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HÄÄDEMEESTE, SAARDE, SURJU ja TAHKURANNA valdade  

ÜHINEMISLÄBIRÄÄKIMISTE PROTOKOLL nr 4  
 

 

Tahkuranna Vallavalitsuses     04. juuli 2016  

 

 

Koosolek algas kell 13.00  

Koosolek lõppes kell 17.40  

 

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, Jaanus Männik;  

Tahkuranna vald  – Merike Saks, Urme Raadik, Argo Mengel, Karel Tölp. 

 

Kohal viibis Mikk Lõhmus - konsultant. 

 

Külalised: Pärnu Maavanem Kalev Kaljuste, Häädemeeste vallavolikogu esimees Andrus 

Soopalu, Saarde vallavolikogu liikmed Avo Tursk ja Kristjan Pahk. 

 

Kogu arutelu lindistatakse. 

 

Koosoleku juhataja: Karel Tölp   

Protokollija: Iris Hahlberg 

 

Karel Tölp avab koosoleku.  

Teatab, et koosolekust soovib osa võtta ja anda informatsiooni läbirääkimiste käigust Pärnumaal 

Pärnu maavanem Kalev Kaljuste, kes peaks saabuma kella 14.00 paiku. 

 

Kuna koosolekul viibivad ka külalised tehakse tutvustusring. 

 

 

PÄEVAKORD 
  

1. Hariduse töögrupi ülevaade toimunud koosolekutest. 

2. Valla keskuse asukoht, juhtimise struktuur, vajalikud koosseisud 

3. Valla nimi 

4. Investeeringud 

5. Ühinemise leping (esitatud ettepanekute arutelu) 

6. Jooksvad küsimused 

 

 

1. Hariduse töögrupi ülevaade toimunud koosolekutest 

 

Toomas Abel annab ülevaate toimunud koosolekutest. Protokollid on kõigile saadetud ja seal on 

kõik teemad lahti kirjutatud. 

Alustab lasteaedadest: 
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Koosolekul räägiti muret tekitavatel teemadel ja asjadest, mis tuleksid ühinemislepingusse sisse 

kirjutada. Leiti, et piirkonnas peab kõigile lastele vajalikud lasteaiakohad kindlustama, samuti ka 

kõik tugiteenused tagama. Lasteaia pedagoogide ja töötajate töötingimused tuleb viia ühtsetele 

alustele. 

Toodi välja mõningaid probleeme tehnilistest vahenditest, it ja tarkvara- et oleksid samadel 

tasemetel. 

Vanemate poolt kaetava osa suurused ja määramise alused tuleb viia ühtsetele alustele. 

Lasteaiajuhtidel oli mure, kas nende soovid ja vajadused jõuavad ka investeeringukavadesse, kui 

tuleb ühine arengukava. 

Töögrupp sõnastas konkreetsed ettepanekud ühinemislepingu eelnõu järgi. 

Kõik lasteaiad jätkavad tegevust. 

 

Toimus arutelu eri- või sobitusrühma vajalikkuse üle igas lasteaias, lasteaiaõpetajate palga 

ühtsele kõrgeimale tasemele viimise osas, õpetajate 56 ja õpetaja abide 35 puhkusepäeva osas 

ning mitu õpetajat/abiõpetajat peaks rühmas olema. 

Arutelu tulemusena otsustati, et eri-rühma ei ole vaja igasse lasteaeda, luuakse vajadusel ja 

spetsialistid peavad olema kättesaadavad. Palga teema osas lepingusse sisse panna, et 

ühtlustatakse, aga mitte panna konkreetset aega. Puhkusepäevade ühtlustamine vastavalt 56 ja 35 

kalendripäeva- lasteaiajuhatajate arvamus oli, et see on teostatav kui lisaressurssi ei küsita. 

Õpetajate ja õpetaja-abide arvu üle otsustab iga asutus ise. 

 

Erli Aasamets annab ülevaate üldhariduse, huvihariduse ja noorsootöö osast: 

Olime 2 korda koos, teist korda puhtalt üldhariduskoolide juhid. Läbi arutati sõnastused, mida 

ühinemislepingusse pakkuda. Tähelepanu juhiti sellele, et ei keeraks kinni ühinemisega ühegi 

kooli arengut. Koolivõrgu optimeerimise poole pealt tuleb arvestada nii sotsiaalseid kui 

majanduslikke mõjusid, selle juures ka investeeringute otstarbekust silmas pidada. 

