
 
 LISA Häädemeeste  Vallavolikogu 28.12.2016 otsuse nr 94 juurde   

„Õiendi kinnitamine Häädemeeste valla, Saarde valla, Surju valla ja Tahkuranna valla 

 ühinemislepingu avaliku väljapaneku käigus laekunud ettepanekute ja vastuväidete läbivaatamise tulemuste kohta“  

 

 Häädemeeste valla, Saarde valla, Surju valla ja Tahkuranna valla ühinemislepingu avaliku väljapaneku käigus laekunud ettepanekute ja 

vastuväidete läbivaatamise tulemuse õiend  

 

KUUPÄEV 

 

 

 

 

 

 

 

ETTEPANEKU 

ESITAJA 

 

 

ETTEPANEKU ESITAJA 

KONTAKTID 

 

aadress või  E-post 

 

 

ETTEPANEKU SISU 

 

1. Ettepanek võimalikult konkreetselt 

2. Kindlasti viide vastavalt lepingu punktile, mida 

muuta soovitakse 

JUHTKOMISJONI 

SEISUKOHT JA 

PÕHJENDUS 

 

(arvestatud, mitte 

arvestatud, osaliselt 

arvestatud, sisuliselt 

arvestatud 

31.10.2016 Tiina Oks  

Saarde vald  

1. Ettepanek jätta ühendvalla keskus Kilingi-

Nõmme 

2. P. 4.4 

Mittearvestatud 

 

 

 

26.10. 

 

 

 

Ave Kartau 

 

Surju vald 

 

Punkt 4.2 Kaaluda valla nime  Luitenõmme  

väljavahetamist nimega Lõuna-Pärnumaa 

Mittearvestatud 

 

26.10  

 

 

 

Evi Kukk 

 

Surju vald 

 

Punkt 4.2 Kui Halinga valla, Tootsi valla, Vändra alevi 

ja Vändra valla uueks nimeks on Põhja-Pärnumaa, miks 

siis meil ei või olla Lõuna-Pärnumaa 

Mittearvestatud 

 

26.10 

 

 

 

Evi Kukk 

 

Surju vald 

 

Lisa 3 Tabel 1  Saarde valla prioriteetsed  objektid  

Rida 1 finantseerimisallikad lisada – projektid, jätta 

välja märkuste lahtri tekst. 

Mittearvestatud 

31.10 Surju komisjon Surju vald täpsustada juriidiliselt korrektseks ühinemislepingu 8.4. 

teksti viimast lauset, mis käsitleb koondamishüvitisi: 

Arvestatud 



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 

31.10 Surju komisjon Surju vald Jätta lepingu tekstist välja punkt 10.4. (lause kordub 

järgmises punktis).             

Arvestatud 

31.10 Surju komisjon Surju vald 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 

31.10 Surju komisjon Surju vald Täpsustada lepingu punkt 12.3.tekst järgmiselt: Lepingu 

lisas 3 fikseeritud prioriteetsete investeeringute osas 

kehtib leping kuni nende teostamiseni (objektide 

valmimiseni). 

 

Arvestatud 

 

06.10.2016 

 

 

Urmas Aava 

(volikogu istungi 

protokollist) 

Häädemeeste vald 1. Märkida lepingusse investeeringuobjektid, mida 

kavatsetakse teostada ühinemistoetuse arvel 

2. PTK 10 Investeeringud, Lisa 3 Investeeringud 

Arvestatud sisuliselt 

 

 

06.10.2016 

 

Urmas Aava 

(volikogu istungi 

protokollist, kõigi 

volikogu liikmete 

poolthäältega) 

Häädemeeste vald 1. Jätta lepingust välja lisa 4 Juhtimisstruktuur  

 

Mittearvestatud. 

