselt
esindatud olema

6

Merike
Ehasalu

Hanila

25.10.2016

7

Ülle Andrea

Koonga

21.10.2016

8

Ülle Andrea

Koonga

21.10.2016

7.1.9 Väljaspool koduvalda huvikoolis õppivate laste
pearaha kompenseeritakse piiranguteta.
Põhjendus:
Hakatakse põhjendama, et kui Lihulas muusikakool
on, miks laps siis Pärnus muusikakoolis käib.

9

Evi Liiva

Koonga

24.10.2016

10

Evi Liiva

Koonga

24.10.2016

Liiklus Lihula ja Koonga vahel. Alguses katsetada
valla bussiga kord nädalas kindlal nädalapäeval
Lihulasse sõit.
Põhjendus: Praegu sõidab teisipäeviti Kallisse valla
buss ja alati on sõitjaid, minnes küll vähem, aga tagasi
tulles on rohkem.
Õpilaste huviringide rahastamine. Rahastada õpilase
osavõtt kahest huviringist nädalas.
Põhjendus:

Arvestada.
Viia parandus lepingusse sisse.

Mitte arvestada.
Ühinemisläbirääkimiste käigus on
saavutatud osapoolte konsensuslik
kokkulepe, et moodustatakse ainult
ühe valimisringkonnaga
valimissüsteem.
Kõikide piirkondade proportsionaalne
osalemine otsustusprotsessis tagatakse
läbi volikogude komisjonide.
Mitte arvestada.
Põhimõte kajastatud ühinemislepingu
p 7.1.9.
Valdkond reguleeritakse vastava
korraga. Ei piirata huvitegevuse
asukohta, võib tulla kompensatsiooni
piir ühe lapse kohta.
Mitte arvestada.
Põhimõte kajastatud ühinemislepingu
p 7.4.1.
Ühinemisleping näeb ette
ühistranspordivõrgu muutmist
vastavalt vajadusele.
Mitte arvestada.
Põhimõte kajastatud ühinemislepingu
p 7.1.9.
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11

Andres
Hirvela

Koonga

25.10.2016

12

Kalju Kepp

Varbla

25.10.2016

Lapse võimetel on piirid. Õpilase esmane kohustus on
õppida. Peale koolis oleku ja huviringis tegelemise aja
peab laps ka kodus olema, et ka vanemad saaksid
temaga tegeleda ja igapäevaste õppeülesannete
tegemiseks kulub ka aega.
1. Punkt 2.4 jätta lepingust välja
2. Sooviksin volikogu liikmena enne otsustamist näha
ühinenud valla eelarve strateegiat, kuhu on sisse
kirjutatud kõik planeeritud investeeringud ja kõikide
valdade võetud laenude tagasimaksed järgnevatel
aastatel
Põhjendus:
1. Kuna antud punkt lepingus ei vasta tõele ja kõik
sealöeldu toimib vastupidiselt võrreldes praeguse
olukorraga.
2. Seda on otsustajatele vaja, et aru saada tulevase
valla rahalisest võimekusest katta planeeritud ühisvalla
investeeringute omaosalust ja teha neid
investeeringuid, kus kaasrahastus üldse puudub.
Koonga valla näitena oleme 2017. a lõpuks
laenuvõime piirimail ja rohkem vaja keskenduda
tagasimaksetele, mis oluliselt vähendab ka
investeerimisvõimet. Kuna tänaseks kõigil neljal vallal
eelarve planeeringud vähemasti neljaks eelnevaks
aastaks tehtud ja mõnel isegi pikemaks perioodiks kui
laenude tagasimakse tähtajad pikemad, siis tuleks need
läbi töötada ja tervikpildi saamiseks kokku liita.
Punkti 2.5 täiendada “Tagada kõikidele küladele ja
nende eraldiseisvatele osadele vaba juurdepääs”.
Põhjendus:

