HÄÄDEMEESTE, SAARDE, SURJU ja TAHKURANNA valdade
ÜHINEMISLÄBIRÄÄKIMISTE PROTOKOLL nr 3
Surju Rahvamajas

13. juuni 2016

Koosolek algas kell 13.00
Koosolek lõppes kell 17.55
Osalesid valdade volitatud esindajad läbirääkimistel:
Häädemeeste vald - Algis Perens, Magnus Mõttus, Lembit Künnapas, Toomas Abel; Saarde
vald - Väino Lill, Andres Annast, Erli Aasamets; Surju vald - Kadri-Aija Viik, Hannes Isand,
Jaanus Männik; Tahkuranna vald – Merike Saks, Argo Mengel, Karel Tölp.
Kohal viibis Mikk Lõhmus - konsultant.
Külalised: Pärnumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees - Lauri Luur ja juhatuse liige Eeri
Tammik.
Kogu arutelu lindistatakse.
Koosoleku juhataja: Jaanus Männik.
Protokollija: Mare Kütt
PÄEVAKORD
1. Infovahetus POL-i juhatusega – reformiseadusest, läbirääkimiste käigust maakonnas jms.
2. Lühikokkuvõtted 4 valdkonnakomisjoni koosolekute aruteludest:
1. Haridus (koolid, lasteaiad, huviharidus)
2. Majandus, taristu, kommunaal, keskkond jms
3. Sotsiaalvaldkond (sotsiaalabi, tervishoid, hooldekodud jms)
4. Kultuur, sport, seltsid, külaelu, kaasamine
3. Arutelu jätkamine
1. Läbirääkimiste ajakava (aluseks Mikk Lõhmuse variant)
2. Volikogu suurus, valimisringkonnad. Komisjonide arv ja liikmed, sh seltside
esindajate kaasamine.
3. Olemasolevad valdade hallatavad asutused, nende arenguperspektiivid ja juhtimine
valdkonniti
Koolid, huvikoolid
Lasteaiad
Kultuuri- ja rahvamajad
Raamatukogud
Spordiasutused
Noortekeskused
Hooldekodud
Tervisekeskused, perearstid
Hooldushaigla
4. Vajalikud valdkondlikud spetsialistid-töötajad ja teenused, kes ja mis peaksid jääma
senistesse vallakeskustesse = osavaldade vajadus
5. Vallakeskuse asukoht
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6. Vajalikud investeeringud – igast vallast pingerida 3-5 objekti koos orienteeruva
maksumusega
7. Valla nimest

Päevakorra arutelu
1. Infovahetus POL-i juhatusega
Lauri Luur, Eeri Tammik - Igapäevaselt arutame ühe teemana haldusreformi. Maakonna
ühised eesmärgid. Kuhu piirkonnad on jõudnud, kui kaugel on protsess? Mis on põhimured?
Kas leping võtab kuju? Oleme käinud linnaga ühinemisläbirääkimistel. On neli piirkonda:
Pärnu, Are, Sauga, Paikuse, Audru ja Tori; Halinga, Vändra, Vändra alev ja Tootsi; Koonga,
Varbla Hanila ja Lihula. Lihulas käisime ka kohal. Sindi on omaette, Paikusel on eelnõu Sindile
ära öelda. Tõstamaal on läbirääkimised Pärnuga, Koonga on öelnud, et tulgu Lääne valdadega
arutama.
Igal paikkonnal on oma teemad. Linna ümbruses oli vaidlusalune teema näiteks lasteaia
kohatasu.
Valdkondadeks on: haridus, sotsiaal, majandus (hoonete haldamine, teed).
Koolide osas - Audrus on reform läbi viidud, soov et nelja aasta jooksul midagi ei muutuks, 80
õpilasega koole sulgema ei hakata..
Kaaluda, et ühineks ka huvikoolid, sh huvikoolide filiaalid suurematesse keskustesse.