Mitte määratleda summat, mis makstakse ringide eest. Pakkumine selline, et huvitegevusi 

jätkatakse vähemalt ühinemiseelses mahus k.a. Tahkuranna 160.- eurone toetus väljaspool valda 

huvitegevuses (väljaspool EHIS-t) käivatele lastele . 

 

Saabus Pärnu Maavanem Kalev kaljuste (kell 13.41) 

Karel Tölp annab sõna maavanemale. 

Kalev Kaljuste annab informatsiooni läbirääkimiste käigust Pärnumaal. 

 

Väino Lill´e küsimus maavanemale: neli omavalitsust on siin ümber laua. Tuleb arutlusele ka 

valla keskuse asukoht. Mis maavanema/maavalitsuse seisukoht on, kui otsustatakse täna siin 

ühiselt, et valla keskus tuleb Uulu? Kas sina ei karda, et see maakonna üldisele tasakaalustatud 

arengule võiks mõjuda negatiivselt? 

Kalev Kaljuste: Mina maavanemana kindlasti näen, et meil on 3 olulist tagala keskust, mis 

kaugemal asuvad, need on Kilingi-Nõmme, Vändra ja nüüd ka Lihula. Me peame neid kõiki 

hoidma tugevana ja see on meile hästi oluline. Et see mida teie nüüd kokku lepite, selle kohta ei 

saa ma midagi öelda, aga kindlasti maakonna tasakaalustatud arengu mõttes hästi oluliseks 

kohaks Kilingi-Nõmme. 

 

2. Valla keskuse asukoht, juhtimise struktuur, vajalikud koosseisud. 

Karel Tölp teeb ettepaneku, et Saarde vald alustaks, mis volikogu otsustas ja mis on Teie 

seisukoht. 
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Väino Lill: Saarde Vallavolikogu jõudis arusaamisele, et läbirääkimisi tuleb jätkata ja 

aktsepteerida kolme teise osapoole arvamusega keskuse asukohaga Uulus. Volikogul olid selle 

juurde ka tingimused/arvamused. Loeb ette ja seletab lahti tingimused: 

1. Liivimaa valla juriidiline aadress on Pargi tee 1, Uulu küla. 

2. Kilingi-Nõmme on Liivimaa vallasisene linn, mida käsitletakse Pärnu maakonna planeeringu 

järgselt tugitoimepiirkonna keskusena koos selle juurde kuuluvate teenustega. 

3. Liivimaa valla vähemalt 1 abivallavanema ametikoht asukohaga Kilingi-Nõmmes. 

4. Ülejäänud 3 läbirääkimiste partnerit Häädemeeste, Tahkuranna ja Surju lõpetavad 

omavahelised ühinemisläbirääkimised. 

5. Saarde valla enne liitumist alustatud projektide finantseerimist jätkatakse ühinenud vallas 

(Tihemetsa ja Kilingi-Nõmme ÜVK, esmatasandi tervisekeskus). 

6. Läbirääkimisi pidavad pooled aktsepteerivad Saarde valla eelarvestrateegias ja arengukavas 

ettenähtud investeeringuid. 

Otsus oli, et läbirääkimistega tuleb edasi minna. 

 

Toimub arutelu Saarde vallavolikogu poolt esitatud tingimuste üle.  

 

Andres Annast selgitab 6 punkti mõtet: siin on peetud silmas ainult ühte projekti, kus projekti 

taotlus eeldab kõigi liituvate omavalitsuste poolset nõusolekut, see tähendab, et praegune Saarde 

tahab esitada EAS-i sügisel Kilingi-Nõmme Lasteaia rekonstrueerimise taotluse. Me ei küsi teie 

käest raha, me küsime teie käeast nõusolekut selleks. 

 

Häädemeeste vallavolikogu esimees Andrus Soopalu (ei kuulu komisjoni, külalisena) avaldab 

arvamust: 

Mis puudutab Saarde protokolli, siis on seal mitu vasturääkivust. Ükski meie praegustest 

valdadest ei ignoreeri valla sisest linna Kilingi-Nõmmet. Ei leia, et seda peaks eraldi märkima 

ühinemislepingus.  

