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Taotlus haldusterritoriaalse korralduse
muutmiseks

Saarde Vallavolikogu tegi ettepaneku Häädemeeste, Surju ning Tahkuranna Vallavolikogule
algatada haldusterritoriaalse korralduse muutmine ja ühinemisläbirääkimised (03.02.2016, otsus
nr 2). Häädemeeste Vallavolikogu (10.03.2016, otsus nr 24), Surju Vallavolikogu (23.03.2016,
otsus nr 11) ja Tahkuranna Vallavolikogu (30.03.2016, otsus nr 16) võtsid vastu otsused
ühinemisläbirääkimistega nõustumise kohta ning sellele järgnesid ühinemisläbirääkimised.
Saarde vallavolikogu otsustas (otsus nr 36, 07.12.2016) jätta ühinemislepingu ja selle lisad
kinnitamata ning lõpetada ühinemisläbirääkimised. Häädemeeste, Surju ja Tahkuranna jätkasid
seadusele tuginedes ja ühtlasi Häädemeeste Vallavolikogu otsusega (otsus nr 26, 10.03.2016)
Surju ja Tahkuranna vallale tehtud ühinemisettepanekule toetudes kolme valla
ühinemisläbirääkimisi, muutes vastavalt lepingut ja selle lisasid. Surju Vallavolikogu otsustas
(otsus nr 40, 29.12.2016) jätta ühinemislepingu ja selle lisad kinnitamata ning lõpetada
ühinemisläbirääkimised Häädemeeste ja Tahkuranna vallaga ning jätkata ühinemisläbirääkimisi
Saarde vallaga.
Ühinemisläbirääkimiste tulemuste alusel sõlmitakse Saarde valla ja Surju valla ühinemisleping,
mille eesmärgiks on moodustada ühinemisel uus omavalitsusüksus.
Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9 lõigete 6 ja 7 kohaselt teeb volikogu otsuse
haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemise kohta pärast vajalike uuringute tegemist,
läbirääkimiste protsessi läbipaistvuse ja avalikustamise tagamist ning vallaelanike arvamuse
väljaselgitamist.
Surju ja Saarde valla juhtkomisjonid koostöös vallavolikogudega ja vallavalitsuste tehnilisel abil
on taganud läbirääkimiste protsessi läbipaistvuse ja avalikustamise rahvakoosolekutel, valla
veebilehtedel ja vallalehtede kaudu.
Valdade ühinemisel ei vasta uus kohaliku omavalitsuse üksus miinimumsuuruse kriteeriumile ja
sellisel korral tuleb Vabariigi Valitsuselt taotleda Haldusreformi seaduse § 9 lõikes 3 punktis 1
nimetatud erandi kohaldamist, lähtudes „Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse“ § 7 lõikes 5
nimetatud asjaoludest ning „Haldusreformi seaduse“ § 9 lõikest 4. Saarde valla ja Surju valla
ühinemisel on täidetud üks järgmistest tingimustest: ühinevad vähemalt kaks kohaliku
omavalitsuse üksust, mis moodustavad haldusterritoriaalselt loogilise terviku, mille pindala on
kokku vähemalt 900 km2 ja milles elab rahvastikuregistri andmete kohaselt 2017. aasta 1.
jaanuari seisuga kokku vähemalt 3500 inimest. Saarde ja Surju valla elanike arv seisuga
01.01.2016 on 4958 ja territooriumi suurus 1065 km2.

Lähtudes eeltoodust ning võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1
punkti 10 ja Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9 lõike 7 ja lõike 9 punkti 1 ja
haldusreformi seaduse § 7 lõike 4, Surju Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Taotleda Vabariigi Valitsuselt haldusreformi käigus haldusterritoriaalse korralduse muutmist
ja erandi kohaldamist, eesmärgiga moodustada Saarde valla ja Surju valla ühinemisel uus
omavalitsusüksus, mille nimeks saab Saarde vald.
2. Surju Vallavalitsusel esitada käesolev otsus koos õigusaktides ettenähtud materjalidega Pärnu
maavanemale.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
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