Reguleeritakse vastava korraga.
Ringide arvu piiramine pole mõistlik,
kuna pole omavalitsuse poolt
kontrollitav.
1. Mitte arvestada.
Eeldus punkti välja jätmiseks põhineb
võimaluse realiseerumisel, kus
liitumisel ühest piirkonnast ei osutu
ükski kandidaat valituks ja sealt ei
kaasata ühtegi inimest volikogu
komisjonide töösse ja ei arvestata sealt
esitatud põhjendatud ettepanekuid.
2. Mitte arvestada.
Konsultantide poolt koostatud
Lääneranna valla finantsanalüüsis on
antud piisav ülevaade moodustatavast
ühendvallast, kus on kajastatud
liitujate kõik reaalselt kavandatavad
investeeringud ja laenud ning kehtivad
eelarved.
Ühinevate valdade hetkel kehtivad
eelarvestrateegiad on kättesaadavad
valdade kodulehekülgedelt ning need
on võimalik soovi korral kergesti
summeerida.
Mitte arvestada.
Üldplaneeringu tematika, kus tuleb
kajastada kõigi avalike teede
6

13

Varje OjalaToos

Lihula

13.10.2016

14

Martin
Murre

Lihula

21.10.2016

15

Martin
Murre

Lihula

21.10.2106

Varbla vallas on Muriste küla osa, mis paikneb
põhikülast eraldi ja kus on ca 20 majapidamist.
Nendeni juurdepääs on tõkestatud lukustatud
tõkkepuuga Hõbesalu külas Villika kinnistult läbivalt
teelt. Mujalt piirkonnast ligipääs välja arvatud merelt.
Lisada p 7.1.3 Gümnaasiumiõpilastele tagatakse
vajadusel õpilaskodu koht.
Põhjendus:
Lihula gümnaasiumi säilitamise ja atraktiivsuse
suurendamise eeldus (ja ka oodatav tulemus) on
õpilaste arvu kasv. Kuna tegemist on
hajaasustuspiirkonnaga, on oluline tagada kaugemalt
tulevatele õpilastale vajadusel õpilaskodu koht.
Lisada Prioriteetsete investeeringute kavasse 2017 –
2021 Lihula vald lõikes objekte või tegevusi, mis
täidaks ühinemise eesmärke – loodusturism,
kogukonnamajandus, uute töökohtade toetamine
piirkonna konkurentsivõime suurendamiseks ja uute
elanike valda saamiseks.
Põhjendus: ühinemislepingu seletuskiri – ühinemise
eesmärgid
Lisada Prioriteetsete investeeringute kavasse 2017 –
2021 Lihula vald lõikes investeeringud infrastruktuuri
- valla teede kapitaalremont, kergliiklusteede ehitus,
tänavavalgustuse renoveerimine, kohalike asfaltkatteta
teede renoveerimine (pindamine).
Põhjendus:
Korras teed on olulised logistilises mõttes, pindamata
teed on taksituseks kullertranspordile, turismi vaates
oluline teede seisukord ja muu seonduv infrastruktuur.

asukohad.
Erateede puhul on võimalik lahendus
saada läbirääkimistega notariaalse
servituudi seadmiseks.
Arvestada.
Täiendus viia lepingusse sisse.

Mitte arvestada.
Põhimõte kajastatud ühinemislepingu
p 9.
Konkreetsed objektid ja tegevused on
uue arengukava temaatika.