Linnapea jutt tasuta ühistranspordist pole tõsine, PÜTK ühisettevõttena ei oma sellist eesmärki.
Huvihariduse riiklikust rahastamatusest ja lubatavast 7 miljonist, sh riikliku õppekavaga
muusikakoolide riiklikust toetamisest.
Vajalik on maakondliku ühistegevuse säilimine.
Lasteaiatasude ühtlustamine, palkade ühtlustamine .
POLi tulevikust, hiljemalt augusti seminaril sellest räägime.
Sporditegevuse toomisest POLi alla.
Maakondade tulevik, absurdini jõudnud ametkondade tsentraliseerimine – vaja ümber pöörata.
Omavalitsuste tulubaasi kujundamine (maamaks, tulumaks diferentseerida).
Läbirääkimiste alustamine rahandus- ja keskkonnaministeeriumiga.
Hariduse rahastamine läbi 5 projekti – projektipõhisus on probleemiks.
Ühinemistoetuste jagamisest - tuleb otsustada kohapeal..
Vapipitsatist.
Rahvaküsitluse läbiviimisest - nii veebipõhine kui ka paberil - POL aitab ette valmistada.
Mis Leader piirkondadest saab? Asi segane.

2. Lühikokkuvõtted 4 valdkonnakomisjoni koosolekute aruteludest
1. Haridus (koolid, lasteaiad, huviharidus) – protokoll lisatud.
Valdade üldhariduskoolide ja gümnaasiumide palgakorralduse ning rahastamise alused,
probleemistik.
Erli Aasamets, Toomas Abel: Iga haridusasutuse direktor tutvustas lähemalt oma juhitavat
asutust, selle seisukorda (probleeme) ja seda, kuidas toimub tulude ja kulude jaotamine vallas
ning mis põhimõtteid järgitakse koolides-lasteaedades raha kasutamisel. Õpilaste arv on
vähenenud. Erinevus töötasustamisel koolisiseselt kui ka valdade vahel on probleem. Heakskiidu
leidis diferentseerimine töötasu suhtes. Kinnisvara - 20-30% hariduse kubatuurist on üle.
Saardes on alustatud ruumiprogrammi optimeerimist, see kõikjal vajalik.
Töögrupis OTSUSTATI: edastada valdade ühinemisläbirääkimiste juhtgrupile järgmised
seisukohad:
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1. Nelja aasta jooksul lähtutakse õpetajate palkade puhul ühinemislepingu sõlmimisel kehtivatest
koefitsientidest;
2. Üldhariduskoolide õpetajate töötasude diferentseerimise peamiseks aluseks on kehtivad
kutsestandardid - õpetaja (tase 6 ja 7), vanemõpetaja (7), meisterõpetaja (8);
3. Ühisvallas toimub haridusasutuste hallatava kinnisvara optimeerimine, edasiste
investeeringute strateegiline hindamine ja paikkondlike huvide maksimaalne arvestamine;
4. Tuleb pöörata suuremat tähelepanu kiire ja kvaliteetse internetiteenuse kasutuselevõtule
ühendvallas.
Valdade lasteaedade palgakorralduse ning rahastamise alused, probleemistik
Toimus sisuline ja põhjalik arutelu kõikide nelja valla lasteaedade probleemistiku üle: laste
arvud, pedagoogiliste töötajate haridus, kvalifikatsioonid, huvitegevus lasteaedades,
palganumbrite suurused (sh ka õpetaja abid), puhkusepäevade arv jms. Eesmärgiks võiks olla:
lasteaiaõpetajate palgatase 90% üldhariduskooli õpetajatest, kuid see pole vististi jõukohane.
Töögrupis OTSUSTATI: edastada valdade ühinemisläbirääkimiste juhtgrupile järgmised
seisukohad:
1. Ühtlustada lasteaiaõpetajate palgamäärad, võttes aluseks ühinemishetkel nelja valla
lasteaedadest kõrgeima astme.
