Hanila valla, Kullamaa valla, Koonga valla, Lihula valla, Martna valla, Varbla valla
ühinemiskõneluste koosolek
PROTOKOLL 3
Kullamaa

12. mai 2016

Algas kell 15.00
Lõppes kell 17.15
Osalejad: Vallo Kappak, Arno Peksar, Armand Reinmaa, Jüri Ott, Katrin Viks, Heikki Salm,
Varje Ojala-Toos, Margit Merila, Sivar Tõnisson, Rivo Noorkõiv

Koosoleku päevakord:
1. Ühinemisläbirääkimiste hetkeseis
2. Teemarühmade käivitamisega seonduv - ootused ja lahendused, sh konsultantidele
3. Ühinemise eesmärkide arutelu ja nende sõnastamine
4. Kohapeal algatatud teemad
Koosoleku juhatajaks valiti konsultatsiooni- ja koolituskeskus OÜ Geomedia konsultant Rivo
Noorkõiv.
Kinnitati päevakord.
Päevakorra punkt 1.









Reformi seaduseelnõu on Riigikogus teisel lugemisel. Tõenäoliselt võetakse haldusreformi
seadus vastu mais 2016. See on oluline indikatsioon neile läbirääkijatele, kes tahavad kindlust
reformi õigusruumis.
Vajadus saada selgus ühinemisläbirääkijate ringist kohalikul tasandil. Piirkondlike komisjonide
soovitus, et omavalitsusüksused teevad valiku otsused mais-juunis 2016.
Martna Vallavolikogu tegi otsuse lõpetada läbirääkimine Lõuna-Läänemaa suunal. Seoses
sellega arvata Martna valla esindajad läbirääkimiste listist välja.
Tõstamaa vald on kutsutud Lõuna-Läänemaa suunal läbirääkimistesse, vastust seni pole.
Koonga Vallavolikogu on välistanud läbirääkimised Kullamaa vallaga. Seega on volikogudes
jätkuvalt vaja arutelusid, et jõuda kokkuleppele ühinevate kohalike omavalitsuste
määratluses Lõuna-Läänemaa piirkonnas.
Kullamaa vallas toimus elanike küsiltlus, mis andis indikatsioonid ühinemissuuna valikuks,
kuid need tulemused pole otsustajatele siduvad. Esimene valik oli Märjamaa suund. Kullamaa
elanike
küsitluse
tulemused
on
kättesaadavad
ajalehes:
http://www.kullamaa.ee/index.php?picfile=1160.
Kullamaa valla soov ühinemisel jätkata osavallana oli arutlusel Põhja-Läänemaa suunal.
Läbirääkimised sellel teemal jätkuvad ja kaalutakse erinevaid alternatiive ühendvalla
juhtimismudeli tarvis.

Päevakorra punkt 2.
Teemarühmade tarvis on läbirääkijad oma sisendid osalejate määramisega andnud. Hanila täpsustas
tööjaotuse kohapeal ja saadab väljavõtte protokollist (Vt lisa 1). Kullamaa vald teatas, et ta ei soovi
teemarühmasid juhtida.
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Haridus (alusharidus, põhiharidus, huviharidus, huvikoolid, noorsootöö) ja kultuur
raamatukogud, rahvamajad, muuseumid, ringid, sport, seltsingud)
Sotsiaalia (sotsiaalteenused, sotsiaaltoetused ja muu sotsiaalabi, s.h. eakate hoolekanne ning
turva- ja hooldekodud)
Kommunaalmajandus ja infrastruktuur (ühisveevärk, jäätmekäitlus, soojamajandus,
munitsipaalelamufond, ühistransport, heakord, teed, tänavad, jms)
Juhtimisstruktuur ja hallatavad asutused (põhimäärus, volikogu ja valitsuse struktuur,
töötajatega seotud garantiid, kohustused ja liikmelisus)
Finantsid ja rahaline võimekus (saab sisendid teemarühmadest pluss finantsprognoos)

Arutelu seoses teemarühmade töö läbiviimisega alustamine.
Otsustati:
- Teemarühmad kogunevad 01. juunil 2016 Varbla vallas algusega 10.00 (koht ja täpsem ajakava
koostatakse).
- Teemarühmad valivad juhi oma esimesel koosolekul.
- Kõik omavalitsused täidavad andmetabelid ja saadavad need hiljemalt 23. maiks 2016
konsultandile ja kõigile läbirääkimistes osalejatele.
- Saata teave teemarühmade kogunemisest Tõstamaa vallale – vastutav Koonga vald.
- Oluline on jälgida kokkulepitud läbirääkimiste ajakava. Selle tarvis on oluline, et alustada
ühinemisleping koostamist.
- Töögruppides on eesmärk jõuda konkreetsete sisenditeni ühinemislepingus. Formuleerida
sõnastused ja ettepanekud ühinemislepingusse. Lepingu koostamise tervikprotsessi
koordineerib juhtrühm. Teemarühmad tagava ise tulemuste protokollimise ja esitavad need
juhtkomisjonile hiljemalt ühe nädala jooksul peale koosolekut.
Päevakorra punkt 3.
Arutelu piirkonna eeldustest, väärtustest ja positsioneerimisest.
Kohalike omavalitsuste ühinemise eesmärgid (esialgne, aruteluks):






Elanike huvidest lähtuv hästi toimiv sotsiaalselt, majanduslikult ja ruumiliselt kättesaadav
võrgustikupõhiselt korraldatud unikaalset looduskeskkonda väärtustav kohalik omavalitsus.
Kvaliteetsete ja mitmekesiste teenuste osutamine lähtuvalt elanike õigustatud vajadustest ja
nende osutamise teenustekeskuste 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 saamiseks.

