LÄÄNERANNA VALLA ÜHINEMINE
JUHTKOMISJONI KOOSOLEKU PROTOKOLL
07. juunil 2017. a Lihula vallamajas
Algus: 11.04
Lõpp: 12.47
Koosoleku juhataja: Lihula vallavanem Varje Ojala-Toos
Koosoleku protokollija: Katrin Lehtpuu
Osalesid: Lihula Vallavolikogu esimees Jaak Kastepõld, Koonga vallavanem Mikk Pikkmets,
Varbla vallavanem Kaido Selberg, Varbla Vallavolikogu esimees Margit Merila, Hanila vallavanem
Arno Peksar.
Päevakord:
1. Ülevaade eelmisel koosolekul kokkulepitud punktide täitmisest (Varje Ojala-Toos)
2. Ametijuhendite koostamine uue valla jaoks (Varje Ojala-Toos)
3. Ühistranspordikorraldus Lääneranna vallas (Jaak Kastepõld)
4. Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus SA-s osalemine (Jaak Kastepõld)
5. Varbla valla Tamba tuulikute problemaatika (Jaak Kastepõld)
1. Ülevaade eelmisel koosolekul kokkulepitud punktide täitmisest (Varje Ojala-Toos)
Võttes aluseks eelmise kohtumise protokoll vaadati üle teemade arengud ning hetkeolukord:
1) e-Riigi Akadeemia eestvedamisel toimus 05. juunil Vatla mõisas Hanila vallas mõttekoda, kus
aktiivsed kogukonna liikmed ja omavalitsuste esindajad arutlesid koos ideede üle ning esitasid
ettepanekud, kuidas tagada kogukonna ja kohaliku omavalitsuse parim koostöö ja partnerlus;
2) Lääneranna valla allasutuste kohtumine toimub täna, s.o 07. juunil kell 14.00, Lihula
Kultuurikeskuses ja Lihula Gümnaasiumis. Kultuurivaldkonna kohtumist veab Varje Ojala-Toos
ning haridusasutuste oma Arno Peksar;
3) Lääneranna valla veebileht – Ain Saare esitleb esimest versiooni valla ja ühe allasutuse
veebilehest mõlemal allasutuse juhtide kohtumisel;
4) Sotsiaalteenuste ja -toetuste projekt – sotsiaaltöötajate poolt kostatud projekti osas esitas
parandusettepaneku vaid Mikk Pikkmets. Edasine ettepanek on järgmisele kohtumisele kutsuda nii
Ireen Kangro kui ka Vanda Birnbaum, et koos arutada projekt detailselt läbi ja võtta vastu lõplikud
otsused. Eelnevalt on sotsiaalnõunike poolt vajalik toetuste ja teenuste juurde lisada ka lühike
kirjeldus kellele ja kui pikal perioodil toetust jagatakse/teenust osutatakse.
OTSUSTATI: korraldada järgmine juhtrühma kohtumine 05. juulil kell 10.00 Varbla vallas
Paadrema Külakeskuses, kutse edastada ka Ireen Kangrole ning Vanda Birnbaumile ning paluda
neil kohtumiseks täiendada sotsiaalteenuste ja -toetuste projekti lühikirjeldustega (kellele on
toetus/teenus mõeldud ja kui pikal perioodil).
5) Lääneranna valla sümboolikakonkurss – konkurss on välja kuulutatud Lihula Vallavalitsuse 26.
mai 2017. a korraldusega nr 152 ning info on üleval ka kõigi valdade kodulehekülgedel.
Tulevikuperspektiivis vajab ehk arutamist praeguste valla lippude ja muu sümboolika kasutamise
reguleerimine.
6) Lääneranna valla arengukava, eelarvestrateegia ja põhimääruse koostamine – kutse
võistupakkumisele saadeti 3-le potentsiaalsele teenusepakkujale, tähtajaks laekus 1 pakkumine
Civitta Eesti AS-ilt summas 9900 eurot (+km 1980 eurot).
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OTSUSTATI: tellida Lääneranna valla arengukava, eelarvestrateegia ja põhimääruse koostamine
teenusena Civitta Eesti AS-ilt.
7) Maamaksumäärade ühtlustamine – vastavad eelnõud eelmisel kohtumisel kokkulepitud
maksumääradega on volikogudesse edastatud.
8) Valimistega seotud otsused – 15. juuniks peavad volikogude poolt olema otsustena kinnitatud
„Lääneranna valla valmiskomisjoni moodustamine” ning „Volikogu liikmete arvu määramine,
valimisringkonna moodustamine ja mandaatide jaotamine”. Need otsused peavad ühinevatel
valdadel olema identsed!
Valmisjaoskonnad kinnitatakse vallavalitsuste korraldustes ning neid tuleb kokku 11. Numeratsioon
lähtub valdade tähestikulisest järjekorrast ehk Hanila vallas asuvad jaoskonnad numbritega 1-3,
Koongas 4-6, Lihulas 7-9 ja Varblas 10 ning 11. Eelhääletuse võimalus võiks olla iga valla vähemalt
ühes jaoskonnas. Jaoskondade piirid tuleb paika panna spetsiaalse kaardirakenduse kaudu
vallasekretäri ja maaspetsialisti koostöös.