2. Palkade puhul lähtuda diferentseeritusest (pedagoog-metoodik, vanempedagoog, pedagoog
jne).
3. Ühtlustada lasteaedades puhkusepäevade arv: õpetaja 56 kalendripäeva, õpetaja abi 35 päeva.
4. Kavandada ühendvallas ka lasteaedades huvitegevuse toetamist.
Valdade huvikoolide palgakorralduse ning rahastamise alused, probleemistik.
Arutleti kahe huvikooli, Häädemeeste Muusikakooli ja Kilingi-Nõmme Muusikakooli,
hetkeseisu üle, millised probleemid ja tulevikusuundumused, spetsiifika, töötasustamise alused
jms. Samuti analüüsiti kogu huvitegevuse spektrit (sh ka sporti), mis hõlmab lapsi ja noori.
Töögrupis OTSUSTATI: edastada valdade ühinemisläbirääkimiste juhtgrupile järgmised
seisukohad:
1. Muusikakoolide osas võiks jääda õpetajate töö tasustamine direktori pädevusse, aluseks
alushariduses kehtestatud õpetajate palgamäärad.
2. Kogu huvitegevuse toetamine ühendvallas viia ühtsetele alustele.
3. Noorsootööd ja muu huvihariduse korraldust tuleb käsitleda eraldi, kuna see vajab
põhjalikumat arutelu.
Informatsioon
Kuna koosoleku temaatika hõlmas väga suurt valdkonda, jäid nii mitmedki olulised asjad
ajapuudusel läbi arutamata. Selgus, et mõistlik oleks koolide probleemistikku täpsemalt arutada
eraldi koolidirektoritega, samuti lasteaedadesse puutuvaid küsimusi lasteaia direktoritega.
Töögrupis OTSUSTATI:
1. Nelja valla lasteaedade juhtide koosolek toimub 14.juunil kell 10.00 Uulus volikogu
saalis, koordinaatoriks Toomas Abel.
2. Nelja valla üldhariduskoolide juhtide koosolek toimub 21.juunil kell 10.00 Uulu koolis,
koordinaatoriks Erli Aasamets.
Argo M: küsimus e-koolist ja vajadusest see ühtlustada, sh ka lasteaedades. Nõustuti.
Lembit K: kuhu alla jääb sport?
Vajab eraldi käsitlemist, temaatika ise lahutamatu ka koolikorraldusest.
Kadri: Kuidas on lasteaedade kubatuuri-kohtadega?
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Seda eraldi ei käsitletud, kohti üle ei ole. Uulus ainukesena järjekorrad, vaja täiendavat rühma .
Olemasolevad koolipinnad võimalik lasteaedade tarvis ümber korraldada.
2. Majandus, taristu, kommunaal, keskkond jms
Karel Tölp: Korjasime infot kokku.
Hariduse osas on lasteaia töötajate töötasud seotud põhikooli töötasudega, täna ei jätku selleks
enam raha.
Teede hooldus
ETTEPANEK: Talvine teehooldus oleks ühinenud vallas ühtne - kõik teed lükatakse talvel lahti,
elumajade juures kruusakattega teedele tehakse tolmutõrjet. Hanked korraldada piirkonniti, et
kohalikud saaksid pakkumisi teha. Hanked kolmeks kuni neljaks aastaks.
Haljastuse hooldus ja heakorrateenus
ETTEPANEK: Teha ühine ettevõte (liita olemasolevad kokku) nelja liitunud valla peale. Tööd
oleksid samad nagu praegu - heakord, ühisveevärk ja - kanalisatsioon.
Arutelu: Ühise vee-ettevõtte ja veemajanduskava vajadus on selge (KIK-i toetused jms). Kas
see laiendada kõiki kommunaalteenuseid hõlmavaks üheks ettevõtteks näiteks Saarde
Kommunaali laiendamise kaudu, vajab edasist põhjalikku arutamist.
