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Mul on hea meel selles lehe- 
numbris kirjutada. Soovin anda 
väikese ülevaate Pärnumaal toi- 
muvast haldusreformi võtmes 
ning uue Lääneranna valla ja  
Lihula keskuse tähtsusest Pärnu 
maakonna mõistes.

Kõigepealt tahan siiralt tunnusta-
da kõiki Pärnumaa ja Läänemaa 
(Hanila, Lihula) omavalitsusi, nende 
juhte ja konsultante, kes on viima-
sel poolaastal tegelenud aktiivselt 
omavalitsuste vabatahtliku ühine- 
misega. Pärnumaal toimuvad siiani 
aktiivsed läbirääkimised viies ühi- 
nemispiirkonnas.
 
Põhja-Pärnumaal on ühinemas  
Halinga, Tootsi, Vändra ja Vändra 
alevivald, moodustumas on ligi 9000 
inimesega 1100 km² omavalitsus. 
Loode-Pärnumaal on ühinemas Li-
hula ja Hanila vald Läänemaalt ning 
Varbla ja Koonga vald Pärnumaalt, 
moodustumas on ligi 5700 inimese-
ga 1360 km² omavalitsus. Omavalit-

suste soov on, et uus ühinev Lääne- 
ranna omavalitsus oleks tulevikus 
Pärnumaal. Lõuna-Pärnumaal on 
moodustumas ligi 9800 inimesega 
1600 km² omavalitsus. Kihnu vald 
saab kasutada merelise väikesaare 
erandit ja jätkab eraldi. Kihnu vald 
peaks täna kindlasti keskenduma 
Vabariigi Valitsusele põhjendatud 
taotluse koostamisele.
  
Keerulisemaks on kujunenud Pär-
nu linna ettepanekuga. Tänaseks on 
Pärnu linnaga ühinemise läbirääki-
miste laua taha jäänud neli oma- 
valitsust: Audru, Paikuse, Tõstamaa 
ja Are vald. Eitavalt on Pärnu linna 
ettepanekule vastanud Sauga ja Tori 
vald. Are vallal puudub täna Pärnu 
linna, Audru, Paikuse ja Tõstamaa 
vallaga ühine piir. Are valla osas on 
piirkonnakomisjon oma soovituse 
kujundanud. Are vald peaks kohane-
ma uue olukorraga ja kaaluma ühi-
nemist Sindi linna ning Sauga ja Tori 
valla aktiivsete läbirääkimistega. 
Et aasta lõpuni on vähe aega, kul-
gevad Sauga ettepanekul toimuvad 
läbirääkimised tempokalt. 

Olen ka varem mitu korda öelnud, 
et Pärnumaal on üks tugev keskus 
(süda) – Pärnu linn – ja mitu tuge-
vat tugi-toimepiirkonna keskust 
– Kilingi-Nõmme ja Vändra. Lihu-
la oleks Pärnumaal täpselt sama- 
sugune tugitoimepiirkonna keskus, 
nagu on hetkel Kilingi-Nõmme ja  
Vändra. Neid kolme keskust –  
Lihulat, Kilingi-Nõmmet ja Vändrat 
– peame maakonnas tasakaalusta- 
tult ja terviklikult arendama ning 
tugevana ja jätkusuutlikuna hoid-
ma. Pärnumaa on territooriumilt  
4810 km2-ga Eesti suurim maa-
kond. Nii Lihula, Vändra kui ka Kilin-
gi-Nõmme kaugus maakonnakes- 

kusest Pärnust on üsna ühesugune, 
erinedes maksimaalselt 10 km võrra. 
Lihulast on Pärnusse 55 km. 
Loode-Pärnumaal puudub meil het-
kel tugev tugi-toimepiirkonna kes-
kus ning Lihula ja Hanila valla tulek 
Pärnumaale aitaks selle piirkonna 
arengule tugevasti kaasa. Lihula tu-
gi-toimepiirkonna keskuses on täh-
tis hoida inimestele olulisi teenuseid, 
nagu näiteks laste päevahoid, laste-
aed, algkool, põhikool, gümnaasium, 
õpilaskodu, vabaajakeskus, seltsima-
ja, noortekeskus, rahvamaja, kultuu- 
rikeskus, muuseum, raamatukogu, 
välispordiväljak, spordisaal või ter-
viserada, spordikeskus (ujula, staa-
dion, sisehall); aga ka sotsiaaltöötaja, 
perearsti vastuvõtt või esmatasandi 
tervisekeskus, kiirabijaam (kiirabi-
brigaad), apteek, hambaravi, eakate 
päevakeskus, eakate hooldekodu, 
erihoolekande teenused, politsei, 
päästekomando, postkontor ja pal-
ju muud. Koostöös omavalitsuste ja 
Pärnumaa ühistranspordikeskusega 
plaanime 2017. aastal kujundada 
bussiliiklust Pärnust Lihulasse ja 
Hanilasse paremaks. Kindlasti on 
meile oluline Lihulas gümnaasiumi 
säilimine ning selle jätkusuutlikkus. 
Olen varasemalt välja pakkunud, et 
Pärnumaal võiks olla üks ühine vähe-
malt 220 õpilasega maagümnaasium, 
mille filiaalid tegutseksid, Lihulas, 
Vändras ja Kilingi-Nõmmes. Samuti 
on minu jaoks oluline, et omavalit-
suste ühinemisel ei kannataks koha-
lik identiteet ega piirataks omavalit-
suste piirkondlikku koostööd. Lihula 
ja Hanila valla inimestel näen pigem 
võimalust osaleda nii Läänemaa kui 
ka Pärnumaa maakondlikel üritu-
stel, olgu nendeks siis maakondli-
kud laulu- ja tantsupeod, tunnusta-
mised vm olulised üritused. Lihula, 
Hanila, Varbla ja Koonga vald moo-

Head ühinemislehe lugejad!
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dustavad ühinemisel loogilise kes- 
kus-tagamaaga omavalitsuse. Uue 
Lääneranna valla inimeste jaoks 
on kindlasti oluline, kuidas korral-
datakse uue valla sisene transport 
praeguste Varbla, Hanila ja Koonga 
valla aladelt Lihulasse. Ise soovin 
kaasa aidata piirkonnas kruuskatte-
ga teede tolmuvabaks muutmisele 
(näiteks Koonga‒Mihkli tee jt). Väga 
oluline on soodustada piirkonnas 
uute töökohtade teket tööstus- 
alade, ettevõtluskeskuste (Virtsu), 
sadamaalade (Matsi, Virtsu) ning 
sotsiaalhoolekande-, tervishoiu- ja 
haridusasutuste (Varbla, Lihula, 
Koonga, Kirbla) arendamise kaudu. 
Uus Lääneranna vald aitab toeta-
da kohaliku omavalitsuse võime-
kust pakkuda inimestele kvaliteet- 
seid avalikke teenuseid, kasutada 
piirkondade arengueeldusi, suuren-
dada konkurentsivõimet ja tagada 
ühtlasemat piirkondlikku arengut. 

Pärnumaa asustussüsteemi kirjel-
dades on Eesti üks tuntum geograaf 
Edgar Kant esile toonud Pärnu kes-
kuse tagamaal järgmisi asulaid: 
abikeskuste sisevööndis Tõstamaa, 
Häädemeeste ja Pärnu-Jaagupi ning 
välisvööndis Lihula, Vändra ja Kilin-
gi-Nõmme.   