Päevakorra punkt 4.
1. Osapoolte rollijaotused. Kõrged ootused konsultandile nii protsessi üldjuhtimise, koosoleku
ettevalmistamisel ja läbiviimisel, tulemuste sõnastamisel, ühinemislepingu koostamisel.
Teemarühmades on keskne ühishuvides kokkuleppimine. Läbirääkijate legitiimsus ja nende suhtlus
volikoguga, nö „käsi pulsil“ teave toimuvast. Oluline on elanike informeerimine ja kaasamine.
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Ühinemisläbirääkimistega seotud töömaterjalid tehakse avalikkusele kättesaadavaks. Iga KOV paneb
oma kodulehele materjalid. Koostada ülevaateartikleid kohalikus ajalehes.
2. Koosolekute kohta pressiteate koostamine. Peeti oluliseks. Pressiteate töövariandile osalejatelt
tagasiside kahe tööpäeva jooksul, peale seda pressiteade avalik. Pressiteate koostab koosoleku
juhataja.
Pressiteade
12. mail 2016 arutasid Hanila, Kullamaa, Koonga, Lihula ja Varbla valdade esindajad kohalike
omavalitsuste ühinemisprotsessi Kullamaal. Tõdeti vajadust, et võimalikud ühinejad teeksid lähiajal
otsused ühinemispiirkonna valikul. 9. mail 2016. otsustas Martna Vallavolikogu lõpetada
ühinemisläbirääkimised Lihula valla kutse alusel, mille tulemusena ühinemisläbirääkijate ring
kitsenes. Läbirääkijad pidasid oluliseks teavitada elanikke ühinemislepingu koostamise käigust ning
pakkuda kõigile soovijatele võimalusi oma arvamuse avaldamiseks. Ühinemisläbirääkimistega seotud
töömaterjalid tehakse avalikkusele kättesaadavaks kohalike omavalitsuste interneti kodulehel.
Ühinemisläbirääkijad arutasid valdkondlike teemarühmade töö käivitamist, aruteludeks vajalike
andmete nimekirja ja nende kogumist ning ühinemislepingu koostamisega seotud protseduure. Kõik
läbirääkivad omavalitsused on oma esindajad määranud. Kokku moodustati viis teemarühma ja
nende esimene kokkusaamine toimub 1. juunil Varblas.
Protokollis R. Noorkõiv
Tel 5-132414
rivo@geomedia.ee

Lisa 1.
Hanila valla, Kullamaa valla, Koonga valla, Lihula valla, Varbla valla ühinemiskõnelustel
läbirääkijad
• Haridus (alusharidus, põhiharidus, huviharidus, huvikoolid, noorsootöö) ja kultuur
raamatukogud, rahvamajad, muuseumid, ringid, sport, seltsingud)
Sivar Tõnisson, Varbla vald
Urmas Reinfeldt, Varbla vald
Katrin Viks, Kullamaa vald
Jüri Ott, Kullamaa vald
Mare Paarasma, Koonga vald
Annika Urbel, Koonga vald
Janar Sõber, Lihula vald
Tiina Lobja, Lihula vald
Arno Peksar, Hanila vald
Jüri Mõniste, Hanila vald
• Sotsiaalia (sotsiaalteenused, sotsiaaltoetused ja muu sotsiaalabi, s.h. eakate hoolekanne ning
turva- ja hooldekodud)
Maie Ausmeel, Varbla vald
Õnneli Varend, Varbla vald
Katrin Viks, Kullamaa vald
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Jüri Ott, Kullamaa vald
Kroliina Post, Koonga vald
Vanda Birnbaum, Lihula vald
Kaidi Antsi, Lihula vald
Ireen Kangro, Hanila vald
Õie Palu, Hanila vald
•Kommunaalmajandus ja infrastruktuur (ühisveevärk, jäätmekäitlus, soojamajandus,
munitsipaalelamufond, ühistransport, heakord, teed, tänavad, jms)
Kaido Selberg, Varbla vald
Raimond Lobjakas, Varbla vald
Heikki Salm, Kullamaa vald
Jüri Ott, Kullamaa vald
Silver Seegar, Koonga vald
Vallo Kappak, Koonga vald
Rein Kruusmaa, Lihula vald
Jaak Kastepõld, Lihula vald
Martin Tee, Hanila vald
Meelis Malk, Hanila vald
• Juhtimisstruktuur ja hallatavad asutused (põhimäärus, volikogu ja valitsuse struktuur,
töötajatega seotud garantiid, kohustused ja liikmelisus)
Õnneli Varend, Varbla vald
Sivar Tõnisson, Varbla Vald
Jüri Ott, Kullamaa vald
Kersti Lipu, Kullamaa vald
Vallo Kappak, Koonga vald
Mikk Pikkmets, Koonga vald
Varje Ojala-Toos, Lihula vald
Ermil Miggur, Lihula vald
Kalle Vainula, Hanila vald
Armand Reinmaa, Hanila vald
Arno Peksar, Hanila vald
•Finantsid ja rahaline võimekus (saab sisendid teemarühmadest pluss finantsprognoos)
Lea Õisma, Varbla vald
Sivar Tõnisson, Varbla vald
Aare Lauren, Kullamaa vald
Jüri Ott, Kullamaa vald
Kaia Veltmann, Koonga vald
Mikk Pikkmets, Koonga vald
Maire Pank, Lihula vald
Varje Ojala-Toos, Lihula vald
Eda Männilaan, Hanila vald
Veiko Laev, Hanila vald
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