Jäätmemajanduse korraldus. Surjul ja Tahkurannal on üks ringkond, Saardel on eraldi.
ETTEPANEK: Surju, Tahkuranna, Häädemeeste ja Saarde võiksid ühiselt korraldada
jäätmevedu. Vallal peab olema ühtne jäätmekava.
Vallale kuuluvate kommunaalettevõtete tulevik. On vaja osakapitali suurendada.
ETTEPANEK: Liita üheks ettevõtteks kokku.
Tulevased vee- ja kanalisatsioonihinnad.
ETTEPANEK: Kui võimalik, siis alguses võiksid hinnad piirkonniti nii jääda nagu need seni on
olnud. Hiljem järk-järguline ühtlustamine. Lahtiseks jäi investeeringukomponendi küsimus, kuid
ühe valla puhul hind läbi Konkurentsiameti.
Teha küsimustik, kus on vaja kirja panna pumbamajad ja trassid külade kaupa ning märkida, mis
tehtud ja mis plaanis
Maamaks - on valdadel erinevad hinnad. Kas on võimalik jätta erinevad hinnad?
Arutelu: Tsoneerimise vajadus ja võimalused täpsustada.
Üldplaneeringud - kas jäävad kehtima?
ETTEPANEK: Uurida, kas ühinenud vald peab kohe algatama uue üldplaneeringu koostamise.
Uus ühine üldplaneering vajalik, KOV-l peab olema üldplaneering.
Investeeringutest - erinev olukord, kui palju tehtud, mida veel teha.
Võiksime kokku leppida, kas maksta rohkem palkasid või jätta raha rohkem investeeringuteks.
Kolmes vallas haridusinvesteeringuid-pindasid pigem üle, palgatase madalam, Tahkurannas
uusarendusi, magalaid palju, haridusasutusi pigem puudu. Arutame seda küsimust edasi.
Vallasisene transport - seda küsimust ei olnud arutusel.
Arutelu: Küsimus eeskätt koolitranspordis, mille vajadust Tahkurannas praktiliselt pole, Saardes
2 bussi 150 km päevas, sama mujal. Koolibussid peavad jätkama senisel kujul kuni leitakse
ühiseid lahendusi, sh kasutatakse PÜTK-i võimalused.
Lumetõrje talvel - viiakse läbi, kus elatakse, Saardes arvestatakse, kas on tehtud prügileping
või ei ole. Jätkatakse, senist taset halvendamata. Hanked piirkonniti.
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3. Sotsiaalvaldkond (sotsiaalabi, tervishoid, hooldekodud jms)
Andres Annast: Saime kokku alles reedel, protokolli veel ei ole, kuid saadame.
Makstavad toetused, teenused, sünnitoetus on kõigil omamoodi. Saarde vallas ei ole elanikele
sissetulekust sõltumatut matusetoetust, matusetoetust makstakse vajaduspõhiselt. Surjus on
kõige suurem koolitee alustamise toetus.
Teenused on põhiliselt samad, teenuseid sisse ei osteta.
Toimetulekutoetuse piirmäärad võrdlemisi sarnased, vaja ja võimalik liitumisjärgselt ühtlustada.
Sotsiaaltranspordi korraldamine - neli valda omavahel saaks sellega tegelema hakata, loota
võime ka PÜTK-i võimalustele.
Hooldekodud - on olemas Saardel, Surjul ja Häädemeestel. Häädemeestel ja Surjul on käsil
hooldekodude laiendamine, järjekorrad on mõlemal olemas. Dementsete hoolduse teema oleks
vaja lahendada maakondlikul tasemel.
Tegin ettepaneku viia üldjuhtimise alla, kuid sellele oldi vastu. 85% eelarvest laekub
kohamaksudest. Hooldekodu teenus - palju kliente väljastpoolt valdasid.