Mitte arvestada.
Põhimõte kajastatud ühinemislepingu
p 7.4.
Teede investeeringute osas
koostatakse eraldi teehoolduskava, mis
on valdkondlikuks arengukavaks.
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16

Martin
Murre

Lihula

21.10.2016

17

Tiiu Põld

Lihula

24.10.2016

18

Ermil
Miggur

Lihula

25.10.2016

19

Ester-Tiia
Lillo

Varbla

25.10.2016

20

Heino
Sabiin,

Varbla

25.10.2016

Lisada Prioriteetsete investeeringute kavasse 2017 –
2021 Lihula vald lõikes investeeringud, mis suuremas
plaanis tagaksid piirkonna arengu ja edu.
Põhjendus:
Investeeringute kavas puuduvad investeeringud, mis
soosiks turismi, ettevõttemajandust ja uute töökohtade
loomist.
Ujula- saunakompleksi rajamine Lihulasse.
Põhjendus:
Vajalik kooliõpilastele, puuetega inimestele, eakatele
ja noortele. Kompleksi juurde võimalik luua uusi
töökohti ja teenuseid – juuksur, jõusaal, pesumaja,
keemiline puhastus, kingsepp.
Asendada lepingu punktis 12.4 sõnapaar „täiendav
koondamishüvitis“ sõnapaariga „täiendav tasu“ või
sõnaga „preemia“
Põhjendus:
ATS ei näe täiendava koondamishüvitise maksmise
võimalust ning KOV otsusega ei saa laiendada
seaduses sätestatut, küll aga saab KOV
enesekorraldusõiguse raames ilma volitusnormita näha
ette täiendava tasu/preemia maksmise
Katta Varbla valla Mäliküla vaheline teelõik
tolmuvaba mustkattega.
Põhjendus: Praegu on kruusatee, mis vaatamata igal
aastal tehtava tolmutõkke tegemisele ei ole aidanud.
Teel liiguvad suured veokid ja suvisel perioodil on
liiklus eriti tihe, mistõttu on tolm väljakannatamatu.
Suurendada investeeringute mahtu kohalike teede
mustkatte alla viimisel

Mitte arvestada.
Põhimõte kajastatud ühinemislepingu
p 9.
Konkreetsed investeeringud on uue
arengukava temaatika.

Mitte arvestada.
Konkreetsed investeeringud on valla
arengukava temaatika.
Ujula rajamise puhul tuleb kaaluda
valla suutlikkust selle ülalpidamisel.
Arvestada.
Muudatus viia lepingusse sisse.

Mitte arvestada.
Antud tee korrastamine ära toodud
Varbla valla teehoolduskavas.
Olemasolevad teehoolduskavad
võetakse aluseks uue kava
koostamisel.
Mitte arvestada.
Põhimõte kajastatud ühinemislepingu
8

Marika
Sabiin

Põhjendus: Prioriteetse teena käsitleda AbromännikuPuhkeküla teed, kui kõige suurema koormusega
kruusakattega vallateed.
Valla teede korrastamine Mõtsu pargi kõrval Tiilemaal
(alajaama juures) ja Sepaküla tee täitmine. Kalmistu
kaevu süvendamine, et vett jätkuks.
Põhjendus: valla teed paremasse korda!

21

Jüri Kruus

Varbla

25.10.2016

22

Jüri Kruus

Varbla

25.10.2016

P 7.4.2. Kergliiklustee rajamine Paadrema ja Mõtsu
bussipeatuste vahele.
Põhjendus: Turvalisem liiklemine nii autoga, jalgrattal
kui jalgsi.

23

Jüri Kruus

Varbla

25.10.2016

24

Taivo
Tambre

Varbla

24.10.2016

25

MTÜ

Varbla

19.10.2016

Riigimaantee Paadrema ja Mõtsu bussipeatuste vahel
turvalisemaks muutmine - puude mahavõtmine ja tee
äärte korrastamine. Tee joonimine, et nähtavus oleks
parem.
Põhjendus: turvalisem liiklemine kitsal teel.
1. Palun tegeleda jätkuvalt Varbla vallas Mälikülas
asuva tuulepargi poolt tekitatud müra- ja varjutamise
probleemiga. Ka ühinenud valdade puhul.
2. Mida teeb Varbla vald, et ära hoida ääremaastumine
ja inimeste väljaränne?
Põhjendus: 1. Kahjuks pole probleemi siiani
lahendatud, kuigi on saavutatud positiivne kohtulahend
(Tamba tuulikute juures)
2. valus probleem ja seda enam tööstusrajooniks
muutumise tõttu.
Lepingu punkt 6.1 muutmine - ühinenud valdade

