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Haldusterritoriaalse korralduse muutmise                                                                                      

üle läbirääkimiste alustamisega nõustumine  

ja komisjoni moodustamine 

 

Saarde Vallavolikogu 03. veebruari 2016.a otsusega nr 2 „Haldusterritoriaalse korralduse 

muutmise ettepaneku tegemine“ tehti ettepanek Häädemeeste, Surju ja Tahkuranna 

Vallavolikogudele läbirääkimiste algatamiseks haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks, 

eesmärgiga moodustada 2017.a kohalike omavalitsuste volikogude valimise ajal eelnimetatud 

omavalitsusüksuste põhjal üks omavalitsuslik haldusüksus.  

Häädemeeste Vallavolikogu 10. märtsi 2016.a otsusega nr 26 „Haldusterritoriaalse korralduse 

muutmise üle läbirääkimiste pidamiseks ettepaneku tegemine“ tehti ettepanek Tahkuranna ja 

Surju Vallavolikogudele haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste pidamise 

alustamiseks, eesmärgiga moodustada 2017.a kohalike omavalitsuse volikogude valimisteks 

eelnimetatud omavalitsusüksuste põhjal üks omavalitsuslik haldusüksus. 

Vabariigi Valitsuse poolt on Riigikogu menetlusse antud eelnõu „Haldusreformi seadus“, milles 

soovitakse sätestada reformijärgsete kohalike omavalitsuste miinimumsuuruse kriteeriumid nii 

elanike arvu kui territooriumi suuruse kaudu. Samas Vabariigi Valitsuse ettepaneku kohaselt 

Riigikogule on eelnõu menetluse ja seadusena vastuvõtmise soovitavaks tähtajaks käesoleva 

aasta juunikuu. Menetluse kuude jooksul lubab minister Arto Aas valitsuse esindajana esitada ka 

kohalike omavalitsuste tulubaasi muutmise ja ülesannete täpsustuse kava, kohalike omavalitsuste 

reformijärgse maakondliku koostöö seadusandlike ümberkorralduste kava, maavalitsuste 

ümberkorralduse kava ja muid reformiga seotud seadusandlikke algatusi. 

Surju Vallavolikogu on seisukohal, et ülalnimetatud kavatsused moodustavad koos 

haldusreformi seaduse eelnõuga lahutamatu osa terviklikust riigireformist, mille eesmärgiks peab 

olema senisest märksa parem ja tasakaalustatum elu- ja ettevõtluskeskkond igas Eestimaa külas, 

linnas ja maakonnas, mitte ainult suuremates linnades ja maakonnakeskustes.  

Lähtudes ülaltoodust, eeldades   Riigikogus täpsustatud ja võimalikult konsensusliku 

haldusreformi seaduse kehtestamist, võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 

22 lõike 1 punkti 37, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 7 lõike 4, § 9 lõike 2 ja lõike 3 

ning Saarde ja Häädemeeste Vallavolikogude teineteist mitte välistavad ettepanekud, Surju 

Vallavolikogu  



o t s u s t a b:  

1. Nõustuda Saarde Vallavolikogu ja Häädemeeste Vallavolikogu ettepanekutega 

haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamiseks nelja valla – Saarde, 

Häädemeeste, Tahkuranna ja Surju - vahel, eesmärgiga moodustada 2017.aasta kohalike 

omavalitsuste volikogude valimiste ajaks eelnimetatud omavalitsusüksuste põhjal kohaliku 

omavalitsuse üksus.  

2. Seada eesmärgiks  ja anda oma panus Pärnumaa kohalike omavalitsuste senisest tihedamaks ja 

tõhusamaks maakondlikuks koostööks uuendatava omavalitsusliidu raames. 

3. Moodustada Surju valla seisukohtade väljatöötamiseks ja läbirääkimiste pidamiseks komisjon 

koosseisus: 

Kadri-Aija Viik, vallavolikogu esimees 

Hannes Isand, vallavolikogu aseesimees 

Jaanus Männik, vallavanem 

4. Edastada otsus Saarde, Häädemeeste ja Tahkuranna Vallavolikogudele, Pärnu maavanemale ja 

Rahandusministeeriumile.  

5. Otsus jõustub teatavakstegemisest.  

 

 

Kadri-Aija Viik 

Volikogu esimees 

 

 


