
Ühinemisläbirääkimiste protokoll nr 1 

 

 

 

 

Koosoolek toimus 18.04.16 

Kilingi-Nõmmes 

 

Algus: 12.30 

Lõpp:   14.50 

 

 

Osa võtsid Häädemeeste, Saarde, Surju, Tahkuranna volikogude poolt läbirääkimisi pidama 

nimetatud isikud. Lembit Künnapas, Algis Perens, Toomas Abel, Magnus Mõttus 

(Häädemeeste), Karel Tölp, Argo Mengel (Tahkuranna), Erli Aasamets, Väino Lill, Andres 

Annast (Saarde), Jaanus Männik, Kadri-Aija Viik (Surju). Kohal viibis Saarde valla 

arengunõunik Indrek Talts.  

 

Kohal ei olnud Hannes Isand (Surju), Urme Raadik, Merike Saks (Tahkuranna)    

 

PÄEVAKAVA: 

 

1 Läbirääkimiskomisjoni volitused ja töökorraldus 

 

Kohalolijad olid ühel arvamusel, et komisjoni liikmeskonda volikogudel eraldi ja uuesti 

läbihääletada/kinnitada ei ole vaja. Kõik vallad on Saarde, Häädemeeste, Surju ja Tahkuranna 

valdade läbirääkimistele, mille eesmärgiks on moodustada 2017 valimiste järel üks 

omavalitsus, kinnitanud oma otsustega esindajad. Volitatud isikud moodustavad valla 

ühinemise juhtkomisjoni. Häädemeeste nimetas läbirääkimisi pidama 4 isikut, Tahkuranna 4 

isikut, Surju 3 isikut ja Saarde 3 isikut.   

 

Koosolekute ning otsuste tegemiseks ning ühtse arusaama tekkimiseks on vajalik koostada 

läbirääkimiste koosolekute eeskiri/põhimäärus. Eeskujuks võetakse teiste KOV ’ide 

läbirääkimistel kasutatud põhimääruste tekstid. Põhiteesiks võeti seisukoht, et läbirääkimistel 

osalevatel valdadel on koosoleku hääletusprotsessis kõigil ainult 1 (üks) hääl ning otsused 

võetakse üldjuhul vastu konsensuslikult. Vajadusel, mis lepitakse kokku igakordselt, 

hääletatakse ning siis on otsus vastu võetud, kui 4 vallast vähemalt 3 hääletab 

ettepaneku poolt.  

Täiendavate töökomisjonide moodustamist praegu veel vajalikuks ei peetud. Olukord 

lahendatakse selliselt, et vajadusel kaasatakse valdade erialaspetsialistid juhtkomisjoni 

koosolekule. Toimuvad laiendatud koosolekud.  

 

Juhtkomisjoni põhimääruse eelnõu väljatöötamiseks loob Saarde valla esindus selleks eraldi 

GoogleDrive asukoha, kus kõigil läbirääkimiste laua taga olijatel on õigus teha eelnõusse 

parandusi. Eesmärgiks võeti eelnõu valmis saada maiks, mil volikogudes järgmised istungid 

toimuvad.  

 

2. Läbirääkimiste ajakava 

 



Näidisena tutvuti Pärnu linna poolt koostatud ühinemisläbirääkimiste ajakava mustandiga. 

Eesmärk on jõuda detsembriks 2016 ühinemislepinguni. Samas jõuti arusaamale, et enne kui 

Riigikogus pole vastuvõetud haldusreformiseadust (eeldatav vastuvõtmisaeg 2016 mai – juuni 

esimene pool) , siis ei ole võimalik/mõistlik ajakavasse täpseid kuupäevi lisada.  

 

3. Ühinenud valla volikogu, liikmete arv, valimisringkondade arv 

 

Valimisringkondade osas oli arutelu, kas tulevase ühinenud valla territooriumil on 1 

valimisringkond või tuleb mitu valimisringkonda ( üks ühinev vald, üks ringkond – kokku 4 

ringkonda)  

Arutelul selge üksmeeleni ei jõutud. 

 

Haldusreformiseaduses on ettenähtud, et üle 7500 elanikuga vallas peab olema vähemalt 19 

liikmeline volikogu.  

 

Otsustati, et läbirääkijad peavad valimisringkondade ning volikogu liikmete arvu osas nõu 

oma vallavolikogudega ning järgmisel koosolekul otsustatakse, mitu valimisringkonda ning 

mitu volikogu liiget uues vallas olema saab.  

 

 

4. Valdade ametnikud pärast valimisi  

 

 

Tahkuranna poolt toodi välja mure praeguste vallaametnike ja töötajate üle, kes vajaksid 

kindlust oma töökoha säilimise osas pärast uue valla teket.  

 

Haldusreformiseaduses on välja toodud, et ühinenud kohaliku omavalitsuse ametiasutuse ja 

hallatavate asutuste töötajad lähevad haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena üle 

vastavalt moodustuva kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutuse või hallatava asutuse 

koosseisu. Töölepingu tingimused, mis ülemineval töötajal kehtisid ühinenud kohaliku 

omavalitsuse üksuse juures käesoleva seaduse jõustumise ajal, on siduvad moodustuvale 

kohaliku omavalitsuse üksusele.  

 

Leiti, et praegusel hetkel  täiendavaid  garantiisid ning põhimõtteid ühinemislepingusse sisse 

kirjutada ei ole vaja.  

 

Võimalik juhtimisstruktuur ühinenud vallas. Kas vallavanemale lisanduvad 

abivallavanemad/nõunikud on piirkonnapõhised või valdkonnapõhised? Lahenduseni ei 

jõutud. Peeti samuti vajalikuks konsulteerida volikogudega. Järgmistel istungitel naastakse 

teema juurde tagasi.  

 

5.  Ühinemismaterjalide avalikustamine, suhted avalikkusega  

 

Täiendava kodulehe tegemist ühinemise materjalide tutvustamiseks vajalikuks ei peetud. 

Läbirääkimistel osalevad vallad loovad oma valdade kodulehtedele täiendava rubriigi 

ühinemismaterjalidega ning avaldavad materjale seal. Eeskujuks võetakse Häädemeeste valla 

kodulehe haldusreformi rubriik.  

 

Nime küsimus. Senini on uue valla märksõnana kasutatud Põhja-Liivi ning Lõuna-Pärnu. 

Tõenäoliselt ei luba riik kasutada uue valla nimes ilmakaarte nimetusi. Seepärast võiks valla 



nimena kasutada hoopis Liivi või Liivimaa valla nimetust. Jaanus Männik arvas, et võiks 

mõelda ka nime konkursi peale. Enamus kohalolijaid pidas õigeks jätkata esialgu märksõnana 

Liivi või Liivimaa valla nime kasutamist.  

 

Info paremaks liikumiseks lisatakse praegu toimivasse juhtkomisjoni liikmete e-posti listi 

kõigi juhtkomisjoni liikmete e-posti aadressid.  

 

Järgmine juhtkomisjoni koosolek toimub 16.05.2016 kell 13.00 Häädemeeste valla 

territooriumil.  

 

 

 

Protokollis  

 

Andres Annast 

 

 

 

 