Hooldekodu kohtade arvu suurendamine aitaks kaasa kohatasu suhteliselt madala taseme
säilitamisele, samas võimaldaks tõsta palgataset.
Kilingi-Nõmmes esimese tasandi tervisekeskuse rekonstrueerimise projekt, vallas on 4000
elanikku, et neid mitte suunata Pärnu.
Kohamaksude tase ja ühtlustamine-tõstmine
Lepingusse tuleks sisse panna pikem periood üleminekuks.
Investeeringutega tuleb saavutada parem ja ökonoomsem hooldustase (Häädemeestel praegu
elektriküte), samas kohamaksu vaja tõsta üldist taset järgides, et parandada kvaliteeti ja
suurendada töötajate palka.
Töötajate küsimus - kerkis küsimus, et koondatavatele ametnikele maksta tasu üle ühe kuu
palga. Samas sotsiaalvaldkonna töötajaid ühisvallas pigem üle ei jää.
Toetuste tasemed ebaühtlased - süstematiseerida, ühtlustada vaja, kuid selleks vaja pikemat
üleminekuperioodi.
Hooldekodudes ei saa ebamõistlikult kohamaksudele peale maksta. Vajadusel tuleb teha
(kaaluda) hooldatavaga leping tema kinnisvara kasutamiseks-ülevõtmiseks.
Erivajadusega lapsed – eelkooliealised, teema vajab edasist käsitlemist.
4. Kultuur, sport, seltsid, külaelu, kaasamine
Kadri-Aija Viik: Jätsime välja spordiklubid. Moodustati kolm töörühma: raamatukogud, seltsid
ja kultuuriasutused.
Töörühmade ettepanekud:
Raamatukogud
1.Raamatukogud peaksid jääma tegutsema nagu praegugi, omaette asutustena, omama oma
eelarvet, juhatajaks on oma eriala spetsialist, kes korraldab raamatukogu tööd ja jagab eelarvet
vajaduspõhiselt ( teavikud, koolitused, infotehnoloogia, inventar jne), vald peaks
(kaas)rahastama teavikute soetamist.
Kord kvartalis toimuksid juhatajate kokkusaamised- töökoosolekud, koostöö planeerimiseks,
aruteludeks. Kureerib omavalitsuses töötav- kultuurinõunik, abivallavanem...
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2. Raamatukogud on info- ja kodulookeskused, kus toimuvad traditsioonilised kultuuriüritused
ja temaatilised raamatute näitused- väljapanekud, kohtumised...
3. Kaasatud on piirkonna üritustele, koostöö kogukonna, seltside, teiste asutustega. Oma töösse
kaasata vabatahtlikke erinevate ülesannete täitmiseks, läbiviimiseks.
Magnus M: Raamatukogude säilimine-juhtimine – igas vallas peaks säilima liitudes oma
raamatukogujuht, vähemalt üks.
Seltsid
Juhtimine ja koostöö
1. Temaatilised MTÜ-de ümarlauad
2. Ametlik töötaja, kes omab MTÜ-de kompetentsi- küla asjaajaja, vahetu kontakt, side küladeseltside ja OV vahel
3. Külavanemate koda
4. Külade nõukogu (ümarlauad, kokkusaamised, külavanemad...)
5. Suhtlus erinevate piirkondade vahel
6. Tutvuda lähemalt teiste seltside tegevustega- õppida üksteist tundma
7. Ühisüritused
8. Kogukonna hääl üle valla- nii mure kui rõõm jõuaks omavalitsusse
9. Koduleht, kus kajastub kogu valla elu
10. Ajalehes rubriik kodanike küsimuste ja vastuste jaoks, erinevatel teemadel ja MTÜ-de
rubriigid
11. Suurte ürituste korraldamisse kaasata teiste piirkondade tegijaid
Arutelu: Seltside toetamist, sh projektipõhist, vaja jätkata, seltsid omavahel toetuste peale ka
konkurendid.