Pean ebaõigeks seda, et Häädemeeste vallavolikogu peab tagasi võtma oma ettepaneku 

Tahkurannale ja Surjule. Häädemeeste ei räägi praegu eraldi kellegagi läbi. 

Mis puudutab investeeringuid, siis peaksime kõik oma volikogudes need läbi arutama, mis 

tingimustel nõus liituma.  

Oleme siin koos esiteks, et täita seadust ja teiseks, et teha võimalikult efektiivne omavalitsus. 

Mis puudutab heaks kiita Saardes tulevase tervisekeskuse tegemise, pole ühinemise teema, seda 

otsustab Riik, kas see rahastus tuleb. Sellele ei ole keegi vastu. 

 

Erli Aasamets: küsimus maavanemale ja konsultandile. Kuidas toimub investeeringute 

kooskõlastamine sellel perioodil kui ühinemisleping on allkirjastatud, aga ühisvalda veel ei ole? 

 

Mikk Lõhmus vastab, et kooskõlastada on vaja rahalise kohustuse võtmine. Selle võib 

ühinemislepingusse sisse kirjutada, mismoodi sellel vahepealsel perioodil toimitakse. 

 

Karel Tölp toob näitena Tahkuranna valla investeeringute nimekirja. Tõenäoliselt midagi sellist 

tuleks teha tervikuna ühinemislepingusse ja kokku leppida.  

 

Vaheaeg 14.36-14.54 

 

Arutatakse punktid ükshaaval läbi: 

1 ja 2 punktiga on kõik nõus. 

3. Abivallavanema koht on juhtimise sisuline probleem ja seda arutatakse struktuuri juures. 
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4. Andres Annast selgitab, et punkt 4 tuli Surju kokkusaamiselt, kus toodi lauda keskuse 

küsimus. Lauas olid sõnad, et teistel on ka teised läbirääkimised. Kui Saarde on nõus juriidilise 

aadressiga Uulus, siis on Saarde vastu aus, et ülejäänud kolm lõpetaksid omavahel 

läbirääkimised. 

Häädemeeste, Surju ja Tahkuranna vald kinnitavad, et mingeid paraleelseid läbirääkimisi ei 

peeta. Ei peeta õigeks, et kutsuda kokku sellepärast volikogud, et ettepanekud tagasi võtta.  

Mikk Lõhmus juhib tähelepanu, et seadus on selline, kui Saarde vald ära ütleb, siis tema osas 

menetlus lõppeb ja teised lähevad edasi. Ka siis, kui Saarde ettepanekust ise loobub. Punkt 4 

võetakse volikogudes arutlusele. 

5 ja 6 tulevad arutlusele nagunii finantsi/ investeeringute osas. 

 

Juhtimise struktuur: 

Karel Tölp: Eelmine kord ütlesid teised omavalitsused oma vajalikud koosseisud välja ja need 

said protokollitud. Tahkurannal jäid need nimeliselt välja toomata. Et need nüüd saaks 

protokollitud, siis ka meie poolt: ehitusnõunik, majandusnõunik, planeerimisnõunik, 

keskkonnanõunik, lastekaitsespetsialist, vallasekretär, sekretär, arendusspetsialist, 

sotsiaaltööspetsialist, haridusega peaks keegi tegelema, aga võimalik et abivallavanem peaks 

suutma hallata seda teemat. Mitmed ülesanded võivad olla antud vallamajas töötavatele 

abivallavanematele. 

Juhtimisstruktuuri poolest, see küsimus, kas valdkondlik või piirkondlik. 

Mikk Lõhmus: üks ei välista teist, teine asi on ikkagi, et ei peaks keskenduma niivõrd sellele, 

mis on valla keskuses, kuivõrd keskenduda sellele, mis on piirkondades kõige valusam teema 

kohapeal. Mis jääb Häädemeestele, Surjule ja Kilingi-Nõmme, see oleks oluline, mis võibolla 

oleks vaja kokku leppida ja vähemalt mingi üldistatud astmena lepingusse sisse kirjutada. Võime 

laialt ametnikud jagada kolme gruppi. 

I grupp seotud väga palju kogukonnaga, nagu piirkondlik sotsiaal-spetsialist või piirkonna 

haldur, kes suhtleb vahetult inimestega. 

II grupp ametnikud, kes tavainimesega suhestuvad harva, nt finantsjuht, arendusjuht. 

III grupp spetsiifiline ametnik, näiteks ehitusnõunik. 