Head lugejad!
Olen igati nõus, et peaksime mõist-
ma ja teadma oma juuri, ent kindlasti 
võiksime osata ka ajas veidi rohkem 
ette näha. Me peaksime muudatus 
teks valmis olema. Eestis on oma- 
valitsuste haldusjaotus muutumas 
ja riigi valitsemist vaadatakse hetkel 
üle. Milliseks see täpselt kujuneb, on 
mul praegu raske öelda. Fakt on see, et 
Pärnumaa on pindalalt Eesti suurim 
maakond ning siin elab 82 000 
inimest. Pärnu jääb maakonnakes- 
kusena kindlasti ka peale riigivalit- 
semise reformi üheks enim teenu-
seid osutavaks piirkonnakeskuseks 
Eestis. Pärnumaale on teretulnud nii 
Lihula kui ka Hanila valla inimesed. 
Maakonna juhina annan endast pari-
ma, et uusi piirkondi parimal moel 
Pärnu maakonda integreerida. Ühe 
näitena võib juba täna tuua Digitee 
projekti, kus tahame kogu maakon-
nas viia kiire interneti inimesteni 
ning kuhu on kaasatud ka Lihula ja 
Hanila vald.

Kahjuks ei mõista ma Lääne maa-
vanema hiljutisi pöördumisi ega 
avalikke esinemisi maakonna küsi-
muses. Oleme sellel teemal omava-
hel korduvalt arvamusi vahetanud. 
Teema on tõstatunud ka maavane-

mate ja Lääne-Eesti piirkondlikus 
komisjonis. Maakonnaüleste liitu-
miste puhul on omavalitsuse maa-
kondliku kuuluvuse otsustamine 
Vabariigi Valitsuse pädevuses. Riigi- 
halduse minister Arto Aas on  
olnud seisukohal, et järgida tuleb  
ikkagi seda, millise maakonna ka-
suks liitujad ise otsustavad: „Kui 
omavalitsused otsustavadki ühine-
des liituda teise maakonna koossei-
su, siis on see nende enda vabadus 
ja seda otsustusõigust tuleks tun-
nustada.” Lääneranna valla puhul 
on tegu vabatahtliku ühinemisega 
ning Koonga, Varbla, Hanila ja Lihula 
omavalitsused on selgelt öelnud ning 
liitumislepingusse kirja pannud, et 
nemad soovivad kuuluda Pärnumaa 
koosseisu.

Head inimesed, osalege kindlasti 
Hanila, Koonga, Lihula ja Varbla valla 
ühinemisküsitlusel ning hääletage 
oma südame järgi!

Haldusreformi eesmärk on viia 
kohalike omavalitsuste roll vas-
tavusse Eesti riigi kestlikkuseks 
vajalike ülesannete täitmisega. 
Selleks tuleb kujundada tänas-
test oluliselt võimekamad oma-
valitsused, kes suudavad pakku-
da inimestele paremaid avalikke 
teenuseid, tagada piirkondade 

konkurentsivõime kasvu ning 
täita iseseisvalt neile seaduse-
ga pandud ülesandeid. On vaja 
luua eeldused elanike paremaks 
toimetulekuks ja majanduskesk-
konna arenguks piirkonna ter-
viklikuma planeerimise kaudu, 
et pidurdada ääremaastumist. 
Kindlasti tuleb seejuures arvesta-
da Eesti omapära väikeriigina, 
mistõttu välispraktika kopeeri-
mine pole tihtipeale võimalik ega 
mõistlik, kuna mastaap, tradit- 
sioonid, kasutada olevad ressur-
sid ja õiguskeskkond on riigiti 
väga erinevad. 

Haldusreformi elluviimine on nagu 
rätsepatöö. Hajaasustusega piirkon-
dadele, kus asub ka moodustatav 
Lääneranna vald, seab tulevik keeru-
kamad nõudmised. Linnapiirkon-
dadest kaugemate omavalitsuste 
väiksuse ja killustunud tegevuse 
tõttu puudub täna suurel osal oma-
valitsustest kriitiline hulk elanikke 
ning eelarveline võimekus koondada 
piisavalt kompetentse, et mõjutada 
kohaliku elukeskkonna kujunemist. 

Rahvastiku vananemise ja rände 
tõttu väheneb paljude maakonna-
keskustest kaugemale jäävate oma-
valitsuste finantsiline iseseisvus ja 
investeerimissuutlikkus. Väikeste 
omavalitsuste tüüpilised mured on 
juhtide ja ametnike tööülesannete 
mitmekesisus, nende täitmiseks 
vähesed spetsialiseerumise võima-
lused ja eelarveliste vahendite nap-
pus. Tulemuseks on omavalitsuslike 
ülesannete valikuline täitmine ja en-
netava tegevuse asemel igapäevaste 
olukordade lahendamine pikema 
arenguvaateta.

Haldusreformi eesmärkide täit-
miseks on sätestatud elanike arvust 
lähtuv haldusreformi aluskritee-
rium − omavalitsusüksuses peab 
valla ja linna haldusterritoriaalse 
korralduse muutmise tulemusena 
elama vähemalt 5000 elanikku. Selle 
numbrini jõuti, analüüsides erine-
vate teenuste klientide hulka, mas-
taabiefekte ja investeerimisvõimet, 
ametnike kompetentse ja töökoor-
musi, omavalitsuste tulubaase ja 
valimistel demokraatia avaldumist. 

Haldusreform kasvatab eeldusi paremaks tulevikuks

Rivo Noorkõiv, 
piirkonna ühinemiskonsultant



3Head tulevase Lääneranna 
valla inimesed, nii suured 
kui väikesed, nii noored 
kui vanad. Meil on käes 
ajalooline võimalus rääki-
da kaasa kohalike kogu-
kondade liitmisel, et ühiselt 
seista vastu maapiirkondade 
tõmbetuultele, mille tulemusel meie rahvastik on 
viimase paarikümne aasta jooksul kolmandiku võr-
ra vähenenud, külad on hääbumas. Mured on meil 
ühised ja koos jõuame oluliselt rohkem kui igaüks eraldi. 
See võimalus on ajalooline ka selle poolest, et mitte kuna- 
gi varem ei ole meis leidunud sellisel määral üksmeelt. 
Oleme justkui konkurendid olnud, kuid see pole meist 
kedagi õnnelikuks teinud. Tegelikult on meil eelkõige 
üksteisele palju rohkem pakkuda, kui algselt paistab –  
soovin kõigile teile pealehakkamist, otsustavat kaasa- 
löömist, visadust ja koos toimetamise lusti tulevases 
Lääneranna vallas!

Jaak Kastepõld, Lihula Vallavolikogu esimees

Koos oleme tugevamad. Oleme 
väga sarnased – suure terri-

tooriumi ja hajaasustuse-
ga piirkond, mille elanike 
arv kahjuks väheneb. Lii-
tumine on meile vajalik sel-
leks, et ühendades jõud – meie 

inimesed, meie teadmised ja os-
kused ning rahalised vahendid ‒, 

suudame paremini korraldada elu 
uue valla aladel ning seda edasi arendada. Koos suudame 
tagada kohaliku omavalitsuse teenuste hea kvaliteedi ja 
oleme tugevamad oma õiguste eest seistes. Mina usun 
liitumise edukusse, usun koostöö jõusse.

Varje Ojala-Toos, Lihula vallavanem

Jättes kõrvale haldusreformi seadusest tuleneva lii-
tumisvajaduse, on oluline mõista, et ühinevate val-
dade rahvastik on vähenenud ligi kolmandiku võrra. 
Samas omavalitsustele seadustega pandud ülesanded ei 
ole vähenenud, vaid pigem kasvanud, nagu ka elanike 
nõudmised teenuste kvaliteedile. Olgu selleks siis laste-

aedade seisukord, koolides kasutatavad õppevahendid, 
sotsiaalteenused või ootused tänavatele-teedele. 
Üheskoos suudame samade vahenditega tõsta elanike-
le osutatavate teenuste kvaliteeti, suunates ressursse 
üldjuhtimiselt arendamist vajavatele teenustele nii 
sotsiaal- kui haridusvaldkonnas, aga ka investeerimis- 
tegevusele. Ehk, kuigi raha ei teki kohe juurde, annab 
valikutega, kuhu seda kulutada, nii mõndagi parendada. 
Muudatused võivad tihti näida hirmutavana – äkki meie 
seni hästi toiminud lahendused-teenused 
kaovad ‒, ent kahjuks muutub elu- 
keskkond pidevalt ning praegu ongi 
eesmärk leida tänases olukorras 
parim lahendus. Usun, et uus loodav 
omavalitsus saab talle püstitatud 
ülesannetega hästi hakkama ning 
koos jõuame rohkem ja paremini.