p 7.4.
Konkreetsed objektid kajastatakse
teehoolduskavas.
Mitte arvestada.
Põhimõte kajastatud ühinemislepingu
p 7.4.
Konkreetsed teeinvesteeringud
kajastatakse teehoolduskavas, muud
investeeringud arengukavas.
Mitte arvestada.
Põhimõte kajastatud ühinemislepingu
p 7.4.
Konkreetsed teeinvesteeringud
kajastatakse teehoolduskavas.
Mitte arvestada.
Tegemist riigiteega.
Varbla Vallavalitsus esitab vastava
ettepaneku Maanteeametile.
1. Mitte arvestada.
Antud valdkond kuulub planeerimis-,
ehitus, ja keskkonnajärelvalve
igapäevategevuse alla.
2. Mitte arvestada.
Põhimõte kajastatud ühinemislepingu
p 2.
Konkreetsed tegevused on arengukava
temaatika.
Mitte arvestada.
9

Saulepi
Külaselts

volikogu loomisel luua 4 valimisringkonda ja
volikokku vähemalt 3 esindajat igast piirkonnast.
Põhjendus: KOVVS § 8 – tagada erinevate
valimisringkondade võrdne esindatus volikogus.

26

MTÜ
Saulepi
Külaselts

Varbla

19.10.2016

27

MTÜ
Saulepi
Külaselts

Varbla

19.10.2016

28

MTÜ
Saulepi
Külaselts

Varbla

19.10.2016

29

MTÜ
Saulepi
Külaselts

Varbla

19.10.2016

Ümber vaadata prioriteetsete investeeringute kavas
2017 - 2021 100% omaosaluse projektid.
Põhjendus: Mitte kasutada valla resursse, kui on
võimalik leida teisi rahastamisallikaid.

30

MTÜ

Varbla

19.10.2016

Lisada prioriteetsete investeeringute kavasse Saulepi

Lepingu punkt 12.4 muutmine - uute ametikohtade
täitmiseks uues vallas kuulutada välja avalik konkurss.
Põhjendus: tagada kõrgem kvaliteet ja
võrdõiguslikkus.
Lisada loodava valla juhtimisstruktuuri
ettevõtlusspetsialisti ametikoht (ühinemislepingu
punkt 9)
Põhjendus: Spetsialist, kes tegeleb ühinemislepingu
punkti 9 elluviimisega.
Varbla Rahvapargi asemel väiksemamahulise (sh
väiksema eelarvega) kiige- ja lõkkeplats.
Põhjendus: Saulepi Külaseltsi hinnangul ei ole see
prioriteetne investeering.

Ühinemisläbirääkimiste käigus on
saavutatud osapoolte konsensuslik
kokkulepe, et moodustatakse ainult
ühe valimisringkonnaga
valimissüsteem.
Arvestada osaliselt.
Viia sisse täiendus lepingu p 12.4.

Mitte arvestada.
Põhimõte kajastatud ühinemislepingu
lisas 3 Valla juhtimisstruktuuri
projekt. Kus on ette nähtud
arendusjuht ja arendustöötajad.
Mitte arvestada.
Arengukava teemaatika,
ühinemisleping lähtub kehtivatest
arengukavadest. Ettepanek esitada
Varbla Vallavolikogule olemasoleva
arengukava muutmise kaalumiseks.
Mitte arvestada.
Arengukava teemaatika,
ühinemisleping lähtub kehtivatest
arengukavadest.
Perspektiivselt vähenevad võimalused
saada toetusi investeeringuteks EL jm
fondidest, mis tähendabki osade
investeeringute teostamist 100%
omavahenditest.
Mitte arvestada.
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Saulepi
Külaselts

31

MTÜ
Saulepi
KÜlaselts

Seltsimaja renoveerimine.
Põhjendus: renoveeritud seltsimaja suurendab
piirkonna atraktiivsust turistide ja elanike hulgas.
Aitab elavdada kogukonna majandust.