 

06.10.2016 

 

 

Urmas Aava 

(volikogu istungi 

protokollist) 

Häädemeeste vald 1. Alternatiiv eelmisele – märkida lepingus, et 

juhtimistruktuuri skeem on näitlikustav ja 

mittesiduv 

2. PTK 6 Juhtimisstruktuur 

Arvestatud osaliselt 

 

06.10.2016 

 

 

Urmas Aava 

(volikogu istungi 

protokollist) 

Häädemeeste vald 1. Vähendada Häädemeeste hooldekodule 

planeeritud summat ja lisada 

investeeringuobjektina lasteaiad 

2. Lisa 3 Investeeringud, tabel1 

Mittearvestatud 

 

 

18.10.2016 

 

 

Ülo Lepik 

 

Häädemeeste vald 

1. Urissaare-Jaagupi tee mustkatte alla viia, aga ka 

Urissare-Asuja tee – kõik vahendid 

riigieelarvest. Müüdud metsa ja kaevandatud 

Mittearvestatud 



 kruusa arvelt. 

2.  

 

 

18.10.2016 

 

 

 

Ülo Lepik 

 

Häädemeeste vald 

1. Tagada taskukohane piiramatu interneti ühendus. 

Praegune mahupõhine ühendus ei vasta 

kvaliteedilt 4G võrgu nõuetele, on ka väga kallis. 

Leida valla ja riigi vahenditest, hädapärast 3G 

või vähem. 

 

Mittearvestatud, samas 

on see üks ühinemise 

sisulistest eesmärkidest 

 

 

18.10.2016 

 

 

Ülo Lepik 

 

Häädemeeste vald 

1. Rail Baltica rajatav raudtee võtta tõsiselt 

endiste teede ristmike raudteega, ülesõitude 

tagamine. 

 

Mittearvestatud          (ei 

sobitu lepingu 

üldistusastmega) 

 

 

 

 

18.10.2016 

 

 

 

 

Ülo Lepik 

 

Häädemeeste vald 

1. Tagada nii Urissaare kui ka Massiaru küla 

elanikele vaba lubadeta pääs Nigula LK alale 

marjade ja seente korjamiseks vastaval ajal, 

mille määrab looduse areng erinevail aastatel. 

Nimetatud looduskaitseala asub Urissaare küla 

haldusterritooriumil ja on olnud sajandeid 

kodumetsaks siinsetele inimestele. Oma külas on 

siiani vaba juurdepääs kogu külale. 

 

Mittearvestatud 

 

19.10.2016 

 

Krista Habakukk 

(rahvakoosoleku 

protokollist) 

 

Häädemeeste vald 

1. Juhtimisstruktuuri lisas jätta joonisel lahtris 

KÜLASELTSID ja MTÜd, Külavanemad 

välja sulgudes olev väljend (otsustuse 

korral), kuna puudub ühtne arusaam 

otsustamisprotsessi ja külavanema rolli osas 

üldisemalt. Eelnimetatud osapooled peavad 

(olemasolul) valla juhtimisprotsessis 

osalema. 

2. Lisa 4 Juhtimisstruktuur 

Arvestatud 

 

19.10.2016 

 

Krista Habakukk 

(rahvakoosoleku 

protokollist) 

 

Häädemeeste vald 

1. Uue valla juhtimisstruktuuris tuleb ette näha 

ametikoht kodanikuühiskonna küsimustega 

tegelemiseks – see teema ei saa olla kellegi 

(näiteks humanitaarala abivallavanema) 

viimasena nimetatud ametiülesanne 

2. Lisa 4 Juhtimisstruktuur 

Mittearvestatud 

   1. Ühinemislepingus leppida kokku Mittearvestatud    (samas 



19.10.2016 Krista Habakukk 

(rahvakoosoleku 

protokollist) 

 

Häädemeeste vald Häädemeeste valla  kohalike teede 

viidastamine ja ressurss selleks külades kohe 

peale ühinemist (Põhjendus. Saarde, 

Tahkuranna ja Surju vallas on see töö juba 

eelnevat tehtud) 

