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1. Nimekonkurss
Nimekonkursil osalenute arvud. Elektrooniliselt 231 ning paberkandjal tuli kõige rohkem
Tahkurannast, kus arvamust oli võimalik avaldada vallapeol.
Enim toetust saanud variandid Lõuna-Pärnumaa ning Liiviranna.
Jaanus Männik: küsitluses osalenute protsent ei anna ülevaadet kõigi nelja valla elanike
tahtest. Surju toetab Lõuna-Pärnumaa varianti. Liiviranna nimi ei kõneta Surju valla
elanikke.
Karel Tölp: Tahkurannas kõige rohkem toetust sai versioon Liiviranna.
Magnus Mõttus: Häädemeeste toetab Liiviranna ja Luitemaa ja Luiteranna nime varianti,
mida mainiti korduvalt ka nimekonkursi pakkumistes. Nende vahel võiksime valiku teha.
Andres Annast: Liiviranna ei kõneta ka Saarde inimesi. Lõuna-Pärnumaa on kohmakas.
Kas ei peaks minema tagasi Liivimaa nime juurde?
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Pärast erinevate nimekombinatsioonide arutelu jõuti nimeni Luitenõmme.
Surju nõustus kompromissiga Luitenõmme juhul, kui teisiti edasi minna pole võimalik
(Lõuna-Pärnumaaga). Häädemeeste nõustus Luitenõmmega juhul, kui teisiti edasi minna
pole võimalik, aga tegemist pole parima nimega.
Luitemaa (liivaluited) katavad suurt osa Häädemeeste-Tahkuranna-Surju vallast, Luitemaa
Looduskaitseala ulatub kolme valla territooriumile. Nõmme on rohkel territooriumil kõigis
valdades, vallasisese linna nimestki on pool Nõmme. Luited on meretekkelised, seos
merega/rannaga on lahutamatu. Suur (poeetiline) ühisosa on nimes „Luitenõmme“ olemas.
Otsustati konsensusega nimevariant – Luitenõmme vald – ühinemislepingusse kirjutada.
Koosolekult lahkus Kadri-Aija Viik.
2. Lepingu eelnõu lisad.
Andres Annast tutvustas komisjonile, et seoses Saarde valla arengukava ning eelarvestrateegia
uuendamisega, vaatas vald üle lepingu investeeringute prioriteedid ning tõstis Saarde valla 3
olulisema investeeringute hulgast ära Tihemetsa huvikeskuse arenduse ja osaliselt KilingiNõmme rohevirgestusala. Summa suuruste osas jäid Saarde investeeringud samaks nii tabelis nr
1 kui tabelis nr 3.
Väino Lill tegi ettepaneku võtta ära lepingu eelnõu seletuskirjast järgmine punkt -Saavutada
suurem esindus- ja osalusdemokraatia ning elanikele paremad võimalused omavalitsusüksuse kui
terviku toimimise ja arendamise jaoks oluliste küsimuste üle otsustamisel, kodanikualgatusel
põhinevate kogukonnapõhiste initsiatiivide esitamisel ja elluviimisel. Põhjenduseks asjaolu, et
antud tingimustes ja olukorras, kuidas haldusreformi tehakse, ei ole selle punkt teostatav.
Komisjoni teised liikmed olid sellega nõus.
Merike Saks soovitas asendada seletuskirja viimases punktis sõna „soodsa“ sõnaga „soodsam“.
Kõik olid sellega nõus.
3. Jooksvad küsimused.
Lepiti kokku, et lepingu eelnõu koos lisadega on kõigil osapooltel avalikustamisel kuni 31.
oktoobrini. Pärast seda saab kokku juhtgrupp ning vaatab üle võimalikud
parandusettepanekud. Seejärel tuleb lepingu parandused üle vaadata osapoolte volikogudel
ning tuleb avaldada ühine leht, mis tutvustab ühinemist. Rahvaküsitlus otsustati korraldada
viimasel novembri täisnädalal. 21. november kuni 27. november. Elektrooniline küsitlus
kestab 21. november kuni 24. november ja kirjalik 25. november kuni 27. november.
Lepiti kokku, et liitujate esindajad võivad soovi korral osaleda teiste volikogude istungitel
(lepingu arutelul) kui nad seda ise soovivad.
Järgmine kokkusaamine toimub Häädemeestel 31. oktoober või 1. november.

Istung lõppes 15.55.
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Juhatas
Andres Annast
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