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Saarde Vallavolikogu vdttis 03.02.2016.a. vastu otsuse nr 2 ,,Haldusterritoriaalse korralduse
muutmise ettepaneku tegemineoo, millega tehti ettepanek Hiiddemeeste, Surju ja Tahkuranna
Vallavolikogudele liibiriiiikimiste alustamiseks haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks,
eesmiirgiga moodustada20lT aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimiste ajal eelnimetatud
omavalitsustiksuste p6hjal iiks omavalitsuslik haldusiiksus. Sama otsusega anti volitused
liibiriiiikimiste pidamiseks.
Hiiiidemeeste Vallavolikogu 10.03.2016.a. otsusega nr 24, Surju Vallavolikogu 23.03.2016.a.
otsusega nr 11 ja Tahkuranna Vallavolikogu 30.03.2016.a. otsusega nr 16 andsid nousoleku
alustada liibirdiikimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks.
Uhinemiskomisjoni koosolekud on toimunud 9 korda. Uhinemislepingu koostamisel on Saarde
valla esindus olnud selgelt vastu tihinemislepingu punktile 4.4., milles on fikseeritud-valla keskuse
asukohaks piirast tihinemist Uulu kiila. Hiitidemeeste, Tahkuranna ning Surju valdade esindajad on
tihinemiskomisjonis p6hjendanud keskuse Uulu viimist sellega, et Uulu sobib logistiliselt tihineva
valla keskuseks.
Kilingi-N6mme linn on olnud ajalooliselt Saarde kihelkonna, valla ja timbruse tombekeskuseks.
2005 aastal Saarde valla, Tali valla ning Kilingi-N6mme linna iihinemisel jdi iihinenud valla
administratiivkeskus Kilingi-N6mme, mille toimepiirkonnas 707 k$f alal elab -4000 elanikku.
Maakonna keskus, Piimu linn, asub KilingiN6mmest kaugemal kui 40 km, tihistranspordiga s6ites
60 minutit sditu. Valla kaugeimast piirist on Piirnu linnani iile 60 km. Praegu on Saarde valla
elanike igapiievaelu toimimiseks elutiihtsad teenused tagatud valla siseselt. K6igi Pitrnumaa
omavalitsuste poolt 2016. aastal heaks kiidetud P?imu maakonna planeeringus on Kilingi-Nomme
miirgitud maakondlikuks tugi-toimepiirkonna keskuseks. (,,Tugi-toimepiirkonna keskuseks on
piirkondlik keskus, mille iilesanne on toetada maakondlikku toimepiirkonna keskust, kui see oma
viiiksuse v6i suurte vahemaade t6ttu ei suuda iiksi pakkuda kdigile maakonna elanikele
maakondliku keskuse teenuseid.'o o,Piif,nu maakonna jaoks sobivad teenuste k?ittesaadawse
tingimused: kaugus keskusest kuni 40 km, 60 min tihistranspordiga." P?irnu maakonna planeeringu
seletuskiri 2016:
httrr://parnu.maavalitsus.eeldocuments/l81369/13061162/MaakonnanlnneerinEu+seletuskiri-
av:.pdf/2b1??007-73ffi--:L598-agie-efdTtgh+g3ac)
Viiide, et Saarde valla elanike jaoks on Uulu rajatav keskus logistiliselt heas asukohas, ei ole 6ige,
sest vahemaa elaniku ja Uulus paikneva vdimaliku keskuse teenuste vahel kaugeneb ja on pikem
kui 60 minutit ilhistranspordiga s6itu, seet6ttu teenuste k?ittesaadavus halveneb oluliselt.
2I.17. novembrini20I6.a. toimus Saarde valla haldusterritoriaalse korralduse ja haldusiiksuse
piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse viiljaselgitamiseks korraldatud kiisitlus, milles
osales 625 isikut, mis on 18,206 viihemalt 16-aastastest hiiiilediguslikest elanikest. Ktisitluse
kiisimusele,,Kas toetate Hii?idemeeste valla, Saarde valla, Surju vallajaTahkurannavalla
iihinemist iiheks omavalitsuse tiksuseks?" vastas ,jah" 72 isikut (1I,5%)ja,,ei.o553 isikut
(88,5%), kehtetuid k$sitluslehti ei olnud.



Saarde vallas Kilingi-N6mmes, Talil ja Tihemetsas toimunud iihinemislepingu eelnOu

tutvustamisel ei leidnud lepingu tekst rahva toetust. Saarde vallavolikogu ja elanike poolt tehtud

lepinguteksti paranduseettepanekutest leidis iihinemiskomisjonis toetust ainult ettepanek jtitta

kommunaalettevdtte peakontor Kilingi-Ndmme.

Liihtudes eeltoodust
Saarde Vallavolikogu o t s u s t a b:

l. Jattakinnitamata Hiiiidemeeste valla, Saarde valla, Surju vallaja Tahkuranna valla

tihinemisleping ja selle lisad.

2.L1petada tihinemisliibiriiiikimised, mis algatati Saarde Vallavolikogu03.02.20l6.a. otsusega

* i ,,Huldrrsterritoriaalse korralduse muutmise ettepaneku tegemine", Hiiiidemeestevallaga,

Surju vallaga ja Tahkuranna vallaga haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks.

3. Ktiesolev otsus teha teatavaks Htiiidemeeste Vallavolikogrrle, Surju Vallavolikogule,

Tahkuranna Vallavolikogule, P?irnu maavanemale ja Rahandusministeeriumile.

4. Kiiesoleva otsuse peale vflib esitada vaide Saarde Vallavolikogule ,,Haldusmenetluse
seaduses" stitestatud korras v6i esitada kaebuse Tallinna Halduskohtu P?irnu kohtumajale

,,Halduskohtumenetluse seadustikus" siitestatud korras 30 piieva jooksul arvates otsuse

teatavakstegemisest.

5. Otsus j 6ustub teatavakstegemisest.

Vdino Lill
vallavolikogu esimees