 

sisuliselt aktsepteeritud) 

 

19.10.2016 

 

Krista Habakukk 

(rahvakoosoleku 

protokollist) 

 

Häädemeeste vald 
1. Ühinemislepingus turvalisuse peatükis 

leppida kokku tuletõrje veevõtukohtade 

probleemi lahendamine külades (Põhjendus: 

seda ei jaksa kogukonnad ise teostada, kuid on 

oluline esmase tuleohutuse tagamisel) 

 

Mittearvestatud    (samas 

sisuliselt aktsepteeritud)             

 

19.10.2016 

 

Krista Habakukk 

(rahvakoosoleku 

protokollist) 

 

 

Häädemeeste vald 
1. Lepingu punktis 9.4.5 määratleda 

kodanikuühenduste rahastamismudeli 

väljatöötamiseks oluliselt varasem tähtaeg, 

soovitatavalt juba 2017. aasta KOV valimiste 

ajaks (alustada peale ühinemislepingu 

allkirjastamist) 

Põhjendus: Seltside rahastamise on valdades 

väga erineva ning vajab ühinemise korral 

kiiremat ühtlustamist. Seltsid on valmis kaasa 

aitama ja panustama, et see kord sünniks ja 

kindlasti aitab see ka uuel volikogul paremini 

kavandada juba 2018 aasta eelarves ühenduste 

rahastamise võimalusi. Hetkel jäävad vaeslapse 

ossa just Häädemeeste külaseltsid, kuna teistes 

valdades on süsteemid paremini läbi mõeldud. 

Tahkurannas  tegevustoetus ja iga aasta võimalik 

seltsidel taotleda ka eraldi projektitoetust vt 

Tahkutare, Uhlavere selts . Saarde jagab eraldi 

ühendustele eelarvelist toetust  ja sama teeb ka 

Surju vt Lähkma külaselts.  

 

Mittearvestatud 

 

20.10.2016 

 

Viktor Koop 

(rahvakoosoleku 

protokollist) 

 

Häädemeeste vald 

1. Valla nime osas tuleks moodustada 

ekspertkomisjon, näiteks kaasates kõigi valdade 

koolidest emakeele õpetajaid. 

2. Lepingu p 4.2 

 Mittearvestatud 



 

20.10.2016 

Viktor Koop 

(rahvakoosoleku 

protokollist 

 

 

Häädemeeste vald 

1. Nimi tuleks valida nimekonkursi ettepanekutest, 

mitte konstrueerida 

2. Lepingu p. 4.2 

Mittearvestatud 

23.10.2016 Andrus Soopalu Häädemeeste vald 1. Kaasajastatakse sotsiaaleluruumid, 

seejuures arvestatakse erinevate 

sihtgruppide vajadustega, pidades silmas 

elanikkonna vananemist ja eakate 

hoolduskohtade nõudluse kasvu. Seatakse 

eesmärgiks hooldekoduteenuse 

arendamist nendes piirkondades, kus 

sellist teenust ühinemiseelselt pakutakse. 

2. P.9.6 

Mittearvestatud    (samas 

sisuliselt aktsepteeritud) 

 

23.10.2016 

 

Andrus Soopalu 

 

Häädemeeste vald 

1. Arendatakse välja sotsiaaltranspordi teenus (nt 

invabuss). 

2.  

Sisuliselt arvestatud 

 

 

23.10.2016 

 

 

Andrus Soopalu 

 

 

Häädemeeste vald 

1. Luuakse sotsiaalvaldkonna juriidiliste 

küsimustega tegelev ametikoht (nn sotsiaaljurist: 

eestkoste ja hooldusõiguse teemad jms 

valdkondlik esindamine kohtus). 