Varbla

19.10.2016

Valdade ühinemislepingu projekti prioriteetsete
investeeringute kava Varbla valla investeeringud
esitada prioriteetsuse järjekorras.

Arengukava temaatika. Ettepanek
esitatakse kaalumiseks Varbla
Vallavolikogule. Antud ettepaneku
saab esitada ka uue arengukava
avalikustamisel, kui see seal ei
kajastu.
Arvestatud.
Viia sisse vastav muudatus lepingu
lisas 4.
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Lisa 2
Haldusreformi seminar Lihula mõisas 27.09.2016
Head mõtted ja ettepanekud Lihula, Hanila, Koonga ja Varbla valdade liitumise juhtrühmale ning uue loodava valla volikogule
Ajurünnak




















Valla eelarvest kaetakse küla- ja seltsimajade, ruumide püsikulud ja projektide omaosalus
Uues vallas on külade rahastamise skeem
Külade toetus valla eelarvest elanike arvu põhiselt
Kaasatus, avalikkus
Nelja piirkonda rahastatakse ühe põhimõtte järgi
Saada vallaga ja kohalike ettevõtjatega hästi läbi
Omaette eraldi fond MTÜ-de toetamiseks
Igal inimesel (eraisikul) võimalus küsida toetust ürituse või muu projekti elluviimiseks, mis on suunatud avalikkusele
Selleks, et kusagil midagi teha, peab kogu aeg ise midagi tegema
Tuleb ringi käia naabrite juures, külast- külla, parimate kogemuste saamiseks
Pikaajalised suhted ja organiseerimisvõime
Valla kodulehel peaks olema seltsid, ettevõtted
Valla sisene ühistransport. Vaadata, et inimesed saaks liikuda
Tagada juurdepääs mere äärde
Kodanikuühiskonna ümarlauad (külaseltsid, külavanemad jne)
Erinevate huvialagruppide ümarlauad (rahvakultuur jm)
Külaelu komisjon oleks hea
Vallalt ruumid seltsile
Noorte seltsitegevus
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Külamajad ja seltsid – suund ka noortetegevuseks
Ühine võrgustumine, kultuurikalender
Avalike teenuste delegeerimine seltsidele (näit. noortetöö)
Igas külas üks koosolek aastas, et kuulda, mis on inimeste mõtted, soovid
Eesti Vabariik 100 igas külas (üritus või muu tegu)
Külatakso
Komisjonidesse kaasata igast piirkonnast inimesi
Külade ülepiirine koostöö (külad teistest valdadest, maakondadest)
Külamajade rahastamisel arvestada ka külamaja suurust (põrandapind m2)