Mikk Pikkmets, Koonga vallavanem

Suurema liitvallana on ker-
gem vallaelu korraldada, 
kuna loodetavasti on kõi-
kides valdkondades päde-
vamad spetsialistid. See 
tähendab meie inimeste ja 

ettevõtete jaoks kvaliteetse- 
mat teenust. Osad valla osu- 

tatavad teenused saavad muutuda 
kvaliteetsemaks ka seeläbi, et massiefekti toel saab sama 
raha eest teenust ökonoomsemalt pakkuda.

Arno Peksar, Hanila vallavanem

Haldusreform ei ole midagi enne- 
kuulmatut. Meie lähiriikides 
on seda korduvalt läbi viidud. 
Eesmärk on olnud üldjoon-
tes ikka sama: piirkondades 
koostöö suurendamine, ava-
like teenuste parem kvaliteet ja 
suurem investeerimisvõimekus. 
Tulenevalt üldisest maapiirkondade 
elanike arvu vähenemisest on ka Varbla valla elanike arv 
kahanenud kriitilise piirini. Nii väikesel omavalitsusel 

Vähemalt 5000 elanikku on suurusjärk, millest eksper-
tide arvates hakkab omavalitsuse võimekuses ilmnema 
uus tase. Teiste kriteeriumite seadmisel sai piiranguks 
arusaam, et seaduses ei ole otstarbekas muutuvaid olu-
kordi detailselt ette kirjutada ega keskvalitsusel oma-
valitsuste autonoomiat piirata. Näiteks, seadusandja ei 
peaks üksipulgi ette kirjutama, kuidas omavalitsused ko-
halikku elu korraldavad või kui palju ametnikke selleks 
peaks olema. Omavalitsusjuhtide tööle annavad hinnan-
gu valijad, valides erinevate poliitiliste programmide ja 
kandidaatide vahel.

Soovin tulevasele Lääneranna vallale jõudu elanike pare-
maks teenimiseks. Ühinemiskõneluste praktika on and-
nud kindlust, et heale halduskultuurile tuginev elanike 
ja huvirühmade arvamusega arvestamine ning nende 
kaasamine valitsemisse loob hea sünergia valdkondli-
ku ja territoriaaljuhtimise vahel. Ühinemislepingus kir-
japandud mõtted näitavad nii läbirääkimistel saavutatud 
ühisosa kui ideid ja rakendusi haldusreformiga kaasneva 
potentsiaali kasutamiseks uue valitsemismudeli loomi-
sel. Haldusreformi kullaproovina läheb inimeste elu 
paremaks.

Miks on liitumine meile vajalik?



4 1. ÜLDSÄTTED

1.1. Leping sätestab lepinguosaliste vabatahtliku 
ühinemise tulemusena omavalitsusüksuste ühine-
mise aja ja eesmärgid, moodustatava omavalitsusük-
suse liigi, nime, sümboolika, piirid, ühinenud oma-
valitsusüksuste õigusaktide kehtivuse, ühinemisega 
kaasnevad organisatsioonilised ümberkorraldused 
ja juhtimisstruktuuriga seotud muutused, avalike 
teenuste osutamise põhimõtted teenusvaldkonniti, 
töötajate ja teenistujatega seotud küsimuste lahen-
damise, investeeringud ja riikliku ühinemistoetuse 
kasutamise.

1.2. Valla tegevussuundade kavandamisel, 
eesmärkide elluviimisel, omavalitsusüksusele pan-
dud kohustuste täitmisel ja teenuste korraldamisel 
ning rahaliste vahendite suunamisel lähtub ühinenud 
omavalitsusüksuse vallavolikogu käesolevas lepin-
gus sätestatust.

1.3. Lepingus kasutatakse järgmisi põhimõisteid: 

1.3.1. Ühinemine – ühinevad lepingupooled moodus- 
tavad uue haldusüksusena uue valla, kusjuures ühi-
nevad lepingupooled kohaliku omavalitsuse üksuste-
na lõpetavad tegevuse. 

1.3.2. Ühinemisleping – käesolev leping koos ole-
masolevate lisadega on siduv ühinevatele valdadele 
selle allakirjutamisest, jõustub volikogude valimis-
tulemuste väljakuulutamise päevast alates ning evib 
volikogu otsuse õigusjõudu. 

1.3.3. Põhimäärus – uue valla põhimäärus, mille ka-
vand koostatakse hiljemalt 15.09.2017 lisatakse 
käesolevale lepingule ning uue valla volikogu võtab 
selle vastu hiljemalt 6 kuu jooksul arvates 2017. aas-
ta kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu valimiste 
tulemuste väljakuulutamisest. 

1.3.4. Arengukava – uue valla arengukava, mille ka-
vand koostatakse hiljemalt 15.09.2017 ja mis lisa-
takse käesolevale lepingule, võtab uue valla volikogu 
vastu hiljemalt 6 kuu jooksul arvates 2017. aasta 
kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu valimiste tu-
lemuste väljakuulutamisest.

1.3.5. Eelarvestrateegia – uue valla eelarvestrateegia, 
mille kavand koostatakse hiljemalt 15.09.2017 ja mis 
lisatakse käesolevale lepingule, võtab uue valla voli- 
kogu vastu hiljemalt 6 kuu jooksul arvates 2017. aas-

ta kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu valimiste 
tulemuste väljakuulutamisest.

1.3.6. Ühinemise jõustumine – haldusterritoriaalse 
korralduse ning sellest tulenev haldusüksuste nimis-
tu muudatus valdade kohta jõustub vastavalt kehtes-
tatavale haldusterritoriaalsele korraldusele toimun-
ud kohaliku omavalitsuse volikogu valimistulemuste 
väljakuulutamise päeval. 

1.3.7. Valimised – kohaliku omavalitsuse volikogu 
valimised ja selleks vajalikud valimistoimingud vii-
akse läbi kohaliku omavalitsuse volikogu valimise 
seaduse alusel vastavalt kehtestatavale haldus- 
territoriaalsele korraldusele. 

2. ÜHINEMISE EESMÄRGID

2.1. Sotsiaalselt ja majanduslikult hästi toimiv ning 
unikaalset elukeskkonda väärtustav tasakaalustatult 
arendatud kohalik omavalitsus.

2.2. Kvaliteetsete, mitmekesiste ja ruumiliselt hästi 
kättesaadavate teenuste osutamine lähtuvalt elanike 
õigustatud vajadustest ja teeninduskeskustel põhine-
vast korraldusest.

2.3. Tõhus juhtimine kompetentse ja motiveeritud 
ametkonna ning nii siseriikliku kui rahvusvahelise 
ulatusliku koostööpartnerluse kaudu. 

2.4. Suurem esindus- ja osalusdemokraatia, elani-
kele paremad võimalused rääkida kaasa ja otsuseid 
langetada omavalitsusüksuse toimimiseks ja aren-
damiseks olulistes küsimustes. 

2.5 Loodusturismi, kogukonnamajanduse ja uute töö-
kohtade loomise toetamine piirkonna konkurentsi- 
võime suurendamiseks ja uute elanike valda asu-
miseks.

3. ÜHINEMISE JÕUSTUMISE AEG

3.1. Hanila valla, Koonga valla, Lihula valla ja Varbla 
valla ühinemine jõustub 2017. aasta kohaliku oma-
valitsuse üksuste volikogude valimistulemuste väl-
jakuulutamise päeval.

on üha raskem pakkuda elanikele kõiki seadusest tulene-
vaid teenuseid heal tasemel. Moodustatavas Lääneranna 
vallas on paremad võimalused ametnike spetsialiseeru-
miseks, mis võimaldab enam süveneda erinevate vald-
kondade küsimustesse ning tagab elanikele kiiremad ja 
parimad lahendused.