2. P. 9.6 

Sisuliselt arvestatud 

 

23.10.2016 

 

Andrus Soopalu 

 

Häädemeeste vald 

1. Teeninduskeskustes tagatakse pidev perearsti-, 

pereõe- ja koduõendusteenus 

2. P.9.6 

Sisuliselt arvestatud 

 

23.10.2016 

 

Andrus Soopalu 

 

Häädemeeste vald 

 

1. Luuakse vallasisene teeninduskeskuste vaheline 

transpordiühendus 

2.  

Sisuliselt arvestatud 

 

24.10.2016 

 

Sandra Rebane 

 

Häädemeeste vald 

1. Ühinemislepingu lisas nr 4 (valla 

juhtimisstruktuur) on viidatud, et Sotsiaaltöö 

valdkonna abivallavanema või nõuniku otsene 

vastutusala on sotsiaalteenus - koduhoolduse 

korraldamine. Koduhoolduse teenuse sisuks on 

eakale või füüsilise/vaimse puudega inimesele 

tagada igapäevane rahuldav toimetulek tema 

koduses tingimustes ning abistamine 

asjaajamisel väljaspool kodu. Koduhoolduse 

teenuse osutamisel puutub koduhooldustöötaja 

Sisuliselt arvestatud 



otseselt  teenust vajava isikuga kokku vastavalt 

kliendiga kokkulepitud teenuse mahule so 3 

korda nädalas, 5 korda nädalas jne. Teenuse 

osutamise käigus võib ilmneda kliendiga 

koostöös probleeme, mis vajavad kiiret 

sotsiaaltöötaja sekkumist, arstiabi vahendamine, 

dokumendi vormistamine jne. Ühinemislepingu 

valla juhtimisstruktuuri kavandist järeldub, et 

koduhoolduse küsimustega tegeleb 

abivallavanem või nõunik, kelle asukoht/töökoht 

paikneb Vallakeskuses, so eelnõu järgi Uulus. 

Teeninduskeskuses asukohaga Häädemeeste või 

Kilingi-Nõmme peab Ühinemislepingu järgi 

olema tagatud esmatasandi sotsiaalhoolekanne. 

Juhtimisstruktuuri kavandi järgi võib 

koduhoolduse teenuse otsene vastutusalas 

abivallvanema või nõuniku alluvuses kaasa tuua 

praktikas dubleerimist ja teenuse kvaliteedi 

halvenemist, lisandub majanduslikkuse 

kokkuhoiu printsiibi küsimus. Oma piirkonna ja 

kogukonna elanikke peaks realistlikult praktikas 

kõige paremini tundma kohapeal töötav 

sotsiaaltöötaja, kes on ka võimeline operatiivselt 

vajadusel sekkuma kui selleks tarvidust on. 

Ühinemislepingu kavandist ei ole käesoleval ajal 

võimalik saada ülevaadet kui palju 

sotsiaaltöötajaid ja mis teenuseid/toetuseid jääb 

osutama teeninduskeskuses töötav 

sotsiaaltöötaja. Koduhooldusteenuse 

korraldamine oleks mõistlik jätta iga 

teeniduskeskuses töötava sotsiaaltöötaja 

pädevusse/vastutusse juhul kui lähtuda 

haldusterritoriaalse korralduse muutmise 

vajaduse põhjusest- tagada kvaliteetne avaliku 

teenuse osutamine võimalikult kodulähedal. 

Samuti jääb valla juhtimisstruktuurist arusaamatuks 

sotsiaalvaldkonna ametiisikud, on välja toodud nõunik 



ja lastekaitsetöötaja ametikoht aga kas ja kuhu 

planeeritakse klassikaline sotsiaaltöötaja positsioon 

antud struktuuris? 

 

2. Ettepanek Lisa 4 Juhtimisstruktuur juurde  

 

 

24.10.2016 

 

Sandra Rebane 

 

Häädemeeste vald 

1. Tahkuranna ja meie Häädemeeste osutame ju 

erihoolekandeteenuseid ka, mis on riigi 

rahastatav teenus ja teenust osutavad 

tegevusjuhendajad. Et see hoolekandeteenus on 

struktuuris üldse mainimata kus see asetseb? 