Osales 21 inimest: Eha Raja, Saima Ristikivi, Merle Mihkelmaa, Jüri Mõniste, Paula Marit Leiumaa, Kersti Ajaots, Maidu Leever, Tiiu Aasrand,
Rommy Treumann, Cerlyn Treumann, Airi Aavik, Pille Saatmäe, Ene Sarapuu, Lilia Urb, Krista Habakukk, Ulvi Põhako, Lea Lai, Mikk
Pikkmets, Jaak Kastepõld, Varje Ojala- Toos
Mõtted kirjutas üles Larissa Mandel
Lisa 3
Pärnumaa Omavalitsuste Liidu liige
Meie: 12.10.2016 nr 1-23/42
Ettepanekud ühinemislepingu eelnõule
Algatatud haldus- ja riigireform vähendab olulisel määral omavalitsuste arvu ning sellest lähtuvalt võib tulevikus muutuda omavalitsuste vahelise
koostöö vajadus ja põhimõtted. Täiendava sisendi koostöö muutusele võib kaasa tuua maavalitsuste reorganiseerimine, mis omakorda võib kaas
tuua mitmete ülesannete liikumist omavalitsuste või nende poolt moodustatud ühisasutuste vastutusalale. Tagamaks võimalikult tõrgeteta
maakondliku tasandi koostöö jätkumine ja edasine arendamine lähtuvalt kujunevale olukorrale, teeb Liidu juhatus ettepaneku kõigile ühinejatele
ühinemislepingute täiendamiseks:
1) Säilitatakse lepingu perioodil POLi rahastus vähemalt 2017. aasta tasemel.
Selgitus: Toetuse säilimine võimaldab organisatsioonil ja rahastatavatel partneritel
(SA Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus, SA Pärnumaa Turism, MTÜ Pärnu
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Maakoolide Spordiliit, Pärnumaa Spordiliit, jne) tekkinud uue olukorraga
kohaneda ja vajalikud muudatused sisse viia. Oleme koostöös kõigi partneritega
alustamas ka vajalike ümberkorraldamiste ettevalmistamist, sh vajalike analüüside
ja otsuste ettevalmistamist ning taotleme selleks vajalikku toetust EASilt.
2) Jätkatakse koostööd kõigis käimasolevates ja rahastamist ootavates maakondlikes
projektides (Digitee, lennujaama arendamine, turismiturundus jms).
3) Pärnu lennuvälja arendamine rahvusvaheliseks lennujaamaks on üks peamine
maakondlikke prioriteete.
4) Aidatakse igakülgselt kaasa ülikiire interneti kättesaadavuse suurendamisele kogu
maakonnas, sh eelkõige hajaasustuses. Projekt „Digitee“ on käivitatud, kuid
lõplikuks õnnestumiseks on vaja omavalitsuste toetust nii eestvedamisel kui
osalisel finantseerimisel.
5) Toetatakse kompetentsikeskuse välja arendamist. Pärnumaalt esitati EASile kaks
kompetentsikeskuse ideekavandi taotlust (Bioressursside Väärindamise KK ja
Turismi KK). Võimaliku positiivse vastuse korral saab 2017 aasta sügisel esitada
juba põhitaotluse. Eesmärgiks on rajada KK, mis aitab suurendada piirkonna
ettevõtluse lisandväärtust läbi parema teaduse rakendamise.
Koostöös MTÜ-ga Pärnumaa Kodukant tehtavad ettepanekud:
1) Näha ette kogu valda/linna hõlmav külade arengu spetsialisti/juhi ametikoht.
Selgitus: Omavalitsuse suurenedes suureneb kogukondade roll ning kindel
kontaktisik aitab paremini kogukondadel uue süsteemiga kohaneda.
2) Külavanema statuut ei ole ühinemislepingu mahus vajalik, kuid kindlasti tuleb
lepingus ette näha erinevate koostöömudelite väljatöötamise tegevus peale
Akadeemia 2 Telefon: (+372) 44 79 758 EE211010902000958004
80010 PÄRNU pol@pol.parnumaa.ee SEB pank
Reg nr 80193071 www.pol.parnumaa.ee
TP kood 592301

toimunud ühinemisi, mille hulgas on ka külavanemate statuut või külaseltside
koostööühendused.
3) Kujundada pärast ühinemislepingut sarnased rahastamise põhimõtted
kodanikuühenduste ja algatuste toetamisel. Eristada seejuures:
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a) Teenuste delegeerimine
b) Tegevustoetus
c) Projektitoetus
Korra eesmärk on vähendada bürokraatiat, tagada toetuste kasutamise parem
läbipaistvus ja arendada piirkonda, sh tugevdada kohapealset omavahelist
koostööd.
Lugupidamisega
/allkirjastatud digitaalselt/
Lauri Luur
juhatuse esimees
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