Küsimus on, et kuidas 3 grupi vahel jagada. 

Karel Tölp juhib tähelepanu, et Surju protokollis on kõik kirjas, valdkonnad, mis peavad olema 

kaetud, täna ei ole meil mõtet seda arutada, tähtis on kokku leppida kas valdkondlik või 

piirkondlik. 

Jaanus Männik juhib tähelepanu, et see teema on läbi arutatud ja protokollitud  13.06.2016.a 

toimunud koosolekul Surjus Rahvamajas.  

Saarde, Häädemeeste ja Surju vald on nõus, et abivallavanemad on piirkonnas, mitte ühes 

punktis. 

Erli Aasamets: see kes kus istub, ei ole lepingu teema. Lepingu küsimus on põhimõte, et on 

valdkondlik ja vastutab piirkonna eest. 

Mikk Lõhmus: Teine põhimõte on see, et jäävad teeninduskeskused igasse piirkonda. 

Arutletakse ka teema üle kas abivallavanema koht on poliitiline või mitte. Ja kas sõnastada 

abivallavanem või osakonna juhataja. 

Arutelu tulemusena otsustati, et tuleb valdkondlik juhtimine. Eelistatakse olukorda, kus 

valdkonna juht või abivallavanem on kuskil piirkonnas ja nad on mitte-poliitilised, spetsialistid 

oma ametis. 

Tahkuranna vald jääb siin eriarvamusele seoses abivallavanemate töökohtade asukohtadega. 

Vallad on esitanud vajalikud spetsialistid ja teenused, mis peaksid alles jääma. 

Mikk Lõhmus paneb koosolekul märgitu ja kuuldud info põhjal näidisstruktuuri nädala jooksul 

tabelisse ja saadab laiali. 

Volikogude komisjonide puhul otsustati, et igast piirkonnast on komisjonis 1 esindaja. 
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Arutelu valimisringkondade ja ühise nimekirja teemal. Seda teemat arutati 13.06.2016.a 

toimunud koosolekul Surju Rahvamajas. Konsultant pidi üle vaatama. Saab vastuse anda 

täpsemalt 11.07. peale kohtumist Vabariigi Valimiskomisjoniga. 

Minnakse edasi nii, nagu Surjus kokku lepiti. 

 

3. Valla nimi. 

Karel Tölp tutvustab kohanimenõukogu kirja, kus ei pooldata nime LIIVIMAA.  

Küsimus on, kas loobuda Liivimaa nimest?  

Avaldati soovi Liivimaa nimega edasi minna, aga pakuti ka variant, et iga vald teeb oma 

pingerea nimedest: Liivimaa, Saarderanna, Metsaranna, Liiviranna, Liivilahe, Lõuna-Pärnumaa. 

 

4. Investeeringud. 

Kõik omavalitsused tutvustavad oma investeeringuvajadusi (lisatud protokollile). 

Ettepanek panna ühte tabelisse kõik kokku. 

Kõik peaksid tegema ühinemislepingule lisana investeeringute kava. Iga üks saadab 3, mida ei 

vaidlustata. Poolikud lähevad nagunii ja ülejäänud ühtsesse tabelisse ja arutatakse läbi. 

 

5. Ühinemise leping. 

Karel Tölp: Eelmisel koosolekul kokku lepitud kuupäevaks ühinemislepingusse ettepanekud 

esitas ainult Häädemeeste. 

Algis Perens on nõus lepingu kokkukirjutamise enda peale võtma. Lepiti kokku, et iga vald 

saadab oma parandusettepanekud hiljemalt 18.07. Aldis Perens saadab parandusettepanekutega 

lepingu laiali 25.07. Koos parandusettepanekutega saadab iga vald ka investeeringute tabeli, kus 

on märgitud 3 mida ei vaidlustata, poolikud projektid lähevad nagunii tegemisele ja ülejäänud 

arutatakse läbi.  

 

Järgmine koosolek toimub 01.08.2016 Saarde vallas Kilingi-Nõmme klubis. 

 

Karel Tölp teeb Saarde vallale ettepaneku kogu üldine projekti juhtimine enda peale võtta. 

Andres Annast lubab vastuse anda järgmise nädala alguses (28. nädal). 

 

 

 

Juhataja        Protokollija 

Karel Tölp        Iris Hahlberg 


