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HÄÄDEMEESTE, SAARDE, SURJU ja TAHKURANNA valdade  

ÜHINEMISLÄBIRÄÄKIMISTE PROTOKOLL nr 6  
 

Surju Rahvamajas                                                                       22. august 2016  

 

Koosolek algas kell 13.00  

Koosolek lõppes kell 15.55  

 

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, Karel Tölp. 

 

Kogu arutelu lindistatakse. Protokoll tehakse lindistuse põhjal 
 

Koosoleku juhataja: Algis Perens   

Protokollija: Jaanus Männik 

 

Jaanus Männik avas koosoleku  ja andis juhtimise üle Algis Perensile. 

 

PÄEVAKORD: 
 

1. 15. 08 tehtud parandused ja täiendused  

2. Tegevuste ja volikogude toimumise täpse ajagraafiku koostamine 

3. Lisa 3 (investeeringud) 

4. Valla juhtimisstruktuur 

5. Nimekonkursi korraldamine  

  

1. 15. 08 tehtud parandused ja täiendused 

AP: pärast Lepanina valikogude seminari seisukohtade arvestamist põhimõttelisi parandusi 

enam ei peaks tegema, küll aga sõnastuse korrektiive. 

JM: nõus, samas teksti vastuolude puhul ja teksti terviklikkuse tagamiseks tuleb vajadusel 

korrektiive teha.  

MM: Juba otsustatud asju uuesti arutama ei pea.  

 

KT algatusel põhjalik taasarutelu (osalevad kõik) p 4.3. – juriidilise aadressi sõnastuse üle, kas 

mitte alustada sõnadega Vallakeskus asub ja ….  

Otsus (3:1): jääb kirjas olev sõnastus. 

 

AP: redaktsioonilised täpsustused p 4.6. ja 5.1. – kõik nõus. 

 

Punktid 6.5. – 6.8. - pikk ja põhjalik arutelu kõigi osalusel. 

JM: Lepanina variandis tekkis kaheti tõlgendatav sõnastus punktis 6.5., justkui abivallavanemad 

oleksid territoriaalsed, kuigi senine seisukoht on, et nad peaksid olema valdkondlikud. Samas 

oleks vaja, et Vallavalitsus oleks 5-liikmeline (kompaktne, koostöövõimeline, otsustav ja 

vastutav, parteilisi mänge ja kohti välistav), sinna kuuluksid kõik (kuni 3) abivallavanemad ja 

esindatud oleksid kõik senised vallad. Tarku inimesi ja spetsialiste saab ja peab vallavanem 

otsuste kujundamisel alati usutlema-kuulama ka ilma, et nad kuuluksid VV koosseisu. Pealegi on 
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meil suur volikogu ja selle komisjonid, kus arutlejaid palju. Vastutus ei tohi hajuda. 

Vallavalitsuse koosseisu kaudu kõiki seniseid valdu kaasates on head šansid ühtse valla tekkeks. 

KT: VV võiks olla kuni 7-liikmeline ja abivallavanemad ei peaks tingimata sinna kuuluma.  

Vallavanemal oleks siis rohkem vabadust valitsuse kujundamisel, vallavalitsuse kukkumisel ei 

kaotaks abivallavanemad siis kohta, vaja oleks poliitiline ja spetsialistide tasand eristada nagu 

linnas jne. 

EA: hariduse abivallavanema vajadus on küsitav. 

Veel palju erinevaid seisukohti: kuni 4 abivallavanemat, juhtimisstruktuur tuleb paika panna, siis 

asjad selguvad, (abi)vallavanemate konkurssi ei saa selliste kitsenduste puhul korraldada, 

abivallavanemad peavad VV-sse kuuluma, üle nende peade VV otsuste tegemine pole mõeldav, 

1000 (võimalik, et ka mitte 2500 või 4000) inimese hulgast ei pruugi sobivat VV liiget leida, 

1000+2500+2500+4000 elanikku on piisav, et nende hulgast tubli vallavanema kandidaat leiaks 

5-liikmelise VV koosseisu, sh abivallavanemad, kelle volikogu ilma parteipoliitiliste 

manipulatsioonideta kinnitab. 

Otsustatakse lõpuks taas (3:1), et 5-liikmelisse vallavalitsusse kuuluvad abivallavanemad, 

samas igast senisest vallast on vallavalitsuses vähemalt 1 liige, juhtimisstruktuuri kavand 

töötatakse välja. 