Kindlasti tuleb ka edaspidi pöörata tähelepanu teenuste 
kättesaadavusele. Esmatähtsad teenused peavad olema 

elanikele kättesaadavad võimalikult lähedal. Võtmeküsi-
museks on teed, transport ja kiire internet. Usun, et moo-
dustuvas Lääneranna vallas on see kõik võimalik. Kas 
elu üldiselt ka paremaks läheb, sõltub juba meist kõigist 
endist, meie koostöövõimest, aktiivsusest ja teotahtest.

Sivar Tõnisson, Varbla vallavanem

Hanila valla, Koonga valla, Lihula valla ja Varbla 
valla ühinemislepingu kavand
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4. OMAVALITSUSÜKSUSE LIIK, NIMI, PIIRID, 
SÜMBOOLIKA

4.1. Lepinguosaliste ühinemise tulemusena moo-
dustatakse Lääneranna vald (edaspidi vald), mis on 
ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste õigusjärg- 
lane (lisa 1).

4.2. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise tu-
lemusena moodustuval vallal tekib õigusvõime 
valimistulemuste väljakuulutamise päeval. Selle tu-
lemusel ühinevad kohaliku omavalitsuse üksused kui 
avalik-õiguslikud juriidilised isikud lõpetavad tege-
vuse. 

4.3. Valla territoorium moodustub Hanila valla, 
Koonga valla, Lihula valla ja Varbla valla territooriu- 
mist ning valla piir kulgeb mööda ühinenud valdade 
välispiiri (lisa 2). Lihula linn säilitab staatuse valla-
sisese linnana koos oma sümboolikaga. 

4.4. Valla halduskeskuse ning vallavolikogu ja -valit-
suse juriidiline asukoht on Lihula linn.

4.5. Valla sümboolika (vapp ja lipp) kujundamiseks 
kuulutatakse välja avalik konkurss. Konkursikomis-
jon alustab tööd pärast ühinemislepingu allkirjasta-
mist ja lepinguosaliste volikogude otsuste vastuvõt-
mist haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks, et 
saada valla sümboolika tööversioon hiljemalt 1. sep-
tembriks 2017. Valla sümboolika kinnitab Lääneran-
na vallavolikogu hiljemalt 6 kuu jooksul pärast ühi-
nemist.

4.6. Kuni Lääneranna valla sümboolika kinnitamiseni 
volikogus jäävad kasutusse kõigi lepinguosaliste va-
pid ja lipud.

4.7. Lepinguosalised on konsensuslikult kokku lep-
pinud, et vald hakkab kuuluma Pärnu maakonna 
koosseisu.

5. HALDUSTERRITORIAALSE KORRALDUSE 
MUUTMISEGA KAASNEVATE ÕIGUSAKTIDE JA 
DOKUMENTIDE KEHTIVUS

5.1. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise tu-
lemusena moodustunud valla õigusaktide kehtes-
tamiseni kehtivad lepinguosaliste õigusaktid selle 
lepinguosalise territooriumil, kus need olid kehtes-
tatud. Õigusaktide vastuvõtmisel lähtuvad lepingu-
osalised kuni ühinemise jõustumiseni põhimõttest, 
et need ei oleks vastuolus käesoleva lepingu sisu ja 
mõttega.

5.2. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise 
tulemusena moodustuv vallavolikogu kehtestab 
valla põhimääruse 6 kuu jooksul volikogu valimis-
tulemuste väljakuulutamise päevast arvates. Uue 
põhimääruse väljatöötamist alustatakse peale ühine- 
mislepingu sõlmimist, et koostada põhimääruse ka-
vand 15. septembriks 2017. Uue põhimääruse keht-
estamiseni lähtutakse vallas Lihula valla põhimäärus-
est.

5.3. Lepinguosaliste kõik õigused, kohustused, asja- 
ajamise dokumendid, omandis olevad varad ja halla- 
tavad asutused lähevad vallale üle käesoleva lepingu 
punktis 3 sätestatud ajal.

5.4. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise tu-
lemusena moodustunud valla koosseisu üleviidav 
hallatav asutus tegutseb asutuse uue põhimääruse 
kehtestamiseni senikehtinud põhimääruse järgi. Kui 
mõni hallatavate asutuste põhimääruse punkt on vas-
tuolus käesoleva lepinguga, kohaldatakse käesoleva 
lepingu sätteid ning hallatavate asutuste majandami-
sel lähtutakse käesoleva lepingu eesmärkidest ja 
põhimõttest.

5.5. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise tu-
lemusena moodustunud valla arengukava vastuvõt-
miseni ja üldplaneeringu kehtestamiseni kehtivad 
ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste arenguka-
vad ja üldplaneeringud nendel territooriumidel, kus 
need enne ühinemist kehtestati. Uue arengukava ja 
üldplaneeringu koostamisel lähtutakse olemasole-
vatest arengukavadest ja käesolevast lepingust ning 
arvestatakse piirkondlike vajadustega. Ühinemise 
tulemusena moodustunud valla arengukava vastu-
võtmiseni lähtutakse otsustamisel kõigi ühinenud 
kohaliku omavalitsuse üksuste arengukavadest ja 
üldplaneeringutest.

5.6. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise tu-
lemusena moodustunud valla volikogu kehtestab 
valla arengukava hiljemalt 6 kuu jooksul ja üld-
planeeringu 3 aasta jooksul väljakuulutamise päe- 
vast arvates.

5.7. Ühinevate omavalitsusüksuste omanduses ole-
vate ja nende asutatud juriidiliste isikute õigus-
järglasena jätkab vald. Aktsiad või osad, sh asuta-
jaliikme õigused, antakse üle vallale. Lepinguosalised 
volikogud võtavad vastavad otsused vastu enne ühi-
nemise jõustumist.

5.8. Oluliste dokumentide, asjaajamis- ja töökordade 
väljatöötamiseks moodustavad lepingupooled ühis-
komisjoni(d) peale ühinemislepingu heakskiitmist, 
kuid mitte hiljem kui 31. jaanuariks 2017. 

6. VALLA JUHTIMISSTRUKTUUR JA HALDUS- 
TERRITORIAALSE KORRALDUSE MUUTMISEGA 
KAASNEVAD ORGANISATSIOONILISED ÜMBER-
KORRALDUSED

6.1. Lääneranna valla volikogu koosseisus on 21 lii-
get, kes valitakse ühes valimisringkonnas, mis moo-
dustatakse uue valla territooriumil. Volikogu komis-
jonidesse kaasatakse valla erinevate piirkondade 
esindajad. 

6.2. 2017. aasta volikogude korralistel valimistel  
avatakse valimisjaoskonnad valdades vähemalt 2013. 
aastal toimunud valimisjaoskondade asustusüksus-
tes ning hiljem vähemalt teeninduskeskustes.

6.3. Valla juhtimiseks kujundatakse uus struktuur ja 
teenuste osutamisel lähtutakse valla haldusterrito-
riaalsest terviklikkusest ning asustuse loogikast. 

6.4. Vallamaja asukoht on Lihulas, kuhu koondub stra-
teegiline funktsionaalne juhtimine ja kus osutatakse 
teenuseid, mis on olemuselt koordineeriva iseloomu-
ga või eeldavad spetsialiseerumist. Teeninduskes- 
kustes osutatakse neid teenuseid, mida on otstar-
bekas osutada elanikule kodu lähedal. Piirkond-
liku tasakaalustatud arengu tagamiseks moodu-
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statakse teeninduskeskused endistes vallakeskustes  
Kõmsil, Koongas ja Varblas. Teeninduskes- 
kuste piirid ei pea kattuma lepinguosaliste  
administratiivpiiridega ning elanikke teenindavad 
kõik teeninduskeskused.