2. Lisa 4 Juhtimisstruktuur 

Sisuliselt arvestatud 

 

27.10.2016 

 

 

Urmas Aava 

(rahvakoosoleku 

protokollist) 

 

Häädemeeste vald 

1. suuremates piirkondades (Saarde, 

Häädemeeste) peaks olema 

teeninduskeskustes abivallavanemad, kes 

tegelevad ainult piirkonna üldjuhtimisega. 

2. Ptk 6 Juhtimisstruktuur, Lisa 4 

Juhtimisstruktuur 

Mittearvestatud 

 

27.10.206 

 

Urmas Aava 

(rahvakoosoleku 

protokollist) 

 

 

Häädemeeste vald 

1. Mõned struktuuriüksused võiksid paikneda 

teeninduskeskustes (näiteks raamatupidamine 

Häädemeestel, planeerimine Kilingi-Nõmmes 

jne.). Võimalus paremini ära kasutada seniste 

vallamajade olemasolevaid ruume.  

2. Ptk. 6 Juhtimisstruktuur, Lisa 4 

Juhtimisstruktuur 

Sisuliselt arvestatud 

 

27.10.2016 

 

Urmas Aava 

(rahvakoosoleku 

protokollist) 

 

Häädemeeste vald 

1. Juhtimisstruktuuri, sh. vallavalitsuse liikmete 

arvu, abivallavanemate arvu ja ametiülesannete 

jaotuse jms. võiks jätta uue vallavolikogu 

otsustada ja lepingus mitte ette kirjutada.  

2. Ptk. 6 Juhtimisstruktuur, Lisa 4 välja jätta 

Osaliselt arvestatud 

 

27.10.2016 

Volikogu 6.10 

istungi protokoll, 

Treimani 

rahvakoosoleku 

protokoll 

 

Häädemeeste vald 

1. Lisada investeeringute lisas III tabelisse 

Treimani Rahvamaja hoone rekonstrueerimine 

kui Häädemeeste valla arengukavas ette nähtud 

tegevus. 

2. Lisa 3 Investeeringud 

Sisuliselt arvestatud 

 

31.10.2016 

 

Liia Pahk 

 

Häädemeeste vald 

1. Investeeringute aluseks võtta ühesugune 

investeeringu maksumus 1 elaniku kohta ja 

Osaliselt arvestatud 

(Häädemeeste 



lahtuvalt sellest kogu investeeringu maksumus 

2. Lisa 3 investeeringud 

prioriteetinvesteeringuid 

on suurendatud) 

31.10.2016 Liia Pahk Häädemeeste vald 1. Tuua välja ka olemasolevate laenude summa 1 

elaniku kohta 

Mittearvestatud 

31.10.2016 Liia Pahk Häädemeeste vald 1. Lõpliku investeeringute summa planeerimisel 

arvestada kindlasti ka olemasoleva laenu summat 

1 elaniku kohta 

Sisuliselt arvestatud 

31.10.2016 Liia Pahk Häädemeeste vald 1. Keskus peaks asuma kas Häädemeestel või 

Kilingi-Nõmmes (ühisvalla keskuseks on 

pakutud Uulu küla. Ühisvalda kuulub ju ka linn 

ja alevik. Keskus peaks asuma ikka valdade 

keskmes. Kas on ikka arvestatud ja Ikla ja 

Massiaru kaugust?) 

2. P.4.4 

Mittearvestatud 

31.10.2016 Liia Pahk Häädemeeste vald 1. Ühisvalla nimeks on pakutud Luitenõmme on 

küll ilus nimi, kuid see sobib vaid talu nimeks. 

Ühisvalla nimi peab olema selline, mis igale 

Eesti Vabariigi elanikule annab selge sõnumi, 

kus antud vald asub. Kõige sobivam on Lõuna-

Pärnumaa. 