 

AP: Punktide 7 ja 8 alapunktides ja punktides 9.1. ja 9.4. keelelised ja redaktsioonilised 

täpsustused. Kõik nõus. 

Alapunkti 9.6.1. esimesse lausesse lisada sõnad … ja sotsiaalteenuste osutamise kord … Kõik 

nõus. 

 

AP ja AA: Alapunkt 15.5. vajadusest ja redaktsioonist – kui HRS muutub (Riigikohtu otsuse või 

Riigikogus tehtavate muudatuste tõttu, kuulub leping ülevaatamisele. 

Pikk arutelu, otsustatakse punkt lepingusse jätta. 

 

3. AP: Investeeringute tabeli arutelu.  

Vallad täpsustavad ja ühtlustavad tabelit, sh allikaid – eelarve, laen ja/või projektitoetus.  

Kinnitatakse põhimõtet, et esimesed kolm objekti on need, mis igaühe prioriteedid ja kuuluvad 

vaidlusteta ärategemisele. Objektid, millele on võimalik projektitoetust küsida, tehakse ära 

toetuse saamisel.  

Tabeli II osas on objektid, millele on toetust küsitud või teadaolevalt küsitakse. 

KT: Vaja oleks välja tuua ka tuleva aasta (enne ühinemist) laenuvajadused, et need aegsasti koos 

kaaluda ja aktsepteerida. 

Otsus: kõigil veel oma tabeliosad üle vaadata ja täpsustada. 

 

KT: peaks välja tooma ka koostööprojektid ja koostöötahte Pärnu linnaga/Suur-Pärnuga. 

Arutelu: kirjas on juba, et teeme maakondlikku, vabariiklikku ja RV koostööd – see peaks olema 

piisav. Kas fikseerida ka eraldi Pärnuga koostöö, seda ei peeta vajalikuks. 

 

4. Juhtimisstruktuurist – arutelu lükatakse ajapuudusel järgmisele koosolekule. 

 

5. Nimekonkursist 

AA: Ettepanek moodustada eraldi nimekomisjon – igast vallast 2 liiget. 

Tuletatakse meelde, et nimekonkursi vajaduse otsustas Lepanina volikogude seminar, kuna AM 

Tahkuranna esindajana pakkus nime Liiviranna, kuna Lõuna-Pärnumaa on pikk ja igav. 

Seminari hääletusel toetati häälteenamusega komisjoni nimevarianti Lõuna-Pärnumaa, kuid 

konsensuse puudumise tõttu otsustati siiski korraldada nimekonkurss. 
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Arutelu konkursi läbiviimise aja, viisi ja küsitluslehe sisu üle; kas panna sinna poolthäälte 

saamiseks üks või 2 nime ja võimalus pakkuda oma varianti, kas ID-kaardiga, valimiskastiga, 

kas kestahes võib pakkuda või piiritleda isikuid, mis ajavahemik konkursiks, kuidas küsitlusleht 

välja töötada ühtselt ja avalikustada jne. 

Otsustatakse: Teksti (elektroonilise kodulehtedele ja paberkandjale) pakub arvamiseks-

täpsustamiseks välja Surju, IT-spets Valter Tominga seadistab selle kodulehtedele, 

vallasekretäridele saavad nähtavaks hääletajad ja pakutavad nimed, päringulehele kantakse nimi 

Lõuna-Pärnumaa võimalusega sellele linnukesega poolthääl anda või vabale reale mingi muu 

nimevariant kirjutada, lehe täitmisel kirjutatakse oma nimi ja vald, ID-kaarti ei rakendata, 

paberkandjal saab samuti analoogilisel vormil hääletada - vallalehte või selle vahele tekst, 

konkursi lõpptähtajaks on 25.09. Eraldi komisjoni ei moodustata, läbirääkimiste komisjon vaatab 

ja arutab tulemused läbi ja otsustab valla nime enne lepingueelnõu II lugemist volikogudes. 

 

1.Volikogude toimumise ajad lepinguteksti I lugemiseks: Surju 29. Või 30.08., Tahkuranna 

30.08., Häädemeeste 08.09., Saarde septembri I pooles (täpsustub). 

 

 

Ühinemislepingu teksti esimese avalik väljapanek valdade kodulehtedel toimub perioodil 

05.09-06.10. 

 

 

Järgmine koosolek Tahkuranna vallas Uulus 19.09.2016 algusega kell 12.00 

 

 

 

 

 

Algis Perens                                                                               Jaanus Männik 

Koosoleku juhataja                                                                   Protokollija 

 

                                              /allkirjastatud digitaalselt/ 

 