6.5. Teeninduskeskuses osutatavate teenuste arv 
sõltub keskuse teeninduspiirkonna suurusest ja ole-
musest. Teenuste hulk ja neid osutavate ametnike 
arv teenuskeskustes võib olla erinev. Valla ametnike 
vastuvõtud teeninduskeskustes toimuvad vastavalt 
vajadusele, kohtumiste tarvis koostatakse töögraafik. 
Üldjuhul on igas teeninduskeskuses kolm teenistujat: 
sotsiaaltöötaja, sekretär-registripidaja ja projektijuhi 
võimekusega arendustöötaja. Lisaks tagatakse tee- 
ninduskeskustes vajaduse korral ehitusnõuniku vas-
tuvõtt kord nädalas. Teeninduskeskustes toimivad 
vähemalt neli aastat juhul, kui nende funktsioonide 
vajadus ei muutu.

6.6. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise tu-
lemusena moodustunud vallas viiakse kõik ühinenud 
kohaliku omavalitsuse üksuste senised täitevor-
ganid, ametiasutused ja ametiasutuste hallatavad 
asutused üle moodustunud valla koosseisu. Haldus- 
territoriaalse korralduse muutmise tulemusena 
moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse ameti- 
asutused alustavad tööd 1. jaanuaril 2018.

6.7. Alustatakse juhtimiskvaliteedi süsteemi juuru-
tamisega. Tagatakse omavalitsusüksuse ülesannete 
täitmiseks vajalik kompetents.

6.8. Asjaajamise dokumendid ja varad annavad lepin-
gupooled (vallavanem või vallavalitsuse poolt voli- 
tatud teine isik) ametiasutuse nimel üle uuele val-
lale, 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 arhivee- 
ritud vastavalt avaliku halduse dokumentidele ja 
nende säilitamisele ning arhiveerimisele seadusega 
kehtestatud korrale.

6.9. Valla arengukava, eelarvestrateegia ja eelarve 
vastuvõtmiseni ning uue üldplaneeringu kehtes-
tamiseni kehtivad lepinguosaliste omavalitsusük-
suste arengukavad, eelarvestrateegiad, eelarved ja 
üldplaneeringud, kui need pole vastuolus käesoleva 
lepinguga. Lepinguosaliste üldplaneeringud kehtivad 
uue valla üldplaneeringu kehtestamiseni valla osa 
üldplaneeringutena.

7. AVALIKE TEENUSTE OSUTAMINE JA  
ARENDAMINE

7.1. Haridus ja noorsootöö

7.1.1. Kõigile vallas elavatele lastele tagatakse laste-
aia- ja koolikoht ning kvaliteetne alus-, põhi- ja güm-
naasiumiharidus. Kõiki haridusasutusi vaadatakse 
ühtsest hariduspiirkonnast lähtuvalt, tagades nende 
töö koordineerimise.

7.1.2. Lasteaiakohtade pakkumine korraldatakse 
elanikule võimalikult kodulähedasena ja lasteaiad 
säilitatakse. 

7.1.3. Olemasolev koolivõrk säilitatakse. Gümnaasiu- 
mihariduse omandamise jätkamiseks vallas on olu-

line Lihula Gümnaasiumi säilitamine ja atraktiivsuse 
suurendamine. Gümnaasiumiõpilastele tagatakse 
vajadusel koht õpilaskodus. Selgitatakse Lihula Güm-
naasiumile riigigümnaasiumi või riigigümnaasiumi 
filiaali staatuse võimalust läbirääkimistega Haridus- 
ja Teadusministeeriumiga. 

7.1.4. Haridusasutustes laiendatakse tugiteenuste 
kättesaadavust (logopeed, eripedagoog, sotsiaal- 
pedagoog, psühholoog).

7.1.5. Haridusasutustes töötavad kvalifikatsiooni- 
nõuetele vastavad ja motiveeritud õpetajad. 

7.1.6. Lasteaia, üldhariduskooli ja huvikooli pedagoo-
gide palgamäärade vahet vähendatakse ning lasteae-
dades ja koolides ühtlustatakse õpetajate palgad nii, 
et palgad ei vähene.

7.1.7. Lasteaias tagatakse lastele tasuta toit. Lasteaia 
kohatasu ühtlustatakse. 

7.1.8. Vallas registreeritud õpilastele tagatakse ta-
suta transport kodu ja (huvi)kooli vahel ning liiku-
misgraafikutes tehakse vajadusel muudatused, mis 
tulenevad õpilaste liikumissuundadest ja ajakasutu- 
sest. Õpilaste huvikoolides käimise transpordikulud 
kompenseeritakse väljaspool koduvalda vastavalt va-
jadusele ning selleks koostatakse transpordikulude 
kompenseerimise kord.

7.1.9. Huvihariduse osutamise ja sporditöö süsteem 
korrastatakse. Huvitegevust ja spordi toetamist valla 
eelarvest jätkatakse vähemalt ühinemiseelses mahus 
ning vajadusel parandatakse huvi- ja sporditegevuse 
kättesaadavust võimalikult kodu lähedal. Huviringide 
tasumäärad hoitakse osalejatele võimalikult tasku-
kohased. Väljaspool koduvalda huvikoolides õppi- 
vate laste pearaha kompenseeritakse valla eelarvest.

7.1.10. Ringijuhtide töö tasustamise süsteem ajako-
hastatakse, säilitatakse kehtivad lepingud ning töö- 
tasumäärad jäävad vähemalt tänasele tasemele. 

7.1.11. Töötatakse välja ja rakendatakse sporditree- 
nerite tasustamise ühised alused ja kord. Sporditege-
vuse korraldamine viiakse ühtse juhtimise alla.

7.1.12. Noorsootöö viiakse ühtse juhtimise alla, laien-
datakse noorsootöö eri vormide kasutamist piirkon-
na eripärasid arvestades.

7.1.13. Toetatakse noorte aktiivset osalemist kohali-
ku elu küsimuste otsustamisel.

7.2. Sotsiaalteenused ja -toetused

7.2.1. Sotsiaaltoetused ja -teenused ühtlustatakse 
järk-järgult, lähtutakse ühtselt väljatöötatud korrast, 
mis valmistatakse ette 2017. aasta lõpuks ja mida 
rakendatakse 2018. aastast. Teenuste osutamisel läh-
tutakse abivajaja vajadustest ja võimaliku lähimuse 
printsiibist.

7.2.2. Sotsiaalhoolekande asutused säilitatakse ja 
asutused viiakse ühtse juhtimise alla. Hooldekodude 
kohad säilivad ja arendatakse neis pakutavaid teenu-
seid. Teenuste arendamisel eelistatakse seniseid sot-
siaalhoolekandeasutusi. 

7.2.3. Esmatasandi sotsiaaltöötaja töökohad taga- 
takse teeninduskeskustes. Panustatakse järjepide-
valt ühtse sotsiaalvaldkonna tugivõrgustiku aren- 
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damisse ning abivajajatele tagatakse tugiteenuste 
kättesaadavus vajadusel piirkonnapõhiselt.

7.2.4. Tööle võetakse lastekaitsespetsialist. 
Panustatakse järjepidevalt ja süsteemselt psüh-
holoogi, logopeedi, isikliku abistaja ning nii laste ja 
perede kui ka psüühilise erivajadusega inimeste tugi-
isiku teenuse arendamisse.

7.2.5. Laiendatakse sotsiaaltranspordi ühtset aren- 
damist ja toetatakse uudsete lahenduste kasu-
tuselevõttu (nt koostöö taksoteenuste osutajatega).

7.2.6. Parendatakse sotsiaaleluruume ning vajadusel 
laiendatakse sotsiaalelupinda ja tagatakse kättesaa-
davus eluruumi vajajatele. Vajadusel laiendatakse 
sotsiaalhoolekandeasutuste võrgustikku.

7.2.7. Arendatakse süsteemselt sotsiaalteenuseid, 
prioriteedid on koduhoolduse arendamine ja sot-
siaaltranspordi tagamine, samuti koduhooldus- ja 
muu tugiteenuse töötajate töötingimuste paran-
damine, olemasoleva tugivõrgustiku säilitamine.

