HÄÄDEMEESTE, SAARDE, SURJU ja TAHKURANNA valdade
ÜHINEMISLÄBIRÄÄKIMISTE PROTOKOLL nr 4
Tahkuranna Vallavalitsuses

19. september 2016

Koosolek algas kell 12.23
Koosolek lõppes kell 14.47
Osalesid valdade volitatud esindajad läbirääkimistel:
Häädemeeste vald - Magnus Mõttus, Lembit Künnapas;
Saarde vald - Väino Lill, Andres Annast;
Surju vald - Kadri-Aija Viik, Jaanus Männik, Hannes Isand;
Tahkuranna vald – Merike Saks, Argo Mengel, Karel Tölp.
Kohal viibis Mikk Lõhmus - konsultant.
Kogu arutelu lindistatakse.
Koosoleku juhataja: Karel Tölp
Protokollija: Iris Hahlberg
Karel Tölp avab koosoleku.
Koosolekul otsest päevakorda ei ole, arutatakse jooksvalt lahenduseta küsimusi.
Magnus Mõttus teeb ettepaneku, et koosoleku korraldaja teeks edaspidi päevakorra ja saadaks
selle nädal ennem koosolekut laiali.
1. Investeeringute tabel
Toimub arutelu tabeli vormistamise osas.
Otsustati: Vormistada 3 tabelisse: I tabel- 3 prioriteeti, II tabel- taotlused, millel on JAH sõna
olemas, III tabel- arengukavades olevad asjad, mis plaanis teha taotluste/ laenude abil 2017.a ja
esitatud taotlused, millel veel vastust ei ole.
Muudatustega/ parandustega tabelid saata Algisele järgmiseks esmaspäevaks (26.09.2016).
2. Lepingu küsimused.
Karel Tölp loeb ette Tahkuranna Vallavolikogu 31.08.2016.a istungi protokollist osa, mis
puudutab ühinemis lepingut.
Esitada ühinemislepingusse parandusettepanek esialgses sõnastuses:
„ p. 4.3 Valla keskus peale ühinemist on Uulu külas, valla juriidiliseks aadressiks,
postiaadressiks ja vallavolikogu ning vallavalitsuse asukohaks on Pargi tee 1, Uulu, 86502 Pärnu
maakond.“.
Selgitab Tema poolt ekslikult komisjoni liikmetele saadetud kirja sisu. Tegemist ei olnud
volikogu protokolli väljavõttega.
Andres Annast: Saarde vald ei toeta Tahkuranna valla ettepanekut.
Saarde vald teeb ühinemiskomisjonile järgmised ettepanekud:
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1. Punkt 9.7.5.: Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni, heakorra jms. teenuste osutamiseks
moodustatakse olemasolevate valla ettevõtete liitmisel üks ühine ettevõte, kommunaal, mille
asukoht on Kilingi-Nõmmes ja aadress on Nõmme 22, Kilingi-Nõmme.
2. Punkt 6.7. "Valdkondade eest vastutavad abivallavanemad kuuluvad vallavalitsuse koosseisu"
jäetakse ühinemislepingust välja, kuna Häädemeestel laiendatud istungil lepiti kokku teisiti: igast
vallast peab vähemalt 1 saama valitsusse.
3. Ühinemislepingu avalikustamise käigus lisada kõigi volikogude ja eraisikute poolt tehtud
ettepanekud jooksvalt juurde. Eraisikute puhul märkida ka, mis valla elanik.
Ettepanek hääletada koos Tahkuranna muudatusettepanekut sõnastada ümber punkt 4.3 ja Saarde
valla ettepanekut lisada punkt 9.7.5.
Ettepanekute need punktid parandada/lisada lepingusse:
Poolt: Tahkuranna, Surju ja Häädemeeste valdade esindajad
Vastu: Saarde valla esindajad.
Saarde valla II ettepanek.
Andres Annast selgitab ettepaneku mõtet: Häädemeestel laiendatud istungil lepiti kokku teisiti.
Toimub arutelu.
Hääletamine: Ettepanek seda punkti sisse jätta nii nagu oli. Mitte arvestada Saarde ettepanekuga:
Poolt: Surju, Tahkuranna, Häädemeeste
Vastu: Saarde
Mikk Lõhmus teeb ettepaneku komisjoni liikmetel osaleda üksteise volikogu istungitel, siis
jäävad paljud arutelud ära.
Andres Annast teeb ettepaneku volikogud kokku kutsuda ühise laua taha lepingu teiseks
lugemiseks.
3. Ametnike koondamise hüvitis
Toimub arutelu ametnikele koondamishüvitise maksmise suuruse osas ja kas seda kirjutada
lepingusse. Enamuse arvanus on, et teha seda ühtsetel alustel, nagu teised vallad Pärnumaal.
Jaanus Männik teeb ettepaneku:
kuni 5a tööstaažstaaži korral rakendatakse seadusest tulenevat koondamishüvitist,
5-10.a tööstaaž- kuni 3 ametipalga ulatuses,
10-... .a tööstaaž- kuni 6 ametipalga ulatuses.
Kõikide valdade esindajad on selle ettepaneku poolt. Parandusettepanek järgmisele lugemisele.
4. Struktuur
Jaanus Männik saatis laiali struktuuri ettepaneku, nii nagu kajastub lepingus. Tutvustab saadetud
skeemi. Teeninduskeskuste alla peaks kirjutama juurde need, mis varem oleme kokku leppinud.
Mikk Lõhmus: Jääks üldistatud astme juurde ja ei hakkaks üldse seda nii lahti kirjutama.
Põhimõtteline skeem.
Jaanus Männik selgitab, et see on näidisskeem ja tegi selle skeemi selle järgi, mida koosolekutel
arutanud oleme.
Andres Annast teeb ettepaneku täiendada vallasekretäri osa, sinna alla kirjutada kantselei,
registripidaja jne...
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Karel Tölp teeb ettepaneku, et järgmine koosolek võiks toimuda 26.09 kell 12.00 Saardes,
kuna 25.09 saab läbi nimekonkurss. Ennem koosolekut jõuavad kõik vallad teha kokkuvõtted
esitatud nimedest.
Järgmise koosoleku päevakord:
1. Investeeringud
2. Struktuur
3. Valla nimi
Järgmiseks koosolekuks täiendada investeeringute tabeleid. Jaanus Männik teeb lõpuni
struktuuri.
Lepingu seletuskiri: Mikk Lõhmus saadab laiali näidised. Pannakse ülesse Googlesse, et kõik
saaksid täiendada. Karel Tölp soovib ka e-posti aadressile.
Kaart- Saarde vald tellib.

Juhataja
Karel Tölp

Protokollija
Iris Hahlberg

3