Külavanemate, sh nende statuudi küsimus, nende vahekord külaseltside kui põhikirja alusel
töötavate MTÜ-dega, ühtede ja teiste eelised. Külade rahva oma eelistused ja initsiatiiv siin
tähtsad.
Kultuurimajad, rahvamajad
Juhtimine
Üle valla ametnik
- omab ülevaadet
- korraldab erinevate valdkondade ümarlaudu
- kultuuri valdkondade juhtide- spetsialistide kokkusaamisi
Koostöö
1. Kultuurirahvas käib, tutvub ja suhtleb teiste osavaldade tegijatega
2. Põhimõte- panustada rohkem tegevustesse, infrastruktuuri, luua töökohti, et säiliks elanikkond
maal.
3. Tähtis on leida noorsootööle eestvedajaid
Tunnusüritused piirkonnas
Kõigi otsus oli, et peavad jääma traditsioonilised üritused:
1. Saarde- Seenefestival, Shilling, Kilingi-Nõmme linnapäevad
2. Tahkuranna- Lambafest, Hapukurgifestival
3. Häädemeeste- Põhja-Liivifestival, Päikeseloojangu festival, Luitejooks
4. Surjus - kadrikarneval, rahvamuusikapäevad, rattamatkad
Valdade spordipäevad, tunnustamise üritused, külakesksed jaanituled jne
Lisanduksid:
1. Ühisvalla tunnusüritus, mis liigub osavaldades ringi (koos otsustada).
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Külavanemad – küladel õigus ise otsustada, vallal vaja statuut välja töötada.
Lembit K: iga küla otsustab ise, kas vajab külavanemat ja kui vajab, siis valitakse külavanem
vastavalt väljatöötatud statuudile ja vald aktsepteerib külakoosoleku otsust.
Noorsootöö - suvel ei ole noortel tegevust.
Sport - et tuleks spordiinimesed omaette kokku.
ETTEPANEK - et Saarde veaks.
Erli A: Noorsootöö vajab eraldi läbitöötamist, noored ja nende seotus väljaspool kooli(aega).
Asutused konkureerivad samas laste peale – vaja koordineerida huvitegevused, vaba aja üritused,
samas püüda vähendada noorte tegevusetust, igavlemist ja sellest tulenevat. Vaja üle valla
koordineerijat ametnikku.
Otsus: Saarde võtab spordijuhid kokku

3. Arutelu jätkamine
1. Läbirääkimiste ajakava (aluseks Mikk Lõhmuse variant)
Mikk L: ajakava eelmisel korral käsitletud, komisjoni töökoosolekute kuupäevad paigas, samas
kas valdkonnaküsimusi tuleb veel arutada?
Huvitegevus, noorsootöö, sport – arutelud vaja veel korraldada. Erli: eristada huviharidust ja
huvitegevust.
ETTEPANEK - Iga omavalitsus paneb lepingusse oma arvamuse noorsootöö, huvitegevuse
kohta. Erli saadab 4 punkti nö baastekstiks.
Arutelu – kui pakutud ajakavast kinni pidada ei suuda, siis uueks aastaks tulemuseni ei jõua.
Kava nö lukku lüüa siiski veel ei saa.
Ühinemisleping – ettepanek alustekstiks võtta Lääne-Nigula leping ja selle struktuur, sh
lisade struktuur.
JM, K-AV: Surju on selle aluseks võtnud, oma andmetega LN valdade andmed asendanud ja
aprillivolikogus esimese ülelugemise teinud, pakume seda meie läbirääkimiste ühinemislepingu
aluskontuuriks.
Et augustiks volikogudele ühinemislepingu komisjoni tekst esitada, peaksime juba järgmises
komisjonis selle I lugemise tegema, siis peaks iga valla esindus sellele oma muudatustäiendusettepanekud tegema, augustis enne volikogusid peaksime lepingu teksti II lugemise
tegema, et tulemuseni jõuda. Selle ühe lisana uue valla põhimõtteline juhtimisstruktuur, teise
lisana investeeringute kava summade ja katteallikatega.