7.3. Rahvatervis ja tervishoiu korraldus

7.3.1. Terviseedendus ja tervislike eluviiside 
propageerimine ning selleks tingimuste loomine on 
valla prioriteet.

7.3.2. Panustatakse esmatasandi tervisekeskuse ra-
jamisse Lihulasse (üldarstiabi, koduõendus, füsio- 
teraapia, ämmaemand). 

7.3.3. Üldarstiabi teenuse puhul toetatakse tänaste 
perearstipunktide säilitamist ja arendamist teenuste 
osutamisel. Vastavalt võimalustele arendatakse ko-
hapeal täiendavaid teenuseid. Perearstipunktide 
majanduskulusid toetatakse vallaeelarvest vastavalt 
kokkulepetele, arvestades konkreetseid vajadusi.

7.3.4. Toetatakse spordirajatiste, mänguväljakute ja 
terviseradade arendamist ning rajamist.

7.4. Liikumiskeskkond 

7.4.1. Kujundatakse ühistranspordi ühtne süsteem, 
mis võimaldab elanikele ligipääsu valla- ja teenin-
duskeskustesse.

7.4.2. Investeeritakse teedevõrku ja kergliiklusteede 
ühtsesse arendamisse, et tagada parem ligipääs asus-
tuse eripära arvestades ja vallast väljapoole liikumise 
tagamiseks. 

7.4.3. Jätkatakse investeeringuid teede remonti ja 
rekonstrueerimisse. Teede ja tänavate talihoolduse 
korraldamisel arvestatakse piirkondlike eripärade 
ja hajaasustusega ning säilitatakse vähemalt teenuse 
osutamise ühinemiseelne kvaliteet.

7.5. Kommunaalmajandus

7.5.1. Kommunaalmajanduses leitakse ühine la-
hendus taristu efektiivseks hooldamiseks, lähtudes 
teenuste ühtsest standardist.

7.5.2. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine 
jätkub ning tänaste kitsaskohtade likvideerimine 
korraldatakse AS Matsalu Veevärk kaudu. Senisest 

enam pööratakse tähelepanu puhta joogivee ja sade-
veesüsteemide arendamisele.

7.5.3. Soojamajanduses tagatakse lokaalsete ja ener-
giasäästlike lahenduste kasutuselevõtmine ja aren-
damine.

7.5.4. Tänavavalgustuse arendamist jätkatakse ja 
minnakse üle energiasäästlikele lahendustele. Ühis-
transpordi peatustesse ja külakeskustesse paigal-
datakse valgustid.

7.5.5. Tagatakse ühine korraldatud jäätmevedu ning 
kogumispunktide võrgustiku arendamine.

7.5.6. Koostatakse teehoiukava ja tänavavalgustuse 
kava.

7.5.7. Munitsipaalelamufondi korrastamine jätkub ja 
hooneid renoveeritakse vastavalt vajadusele.

7.5.8. Kalmistute, parkide ja haljasalade hooldamine 
jätkub vähemalt ühinemiseelsel tasemel, võimalusel 
arendatakse haljastust ning laiendatakse hooldata-
vat avalikku ruumi.

7.5.9. Parandatakse valla miljööväärtust, lagunenud 
ja peremeheta hoonete lammutamiseks otsitakse 
lahendusi ja täiendavaid rahalisi vahendeid väljast-
poolt vallaeelarvet. 

7.5.10. Koostatakse heakorra konkursi läbiviimise 
kord. Tunnustatakse kauneimaid kodusid vallas.

7.5.11. Toetatakse kiire internetiühenduse viimist 
lõpptarbijani.

7.6. Korrakaitse ja turvalisus

7.6.1. Toetatakse politsei, korrakaitse ja päästestruk-
tuuride tegevust ning vabatahtlikkuse alusel turvali-
suse ja korrakaitse tagamist.

7.6.2. Avaliku korra, turvalisuse ja kriisijuhtimiseks 
valmisoleku tagamiseks luuakse ühtne süsteem ja 
tagatakse vajalik töötajate väljaõpe.

7.6.3. Toetatakse naabrivalve tegevust ja vajadusel 
turvakaamerate paigaldamist.

7.6.4. Kutsutakse kokku turvalisuse ümarlaud ja 
koostatakse turvalisuse tegevuskava.

7.6.5. Toetatakse vabatahtlike päästekomandode ja 
merepäästeühingute tegevust.

7.7. Kultuur, sport ja vaba aeg

7.7.1. Kultuurivaldkonna rahastamine ei vähene. 
Töötatakse välja kultuurikollektiivide vallaeelarvest 
toetamise põhimõtted ja rahastamise kord.

7.7.2. Raamatukogud säilitatakse ja nende töökor-
raldus ajakohastatakse, raamatukogud viiakse ühtse 
juhtimise alla. 

7.7.3. Raamatute ja perioodika ostmist raamatu- 
kogudele toetatakse vallaeelarvest vähemalt senises 
rahalises mahus.

7.7.4. Munitsipaalmuuseumid säilitatakse, nende 
juhtimine viiakse ühtse juhtimise alla ja rahastamist 
jätkatakse vähemalt tänasel tasemel.
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7.7.5. Jätkatakse traditsiooniliste kultuuri- ja 
spordiürituste korraldamist, koostatakse valla ühtne 
kultuuri- ja spordisündmuste kalender.

7.7.6. Kultuuri- ja rahvamajad säilitatakse ning nende 
juhtimine ajakohastatakse. 

7.7.7. Arendatakse kultuuri- ja sporditöö avalikku 
vabaõhu taristut. Toetatakse rahvamajade taristu, si-
sustuse ja seadmete kaasajastamist.

8. KÜLALIIKUMINE JA KOGUKONNATÖÖ

8.1. Toetatakse kodanikuühenduste tegevust ja 
külaliikumist. Koostatakse ühtne kord kogukondade 
toetamiseks ja kaasamiseks valla demokraatlikku 
juhtimisse.

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

8.3. Seltsi- ja külamajade tegevusi toetatakse valla- 
eelarvest vähemalt senises rahalises mahus, 
toetatakse seltsi- ja külamajade remonti ja sisustuse 
projektitaotlusi.

9. ETTEVÕTLUSKESKKOND JA TURISM

9.1. Tagatakse ettevõtluse võtmeprojektide elluvii-
mine (Virtsu ettevõtluskeskus, Lihula mõis ja lin-
nusemäe kompleks, Koonga mõis, Matsi puhke- ja 
sadamaala).

9.2. Tehakse koostööd asjaomaste organisatsioonide-
ga valla elanike täiend- ja ümberõppe korraldamisel, 
et suurendada ettevõtlusaktiivsust ja toetada elanike 
tööhõivet.

9.3. Valla koordineerimisel viiakse regulaarselt läbi 
ettevõtjate ümarlaudu, et rakendada parimaid lahen-
dusi ettevõtluskeskkonna arendamiseks ja valla ela- 
nike töövõimaluste mitmekesistamiseks. 

9.4. Toetatakse mereturismi, sadamate, ajalooliste 
lautrite ja puhkealade ning valla vaatamisväärsuste 
arendamist ja koostatakse valla turismi arendamise 
kava. 

9.5. Toetatakse turismi arendamist. Arendatakse  
turismiinfopunkti Lihula mõisas. 

10. ORGANISATSIOONIDESSE KUULUMINE JA 
VÄLISSUHTED

10.1. Jätkatakse kuulumist kohalike omavalitsuste 
ühendustesse. Kuulumise teistesse omavalitsuste 
koostööorganisatsioonidesse ja kehtivate rahvusva-
heliste koostöölepingute jätkamise otsused teeb uus 
volikogu peale 2017. aasta kohalike omavalitsuste 
volikogude valimisi.

