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PÄEVAKORD
1. Rahvahääletuse ettevalmistamine ja läbiviimine
2. Haldusreformi teemalise ühsajalehe tegemisega seonduv
3. Ettepanekud ühinemislepingusse

1. Rahvahääletus
Arutelu käigus jõuti seisukohale, et kõik osapooled viivad läbi nii tavahääletuse
jaoskondades kui ka sellele eelneva elektroonilise hääletuse, kasutades selleks infosüsteemi
VOLIS keskkonda (VOLIS on tarkvaralahendus, mis võimaldab kaasata kohalikku
elanikkonda omavalitsuse otsustusprotsessidesse ja osutada elanikele suunatud avalikke eteenuseid, muuhulgas korraldada turvaliste ID-lahendustega elanikkonna küsitlusi ).
Elektroonilise hääletuse läbiviimise ajaks lepiti kokku 21. – 23. november. Hääletada saab
alates 21.11 kella 08.00-ist hommikul kuni 23.11 kella 20.00-ni õhtul.
24. novembril hääletusi ei toimu, see jääb elektroonilise hääletustulemustega tutvumiseks
ning jaoskondades hääletamine toimub 25. – 27. novembrini. Hääletada saab kella 09.00-st
hommikul kuni 17.00-ni õhtul.
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2. Ühisajalehest
Arutelu teemal, kas teha ühinemisest nelja valla ühine ajaleht või jagada omavahel
kõikidesse lehtedesse teemakohaseid artikleid. Andres Annastil ettepanek, et ühinemisleht
pole vajalik. Algis Perens nõustus, et ühinemisleht on ressursi asjata kulutamine.
Kõik osapooled nõus, et infot on piisavalt nii valla kodulehtede Haldusreformi rubriigis kui
ka ajalehtedes ja eraldi ühinemisleht ei ole tõepoolest enam vajalik ega mõistlik kulutus.
3. Ettepanekud ühinemislepingusse
Esmalt arutati ühinemislepingu konsensusliku kinnitamisega tekkivaid võimalikke probleeme
volikogudes, seda eelkõige Saarde valla näitel, seoses valla keskuse küsimusega. (Saarde
vallavolikogu pole seniajani kinnitanud ühinemislepingu punkti mille järgi ühendvalla
keskus jääb Uulu). Andrus Soopalu ettepanekul arutati kuidas kavandada edasine ajagraafik
juhul, kui on ette näha, et mõnel osapoolel võib ühinemislepingu olulistes punktides tekkida
volikogudes eriarvamus, mis välistab nende jätkamise ühinemisprotsessis. Selline olukord
tingiks igal juhul ühinemislepingu muutmise vajaduse ja selleks peab jääma
läbirääkimiskomisjonidel ja volikogudel piisav aeg.
Kõik osapooled möönsid, et põhimõtteliselt võib ootamatuid situatsioone tekkida ükskõik
millisel läbirääkija valla volikogudes, see ei pruugi olla vaid Saarde valla probleem.
Algis Perensi ettepanekul lepiti kokku, et kõikide valdade volikogud peavad olema
ühinemislepingu kinnitanud hiljemalt 09. detsembriks. Sellega jääks piisav aeg, et
võimalikus uues situatsioonis vajalikud muudatused sisse viia ja need ka volikogudes
kinnitada.
Saarde valla ettepanek: jätta keskus Kilingi Nõmmele.
Saarde poolt, teised kolm vastu. Mitte arvestatud.
Surju ettepanekud:
1) Ettepanek täpsustada juriidiliselt korrektseks ühinemislepingu 8.4. teksti viimast lauset,
mis käsitleb koondamishüvitisi: Kuni 5 aastase staaži korral rakendatakse seadusest
tulenevat koondamishüvitist, 5…10 aastase staaži puhul lisatakse hüvitisele preemia kuni
2 ametipalka ja üle 10 aastase staaži puhul preemia kuni 5 ametipalka.
Arvestatud konsensuslikult.
2) Jätta lepingu tekstist välja punkt 10.4. (lause kordub järgmises punktis).
Arvestatud konsensuslikult.