9) Samanimelised külad Lääneranna vallas – Lihula on saatnud 08.06.17 volikogu istungile
Aruküla asustusüksuse nime muutmise otsuse eelnõu, Hanila Vallavolikogu on juba 24.05.17 vastu
võtnud otsuse Rannaküla asustusüksuse nime muutmise algatamiseks, Salevere küla säilib Hanila
vallas ning seega on vajalik Koonga Vallavolikogul otsustada nime muutmise algatamine sealse
Salevere küla osas.
10) Finantskohustused, investeeringuobjektid ja lisanduvad projektid
Arutleti taas uute finantskohustuste võtmise ja investeeringuobjektide nimekirjas olevate objektide
muutmise ja nendest teavitamise üle enne valdade ühinemist.
OTSUSTATI: finantskohustuste ning valdade arengukavades sätestatud investeeringuobjektide ja
uute projektide lisandumisel või muutmisel teavitada sellest teisi ühinemisprotsessis olevaid
omavalitsusi ning kajastada need koosoleku protokollides. Seejuures lisada käesolevasse protokolli
järgmine informatsioon:
- Varbla vallal on kavas võtta kasutusrendile buss;
- Hanila vallal on kavas võtta kasutusrendile sõiduauto sotsiaalnõunikule;
- Lihula vald loobus Oja tänava tööstuspiirkonna arendamisest ning valmistab vastavalt valla
arengukavale ette Piirimäe tootmis- ja ettevõtlusala arendamist;
- Hanila vald muutis investeeringuobjektide nimekirjas objekti, mille peale oli esialgu kavas laenu
võtta (laenukoormus ei muutu);
- Koonga valla investeeringuobjektide nimekirjas oleva tänavavalgustuse rekonstrueerimise puhul
kasvas investeeringu kogumaht ning sellest tulenevalt ka omaosaluse suurus.
11) Ametijuhendite koostamine uue valla jaoks
Ametijuhendid peavad olema valmis 15. septembriks.
OTSUSTATI: iga vald saadab Varje Ojala-Toosile praegused valdades kehtivad ametijuhendid.
2. Ühistranspordikorraldus uues vallas (Jaak Kastepõld)
Pärnumaa Ühistranspordikeskus (PÜTK) valmistab ette hanget ühistranspordi korraldamiseks 10aastaks. Vajalik on ühiselt kaardistada, millised on meie ootused bussiliikluse osas ning korraldada
kohtumine PÜTKi inimestega.
OTSUSTATI: vastavalt PÜTKi spetsialistiga kokkulepitule kohtuda nendega 12. juunil 2017 kell
14.00 Pärnus.
3. Sihtasutuses Pärnumaa Arenduskeskus (SAPA) osalemine (Jaak Kastepõld)
Vajalik on otsustada Sihtasutuses Pärnumaa Arenduskeskus osalemine.
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4. Varbla valla Tamba tuulikute problemaatika (Jaak Kastepõld)
Ennetamaks võimalike kohustuste tekkimist Lääneranna vallale seoses Varbla valla Tamba
tuulegeneraatorite ehitus- ja kasutuslubade tühistamisega Riigikohtu poolt 2016. a oktoobris toimus
29. mai 2017. a Varblas kohtumine, kus arutati võimalikke lahendusi ja edasisi tegevusi antud
teemal. Ühiselt ühinevate valdade juhtidega tehti Varblale valla juhtidele ettepanek järgida
Riigikohtu poolt kirjeldatud lahendust ning väljastada tuulikutele esmalt ajutised kasutusload,
misjärel viia läbi vajalikud toimingud, sealhulgas müra mõõtmised jm hetkeolukorra fikseerimised,
et lõpuks oleks võimalik tuulegeneraatoritele väljastada korrektsed kasutusload.
Hiljem aga selgus, et 23. mail 2017. a oli Varbla vald saatnud Terviseametile kirja oluliselt
kõrgemate nõudmistega müranäitajate mõõtmise osas, mis juhul kui Terviseamet neid arvestab,
tähendab suure tõenäosusega Varbla vallale kohtuasja.
Lihula, Koonga ning Hanila valla seisukoht on, et Tamba tuulikute seadustamisega tuleb tegeleda
võimalikult kiiresti ja optimaalselt, et lahendus leida enne uue valla moodustumist.
Lisaks on ettepanek Varbla Vallavolikogu esimehele, et Tamba tuulegeneraatorite ebaseaduslikkuse
kõrvaldamiseks tuleks järgida Riigikohtu poolt kirjeldatud lahendust ning protsessi kulgemise osas
teha arupärimine Varbla vallavalitsusele hetkeolukorra kaardistamiseks ning informatsiooni
jagamiseks tulevase Lääneranna valla moodustavatele omavalitsustele.

Varje Ojala-Toos
Koosoleku juhataja

Katrin Lehtpuu
Protokollija
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