10.2. Leader piirkonda kuulumine otsustatakse peale 
Maaeluministeeriumi otsuseid vastaval teemal. 

10.3. MTÜsse Terra Maritima kuulumist jätkatakse, 
vajadusel kaastakse MTÜ tegevusse juriidilisi ja füüs-
ilisi isikuid.

11. AVALIK KOMMUNIKATSIOON

11.1. Vallal on oma ajaleht, mille väljaandmist jät-
katakse seniste omavalitsusüksuste ajalehtede pari-
matest tavadest lähtuvalt. 

11.2. Vallal on oma uudiste veebiportaal, mille tege-
vust jätkatakse Lihula valla loodud ja arendatud  
uudisteportaali baasil. 

11.3. Valla tutvustamiseks kasutatakse aktiivselt kõi-
ki sotsiaalmeedia vahendeid.

12. VALLA TEENISTUJAD

12.1. Ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuse ame-
tiasutuse ja hallatava asutuse ametnikud ja töötajad 
viiakse vastavalt avaliku teenistuse seaduse § 98 
lg 1 p-de 1 ja 2 ning töölepingu seaduse § 112 lg 1 
alusel üle haldusterritoriaalse korralduse muutmise 
tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse ük-
suse moodustatava uue ametiasutuse koosseisu.

12.2. Ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuse amet-
nik, kelle ametikoht ja teenistusülesanded kohaliku 
omavalitsuse üksuste haldusterritoriaalse korral-
duse muutmise tulemusena moodustatava uue ame-
tiasutuse koosseisus ei muutu selliselt, et see eeldaks 
ametnikult uuel ametikohal teistsugust haridust või 
töökogemust või teistsuguseid teadmisi või oskusi, 
jätkab teenistust haldusterritoriaalse korralduse 
muutmise käigus moodustunud kohaliku omavalit-
suse üksuse moodustatava uue ametiasutuse koos-
seisus.

12.3. Ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuse tööta-
ja, kelle töökoht ja -ülesanded kohaliku omavalitsuse 
üksuste haldusterritoriaalse korralduse muutmise 
tulemusena moodustatava uue ametiasutuse koos-
seisus ei muutu selliselt, et see eeldaks töötajalt uuel 
töökohal teistsugust haridust, töökogemust, teadmi-
si või oskusi, jätkab tööd haldusterritoriaalse korral-
duse muutmise käigus moodustunud kohaliku oma-
valitsuse üksuse moodustatava uue ametiasutuse 
koosseisus.

12.4. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise tu-
lemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse ük-
suse moodustatava uue ametiasutuse ametikohtade 
täitmine toimub esmalt sisekonkursi korras. Selle 
käigus viiakse läbi arenguvestlus, milles selgitatakse 
välja kandidaadi ümber- või lisaspetsialiseerumise 
valmisolek ja karjäärihuvid. Juhul kui ametnik või 
töötaja, kellele pakutud ameti- või töökoht ei ole 
samaväärne, kellele tulenevalt ametiasutuse struk-
tuurist ei ole võimalik pakkuda ameti- või töökohta, 
mis vastab uuel tööl tema haridusele, töökogemus-
tele, teadmistele või oskustele, rakendatakse lisaks 
seaduses sätestatud koondamishüvitisele ka pree- 
miat. Enam kui aastase ja kuni viieaastase staaži kor-
ral makstakse preemiat ühe kuu palga ulatuses, üle 
viieaastase staaži korral kolme kuu palga ulatuses. 
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Juhul kui ametikohta ei õnnestu täita sisekonkursi 
korras, kuulutatakse välja avalik konkurss.

12.5. Valla juhtimisstruktuuri koostamisel lähtutakse 
soovituslikust struktuurist (lisa 3). Selle sisu täpsus-
tamiseks koostatakse ametijuhendid, mille põhjal 
täpsustatakse ametnike ja töötajate tööülesanded ja 
-jaotus, hiljemalt 15. septembriks 2017.

12.6. Töötatakse välja vallapoolse tunnustuse aval-
damise kord, millega sätestatakse autasude liigid ja 
kirjeldus, nende taotlemise, väljaandmise ja kätte-
andmise alused.

13. INVESTEERINGUD, ÜHINEMISTOETUSTE 
KASUTAMINE JA RAHASTAMISE PRINTSIIBID

13.1. Ühinemistoetust kasutatakse valla õigusak-
tide ühtlustamiseks, vajalike arengudokumentide ja 
analüüside koostamiseks, registrite ühildamiseks, 
IKT-vahendite ning tarkvara soetamiseks, valla juh-
timisstruktuuri ümberkorraldamisega seotud ku-
lude katmiseks ja projektide omaosaluse finantseeri- 
miseks.

13.2. Investeerimisotsuste tegemisel jälgitakse valla 
terviklikku arengut ja piirkondliku tasakaalustamise 
põhimõtet, mis lähtub kehtivatest arengukavadest, 
eelarvestrateegiatest, senitehtud investeeringu- 
test ja nendega seotud kohustustest, samuti nende  
prioriteetsusest valla arengus. 

13.3. Ühinemistoetuse jagamisel lähtutakse 
põhimõttest, et iga lepinguosaline katab ühisvaja-
dusteks 100 000 eurot ja lepinguosalise territooriu- 
mil investeeritakse 200 000 eurot vastavalt kokku-
lepitud investeeringute prioriteetidele (lisa 4). Valla 
volikogul on õigus teha investeeringute nimekirjas 
muudatusi, kui need on põhjendatud ja tulenevad 
valla investeerimisvõimekuse muutusest või kui on 
ilmnenud investeerimise ebaotstarbekus või vajadus 
prioriteetide põhjendatud muutmiseks valla arengu 
seisukohalt.

13.4. Teede investeeringuteks valla eelarvest 
planeeritakse aastas sama summa, mille eraldab riik. 
Hetkel kulub kõigil ühinemispiirkonna omavalitsus-
tel teede investeeringuteks u pool riikliku toetuse 
mahust. Vald teeb teedesse ja tänavatesse täiendavad 
investeeringud vähemalt 1/2 suuruses summas võr-
reldes riikliku eraldisega.

13.5. Ühinemislepingu heakskiitmise hetkest 
kuni haldusterritoriaalse korralduse muudatuse 
jõustumiseni asjaomased vallavolikogud ei tee 
takistusi laenu võtmisel objektidele, mis on ühine- 
mislepingu investeeringute kavas ja mille finant-
seerimiseks saadakse toetust erinevatest Euroopa 
Liidu struktuurifondidest. Laenu võtmise korral  
lähtutakse põhimõttest, et sellega ei kaeta püsiku-
lusid. Investeeringukavas mittenimetatud laenude 
võtmiseks on vaja kõigi lepinguosaliste volikogude 
heakskiitvaid otsuseid. 

13.6. Rakendatakse kaasava eelarve põhimõtet.

14. MUUD TINGIMUSED

14.1. Leping kehtestab lepinguosaliste kehtivad ja 
täielikult siduvad kohustused, mis tagavad lepingu 
tingimusteta täitmise. Kui ühinenud omavalitsusük-
suste õigusaktid on vastuolus käesolevas lepingus 
sätestatud põhimõtetega, loetakse käesolev leping 
ülimuslikuks ning tegevustes lähtutakse käesolevas 
lepingus sätestatust. 

14.2. Lepingu täitmiseks vajalikke toiminguid val-
mistavad ette omavalitsuste volikogude otsustega 
ühinemiseks moodustatud valdkondlikud komis-
jonid. 

15. LEPINGU KEHTIVUS JA JÕUSTUMINE

15.1. Käesolev leping loetakse sõlmituks, kui selle 
on kinnitanud kõigi lepinguosaliste volikogud oma 
otsusega ja allkirjastatud lepinguosaliste esindajate 
poolt. 

15.2. Leping jõustub 2017. aasta volikogu valimis-
tulemuste väljakuulutamise päevast alates ja kehtib 
Lääneranna vallavolikogu korraliste valimiste tu-
lemuste väljakuulutamiseni. 