Enne selle otsustamist vaatame läbi tänase päevakorra võtmepunktid.
ETTEPANEK - 4. juuliks kokku panna ühinemislepingu alustekst, investeeringute kondikava,
Põhimõtteline juhtimisstruktuur vaja läbi töötada.
2. Volikogu suurus, valimisringkonnad. Komisjonide arv ja liikmed, sh seltside
esindajate kaasamine
Arutelu, kõik vallad nõus valimisringkondade moodustamisega. Oluline ja täpsustamist vajav
on, mitu mandaati igale vallale jääb. Miinimum oleks 21, eelmises komisjonis arutusel olnud
21=3+5+5+8 vajab läbimõtlemist. Seaduse järgi saab miinimumarv ringkonna moodustamiseks
olla 3. Arutatakse ka varianti 23 = 3+6+6+8, mis pole meeltmööda Saardele.
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Magnus M: kui jääme piirkondlike valimiste juurde, siis ma pole nõus 5+5+3+8 jaotusega, sest
see ei ole proportsionaalselt tegelikkusele vastav. Igal juhul tuleks kaaluda ka teisi variante.
Kompromissiks oleks, et konsultant pakub välja mudeli, mis vastab rohkem tegelikkusele (on
vähem ebaproportsionaalne valdade elanike arvu silmas pidades).
Otsustatakse: Volikogu suurus vähemalt 21 liiget. Moodustatakse ringkonnad
Volikogu komisjonide arvu pole (praegu) vaja fikseerida, ilmsesti ei saa neid olema vähem kui
4…5.
Valimisringkondade moodustamise alused ja mandaatide võimalikud arvud otsib-pakub
komisjonile välja Mikk lähipäevil. Arutelu jätkub järgmises komisjonis.
3. Olemasolevad valdade hallatavad asutused, nende arenguperspektiivid ja
juhtimine valdkonniti
Hallatavad asutused – arutelu, kas jätkavad tegevust eraldi seisvate asutustena, kas tuua
lepingus (nagu on LN-l) välja loetelu, mis koolid jne jätkavad.
Erli pakub sõnastuseks hariduskomisjoni punkt 3, Surju peab vajalikuks nii jääjate loetelu kui
Erli optimeerimisprintsiipi.
Otsus: Ühinemislepingusse - paneme kirja igaühe seisukohad-miinimumnõuded, 27.juuniks
meili peale, võtame aluseks Lääne-Nigula kondikava, kas, kuidas ja millised hallatavad asutused
jäävad alles.
4. Vajalikud valdkondlikud spetsialistid-töötajad ja teenused, kes ja mis peaksid
jääma senistesse vallakeskustesse = osavaldade vajadus
Osavallad – üldiselt kaldutakse nende mittevajalikkuse poole, seisukoht: vara lõplikult
otsustada, tulla selle juurde tagasi.
Minimaalselt vajalikud valdkondlikud spetsialistid-töötajad ja teenused koha peale:
Häädemeeste vald - Sotsiaalametnikud, piirkondlik haldur, abivallasekretär, majandusmaakorraldus, ehitusnõunik. Vallamaja peaks kasutusse jääma.
Saarde vald - Sotsiaal, majandussektor( (vesi, kanalisatsioon, teed), sport-kultuur-humanitaar,
sekretär (perekonnaseisutoimingud), Saarde Kommunaal. Vallamaja jääks alles.
Surju vald - Sotsiaal (1,5-2 kohta), majandus-maakorralduse spetsialist, raamatupidaja
töökoht. Vallamaja peaks kasutusse jääma.
