
  
                                                                                                                                        

 SURJU VALLAVOLIKOGU    
 

                                                             OTSUS 

 
Surju                                                                               29.  detsember  2016 nr 40 
 
  
 
Ühinemislepingu ja lisade kinnitamata jätmine  
ja läbirääkimiste jätkamine 
 
 
Saarde Vallavolikogu on oma 03.veebruari 2016 otsusega nr 2 „Haldusterritoriaalse 
korralduse muutmise ettepaneku tegemine“ teinud ettepaneku Häädemeeste, Surju ja Tahkuranna 
Vallavolikogudele läbirääkimiste algatamiseks haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks 
eesmärgiga moodustada 2017.aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimiste ajal 
eelnimetatud omavalitsusüksuste põhjal üks omavalitsuslik haldusüksus. 
Häädemeeste Vallavolikogu on 10.märtsi 2016 otsusega nr 26 „Haldusterritoriaalse 
korralduse muutmise üle läbirääkimiste pidamiseks ettepaneku tegemine“ teinud 
ettepaneku Tahkuranna ja Surju Vallavolikogudele haldusterritoriaalse korralduse 
muutmise üle läbirääkimiste pidamise alustamiseks eesmärgiga moodustada 
2017.aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimisteks eelnimetatud 
omavalitsusüksuste põhjal üks omavalitsuslik haldusüksus. 
Surju Vallavolikogu on oma 23. märtsi 2016 otsusega nr  11 andnud nõusoleku Saarde 
Vallavolikogu ja Häädemeeste Vallavolikogu ettepanekutega haldusterritoriaalse korralduse 
muutmise üle läbirääkimiste alustamiseks nelja valla – Saarde, Häädemeeste, Tahkuranna ja 
Surju - vahel, eesmärgiga moodustada 2017.aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimiste 
ajaks eelnimetatud omavalitsusüksuste põhjal üks kohaliku omavalitsuse üksus.  
 
Kaheksa kuu jooksul on toimunud ühinemisläbirääkimiste ühiskomisjoni väljasõit, kus vaadati 
üle suurem enamus omavalitsustele kuuluvatest hoonetest. Koostatud on  54 küsimusega tabel 
koos vastustega. Ühinemisläbirääkimiste töörühm on pidanud 12 koosolekut, lisaks käisid koos 
nelja erineva valdkonna esindajad. Läbirääkimised on olnud pingelised, paljudes punktides on 
jäädud esialgu eriarvamusele ja on toimunud hääletusi. Alusprintsiibiks oli algusest peale 
konsensustaotlus kui ühinemisjärgse koostöövõime põhiindikaator.  
 
Eeskätt kavandatava ühendvalla keskuse soovitava asukoha tõttu Uulus, aga ka arvestades 
Saarde valla suurust ning Kilingi-Nõmme linna kui suurima asula ja Saarde tõmbekeskuse 
ilmajäämist vallakeskuse staatusest otsustas Saarde Vallavolikogu 7. detsembril 
ühinemislepingut mitte kinnitada.  
Kolm valda jätkasid ühinemisläbirääkimisi, muutes vastavalt ühinemislepingut ja selle lisasid.   
Teine keerukas küsimus on olnud lepingus moodustatava ühendvalla nimi. Läbirääkimiste 
esimestes voorudes lepiti kokku, et ei kasutata ühegi senise valla nime.  
Kolme valla läbirääkimiste jätkumisel pakkus Surju vald ühisosana nimeks Luiteranna või 
Liiviranna.  Häädemeeste vald aga hülgas senise läbirääkimiste konsensuspõhimõtte ja asus 
kompromissitult nõudma valla nimeks Häädemeeste`t või keskuse asukohta Häädemeestel. Kui 
Surju valla territooriumist ligi kolmveerand asus enne okupatsiooni Saarde vallas ja ülejäänu 
Tahkuranna vallas, siis Häädemeeste nime ja identiteediga Surjul seos puudub. 
 
 



Võttes aluseks haldusreformi seaduse, sh seaduse I-III peatükist tulenevad kohalike 
omavalitsuste suuruskriteeriumid,  läbirääkimiste tähtajad ja tähtaegadest mittekinnipidamisel 
haldusterritoriaalse korralduse muutmise Vabariigi Valitsuse algatusel,  
kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37, Eesti territooriumi 
haldusjaotuse seaduse § 9¹ lõiked 6 ja 7;  
arvestades Häädemeeste, Saarde, Surju ja Tahkuranna valdade vaheliste läbirääkimiste tulemusi 
ja valdasid esindanud volitatud isikute poolt saavutatud kokkuleppeid, samas aga ühe 
läbirääkimispartneri konsensusprintsiibist loobumist,  
 
Surju Vallavolikogu 
 
o t s u s t a b: 
 
1. Jätta kinnitamata Häädemeeste valla, Surju valla ja Tahkuranna valla ühinemisleping ja selle  
lisad ning lõpetada vastavad läbirääkimised. 
  
2. Teha Saarde Vallavolikogule ettepanek jätkata ühinemisläbirääkimisi, mis algatati Saarde 
Vallavolikogu 03.02.2016 otsusega nr 2 "Haldusterritoriaalse korralduse muutmise ettepaneku 
tegemine“, haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks kahepoolselt.   
 
3. Otsus teha teatavaks Häädemeeste Vallavolikogule, Saarde Vallavolikogule, Tahkuranna 
Vallavolikogule, Pärnu maavanemale ja Rahandusministeeriumile.  
 
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest. 
  
 
 
  
 
Kadri-Aija Viik 
Volikogu esimees 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