15.3. Lepingus kirjapandud kohustused, mis jäävad 
vahemikku lepingu kinnitamisest kõigis volikogudes 
kuni lepingu jõustumiseni, on lepinguosalistele ko-
hustuslikud ja nende täitmist korraldab lepinguosa-
liste volikogude määratud liikmetest moodustatud 
ühiskomisjon(id) (vt punkt 5.8).

16. LÕPPSÄTTED

16.1. Käesolevaga avaldavad ja kinnitavad lepingu-
osalised, et kõik lepingu sätted on lepinguosaliste 
vahel läbi räägitud ning kõigil lepinguosalistel oli 
võimalus mõjutada lepingu sätete sisu. Lepinguosa-
lised avaldavad ja kinnitavad, et lepingust tulenevad 
kokkulepped on nende tahe ning ükski lepingu säte 
ei kahjusta ebamõistlikult lepinguosaliste huve.

16.2. Leping kajastab kõike lepinguosaliste vahel 
läbirääkimistel arutletut ja kokkulepitut, asendab 
varasemad suulised ja kirjalikud ettepanekud ja aval-
dused ning on terviktekstina heaks kiidetud. 

16.3. Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigis keh-
tivat õigust. Lepingust tulenevad või lepinguga seo-
tud vaidlused püüavad lepinguosalised lahendada 
läbirääkimiste teel. Läbirääkimiste ebaõnnestumisel 
lahendatakse vaidlused esimeses astmes Tallinna 
Halduskohtus.

16.4. Leping on koostatud neljas identses eesti- 
keelses originaaleksemplaris, millest iga lepinguosa-
line saab ühe originaali. Lepingu kinnitatud koopia 
edastatakse Lääne ja Pärnu maavanematele ning 
avalikustatakse lepinguosaliste ametlikul veebilehel 
ja Riigi Teatajas.
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Moodustatav Lääneranna vald saab ole-
ma pindalalt Eesti üks suurimatest, ent 
samas kõige suurema hajaasustusega 
maaüksus.

Lisaks eelpool mainitud koolide, lasteae-
dade ja rahvaarvule on moodustatavas val-
las 35 tuulikut, millest 29 asub praeguses 
Hanila ning kuus Varbla vallas.

Samuti jääb uus vald hetketeadmiste baasil 
jagama 1.‒2. kohta käpaliste liigirohkuse 
poolest. 

Lääneranna vald

Üldinfo
Elanike arv
Pindala km2
Alevikud / külad / linnad

5708
1361
1 / 150 / 1

Kultuur
Kultuuri- ja/või rahvamajad
Raamatukogud

9
11

Andmed seisuga 01.01.2016

Haridus
Koolid
Lasteaiad
Muud õppeasutused 
(huvikoolid)

8
6
1

Sotsiaal ja tervishoid
Pere- ja/või lastearstid
Apteek
Hambaravi
Kiirabi
Tervishoiu ja sotsiaal-
hoolekande keskus

4
2
1
1
2

Hall käpp / Arno Peksar Koonga vallamaja

Varbla mänguväljak / Sivar Tõnisson

Vaade Suitsu jõele / Kaarel Kaisel

Vaade Virtsule / Arno Peksar

Vaade Paatsalu lahele / Sivar Tõnisson Vöötkakk / Kaarel Kaisel
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25. novembril kell 12.00-20.00
27. novembril kell 10.00-18.00

Vatla Rahvamaja (tel 477 9213; Vatla mõis, Vatla küla, Hanila 
vald). Siin saavad arvamust avaldada Kiska, Linnuse, Lõo, 
Nehatu, Nurmsi, Pajumaa, Pivarootsi, Rame, Vatla ja Äila 
küla elanikud 

Kõmsi Rahvamaja (tel 477 2243; Keskuse tee 3, Kõmsi küla, 
Hanila vald). Siin saavad arvamust avaldada Esivere, Hanila, 
Karuse, Kaseküla, Kause, Kinksi, Kokuta, Kuke, Kõera, Kõmsi, 
Massu, Mõisaküla, Mäense, Rannaküla, Ridase, Salevere, 
Ullaste ja Voose küla elanikud

Virtsu seltsimaja (tel 522 0358; Tööstuse 11, Virtsu alevik, 
Hanila vald). Siin saavad arvamust avaldada Virtsu aleviku 
elanikud. Samas küsitluspunktis saavad hääletada isikud, 
kelle elukoha andmed Eesti rahvastikuregistrisse on kantud 
omavalitsusüksuse täpsusega

Elanike arvamuse väljaselgitamiseks korral-

datud küsitlusest on õigus osa võtta igal küsit-

luse ajaks vähemalt 16-aastaseks saanud 

elanikul, kes Eesti rahvastikuregistrisse kan-

tud elukoha andmetel elab püsivalt Hanila, 

Koonga, Lihula või Varbla vallas.

Kui terviseseisundi tõttu või muul mõjuval põh-

jusel ei ole võimalik küsitluspunkti arvamust 

andma tulla, saab esitada taotluse küsitluslehe 

täitmiseks kodus. Taotluses palume kindlasti 

märkida küsitluslehte kodus täita sooviva isiku 

nime, isikukoodi, elukoha aadressi ja kontakt- 

telefoni ning põhjuse, miks pole võimalik küsit-

luspunkti arvamust andma tulla.  

Küsitluslehe kodus täitmise taotlus tuleb esit-

ada komisjonile või vallasekretärile hiljemalt  

27. novembril kell 15.00. Küsitluslehe kodus 

täitmine toimub ainult  27. novembril 2016 

(pühapäeval).

Küsitluses osalemiseks peab esitama kehtiva  

isikut tõendava dokumendi.

Koonga ja Lihula vallas toimub lisaks 

paberküsitlusele e-hääletus alates 21. no-

vembrist kell 10.00 kuni 23. novembrini kell 

20.00 infosüsteemis VOLIS. Lingi hääletuse 

juurde leiate Koonga ja Lihula valla kodu- 

lehelt hiljemalt 21. novembril kell 10.00

Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse 

piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse 

väljaselgitamine toimub valdades alltoodud  

aegadel ja kohtades.

Küsitluspunktid

HANILA VALD

9
11

8
6
1
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LIHULA VALD

VARBLA VALD

KOONGA VALD

Küsitluslehe kodus täitmise taotlus tuleb esitada 

komisjonile või vallasekretärile hiljemalt 27. novembril 

kell 15.00. Küsitluslehe kodus täitmine toimub ainult  

27. novembril 2016 (pühapäeval).

Trükitud NelliPrint trükikojas. Toimetaja Kristina Kukk, keeletoimetaja 

Anu Rooseniit (OÜ Keeletoimetus), küljendus Ain Saare

Vallasekretäride kontaktid:

Hanila vald: 477 2243, 5677 2747 või vv@hanila.ee

Koonga vald: 447 3740 või info@koongavald.ee

Lihula vald: 472 4632 või vallavalitsus@lihula.ee

Varbla vald: 449 6680 või vallavalitsus@varbla.ee

Lisaks e-hääletusele toimub 
sedelhääletus järgmiselt:

25. novembril kell 12.00-20.00 Oidrema saunas 
(Sauna, Oidrema küla, Koonga vald)

26. novembril kell 10.00-18.00 Lõpe klubis 
(Keskuse, Lõpe küla, Koonga vald)

27. novembril kell 10.00-18.00 Koonga vallamajas 
(Valla, Koonga küla, Koonga vald)

Lisaks e-hääletusele toimub  
sedelhääletus järgmiselt:

25. novembril kell 12.00-20.00  
Lihula Kultuurimajas (Tallinna mnt 1a, Lihula).

27. novembril kell 10.00-18.00  
Lihula Kultuurimajas (Tallinna mnt 1a, Lihula).

25. novembril kell 12.00-20.00  
Varbla vallamajas
(Varbla küla, Varbla vald) 

27. novembril kell 10.00-18.00  
Paadrema külakeskuses
(Tõusi küla, Varbla vald)

KOONGA

VARBLA

HANILA

LIHULA