Tahkuranna vald - vallajuhtimiskeskus - vallavanem, 3 abivallavanemat valdkondlikult,
Arutelu valla võimaliku juhtimisstruktuuri üle: valdkondlikud abivallavanemad, näiteks
hariduse, kultuuri, spordi, MTÜ-de tegevust koordineeriv abivallavanem, majanduse jms AVV,
arengu-planeerimise-finants AVV jms; või ka territoriaalse juhtimisstruktuuri rakendamisel
piirkondlik AVV jms. Nõunikud, spetsialistid, vastuvõtuajad seniste valdade keskuste
teenusmajades jms.
Juhtimisstruktuur, territoriaalsed jaotused vaja läbi töötada.
Mikk L otsib ja pakub välja mõned juhtimisstruktuuri variandid teistelt omavalitsustelt.
5. Vallakeskuse asukoht
Väino L: Kilingi-Nõmme on mitmesaja aasta jooksul ajalooliselt väljakujunenud keskus, millel
ligi 100 aastat linnaõigusi. Siin asuvad kõik vajalikud teenused, nagu Päästeamet, Kiirabi,
Politsei, Haigla, toimiv Gümnaasium jne. Samuti on Kilingi-Nõmme tõmbekeskuseks kõigis
maakonna arengut puudutavates dokumentides, uues maakonnaplaneeringus tugitoimepiirkonna
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keskuseks. See on ju millalgi ühiselt kokku lepitud! Maakonna tasakaalustatud arengut silmas
pidades on täiesti mõttetu uue keskuse loomine 10 km kaugusele Pärnu linnast Uulu.
Häädemeeste, Surju ja Tahkuranna jäävad varasemale seisukohale – vallamaja võiks jääda Uulu.
Arutelu – pikk ja põhjalik Saardest (sh K-Nõmmest) kui 4000 el ja 707 km2 suurusest vallast ja
selle liitumise mõttekusest; uuest vallakeskusest, sh versus valla juriidilisest aadressist,
teenuskeskustest, valdkondlikust ja/või piirkondlikust juhtimiskorraldusest, vallavanema jt
korralistest vastuvõtuaegadest igas senises vallakeskuses jms.
Konsensust ei ole.
Ettepanek: Saardel lähiajal, soovitavalt juunikuu lõpuks, välja selgitada oma seisukoht.
6. Vajalikud investeeringud - Prioriteetsed investeeringud ühinemislepingu lisasse.
Arutelu ja tulemus: Aluseks valdade arengukavad, mis igal aastal uuendatakse-täpsustatakse.
Igaühel teha 2 nimekirja, kus ühes on (Tahkuranna ja Saarde näitel) PKT-programmist või muust
eurotoetuste programmist taotletud-teadaolevad perspektiivsed objektid. Need saavad ilmsesti
realiseeruda projektitoetuse saamisel (võimalik analoogia LN ühinemislepingu
investeeringuprogrammis sätestatuga). Teises nimekirjas muud investeeringud. Nimekiri, sh
katteallikate küsimus - liitumistoetus, laenud jms – arutatakse-täpsustatakse edaspidi.
Nimekirjad esitada hiljemalt 27. juuni hommikul. Tahkuranna koondab ja esitab need
järgmisele koosolekule.
7. Valla nimest
Arutelu, kus variantidena Liivimaa, Liivi, Põhja-Liivimaa ja Lõuna-Pärnumaa. Konsensust pole,
arutelu jätkatakse.
Veel Ühinemislepingust
Arutelu, otsus: aluseks võetakse Lääne-Nigula leping, mis Surju poolt meie alustekstiks
sõnastatud (sh Surju ettepanekud-muudatused mustas ja kursiivis) ja kõigile meilitsi saadetud.
(Igaks juhuks uuesti saata!). 27.juuniks esitab igaüks selle alusteksti koos oma nö esimese
lugemise täiendus-muudatusettepanekutega – Surju koondab ja esitab need järgmisele
koosolekule.
Järgmine koosolek Tahkuranna vallas Uulus 04.07.2016 algusega kell 13.00
Jaanus Männik
Koosoleku juhataja
Mare Kütt
Protokollija
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