3) Täpsustada lepingu punkt 10.3.tekst järgmiselt: Lepinguosalised on otsustanud teha
perioodil 2018-2021 või kuni valmimiseni lepingu lisas nr 3 fikseeritud prioriteetsed
investeeringud (objektide loetelu on prioriteetsuse järjekorras).
Arvestatud konsensuslikult.
4) Täpsustada lepingu punkt 12.3.tekst järgmiselt: Lepingu lisas 3 fikseeritud prioriteetsete
investeeringute osas kehtib leping kuni nende teostamiseni (objektide valmimiseni).
Arvestatud konsensuslikult.
Surju rahvaarutelul tehtud ettepanekud (Ave Kartau ja Evi Kukk) on kajastatud ettepanekute
tabelis.
Jaanus Männik esitas ühinemislepingu lisa nr 4 „valla juhtimisstruktuur“ väheselt
korrigeeritud variandi, tulenevalt Häädemeeste Seltsimajas tehtud ettepanekutest (lisatud
protokollile).
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Tahkuranna ettepanekud:
1) Külavanema statuudi tegemise kohustus lepingusse üldises sõnastuses sisse panna:
„Koostada külavanema statuut“. Peale arutelu otsustati konsensuslikult sõnastus: „Töötatakse
välja asustusüksuse vanema statuut“, lepingu uue punktina 9.4.8.
2) Kirjutada Investeeringutabelitesse, millises osas kavatsetakse kasutada ühinemistoetust.
Kattub Häädemeeste ettepanekuga. Otsus: märkida prioriteetsete investeeringute rahastamise
juurde „ühinemistoetus“.
3) Ettepanek Sõnastada ühinemislepingu p 6.6. uues redaktsioonis: „6.6. Vallavalitsuse kuni
seitsmeliikmelises koosseisus on vähemalt üks esindaja igast lepinguosalisest vallast.“
Surju vastu, teised poolt.
4) Punkt 6.7. Valdkondade eest vastutavad abivallavanemad kuuluvad vallavalitsuse
koosseisu. - lepingust välja jätta
Surju vastu, teised poolt.
5) Muuta LISA 4 (valla juhtimisstruktuur) vallavalitsuse koosseisu põhimõttel, et
abivallavanemad ei kuuluks otse vallavalitsuse koosseisu.
Surju vastu teised poolt.
Otsustati konsensuslikult täiendada Lisa 4 Juhtimisstruktuur Selgitusi punktiga 9 järgmises
sõnastuses: Juhtimisstruktuur on põhimõtteskeem, see ei kajasta kõiki ühendvallas vajalikke
töötajaid.
Häädemeeste ettepanekud:
1) Tõsta Häädemeeste prioriteetsete investeeringute mahtu veerand miljoni võrra, seoses
Hooldekodu juurdeehituse suurenemisega ning samuti seoses investeeringute mahuga ühe
elaniku kohta võrreldes Surju, Saarde ja Häädemeestega.
Konsensuslikult arvestatud.
2) Küllki Kiivri ettepanekut käsitledes otsustati hiljem juhtimisstruktuuri tabelisse teha viide
vallasekretäri juures olevale kantseleile.
4) Seoses Viktor Koop’i ettepanekuga moodustada valla nime osas eraldi ekspertkomisjon,
ning üldise rahulolematusega olemasoleva valla nime „Luitenõmme“ osas, tekkis tulevase
valla nime üle pikem arutelu. Kaaluti tagasipöördumist Põhja-Liivimaa nime juurde. Surju
vastu, samuti sellel nimel probleemid keeleinspektsiooniga.
Erinevate variantide kaalumise järel jõuti järeldusele, et nime osas tuleb teha elektroonilise
rahvahääletusega samaaegselt uus rahvaküsitlus, variantideks otsustati jätta olemasolev nimi
Luitenõmme ning lisada kaks enim pakutud nime: Liiviranna ja Lõuna-Pärnumaa.
Täpsustada jäi, kas kõigil on võimalik saada volikogude ettepanekud hääletuse
korraldamiseks.
Lepingu lisa:
Valdade ettepanekute tabel 11 lehel
Istung lõppes 16.10
Juhatas
Magnus Mõttus
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