2. P. 4.2 

Mittearvestatud 



31.10 Külliki Kiiver Häädemeeste vald 1. Ühinemislepingu lisa nr 4 „Juhtimisstruktuur“. 

Nimetatud lisa osas on Häädemeeste 

Vallavolikogu teinud oma istungil 06.10.2016.a  

ettepaneku see ühinemislepingu juurest välja 

jätta. Samuti leidis nimetatud istungil käsitlemist 

struktuuri vastuolulisus ja välja toodi ka 

konkreetsed seadusega vastuolus olevad 

lahendused (nt äriühingu alluvus 

abivallavanemale, külaseltside võrdsustamine 

volikogu komisjonidega, ettevõtjate otsene seos 

vallavalitsusega).  

Volikogus ja rahvakoosolekutel käsitletud 

ettepanekuid ma siinkohal dubleerivalt uuesti ei 

käsitle.  

Kuna aga pole teada, kas juhtimisstruktuur jääb 

ühinemislepingu lisaks või mitte, soovin juhtida 

tähelepanu veel mõningatele struktuuri 

kitsaskohtadele.  

Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse 

seaduse § 55 lõike 4 punktile 1 juhib 

vallasekretär vallakantseleid ning esitab 

vallavanemale ettepanekuid vallakantselei 

ülesannete, struktuuri ja teenistujate koosseisu 

kohta.  Antud juhtimisstruktuurist aga ei tulene, 

et vallakantselei mingil moel üleüldse ette oleks 

nähtud.  

Lisaks eeltoodule ei ole vallasekretäri ka üheski 

loodavas teeninduskeskuses ühtegi alluvat.  

Tekib küsimus, kelle kaudu hakkab vallasekretär 

seaduses sätestatud juhtumisülesannet täide 

viima ning kuidas soovitakse lahendada volikogu 

tehniline teenindamine.  

 

Osaliselt arvestatud 

(juhtimisstruktuuri on 

korrigeeritud) 

 



 Otsides juhtimisstruktuuri tõlgendamiseks abi 

juhtimisstruktuuri selgitustest, nähtub, et 

vallasekretäri töökoht paikneb vallakeskuses. 

Igas teeninduskeskuses on üks spetsialist, kes 

täidab keskuse juhi ülesandeid (p 4), sulgudes on 

välja toodud registripidaja olemasolu 

võimalikkus. Lisaks on märgitud, et oma 

valdkonna spetsialist  võib olla ka valdkonna 

abivallavanem või nõunik.  

Punktis 5 on toodud, et teeninduskeskuste 

töötajad alluvad (funktsionaalselt) oma 

valdkonna juhile (abivallavanemale, nõunikule 

või pearaamatupidajale).  

Punktis 6 on toodud, et piirkondlikes 

teeninduskeskustes tagatakse vähemalt järgmine 

kompetents ja teenused: avalduste vastuvõtmine 

ja esmane nõustamine, maksete vastuvõtmine, 

kinnisvarahaldus ja heakorra tagamine, kohalik 

arendusvõimekus, esmatasandi 

sotsiaalhoolekanne, rahvastikuregistri toimingud.  

Kuidas lahendatakse dokumendihaldus 

teeninduskeskustes, kui kantseleid kui sellist ei 

olegi?  

 

Kuna nimetatud kujul jääb juhtimisstruktuur 

arusaamatuks, siis palun komisjonil kaaluda lahendust, 

mille kaudu on võimalik tagada vallakantselei tegevus.  

2 . Lisa 4 Juhtimisstuktuur 

 

31.10 Külliki Kiiver Häädemeeste vald 1. Valla nime küsimus 

 

Ka valla nime küsimus oli arutusel nii 

Häädemeeste Vallavolikogus ja Häädemeestel 

toimunud rahvakoosolekul.  

Teen ettepaneku kaaluda täiendavalt 

väljapakutud valla nime (Luitenõmme) 

väljavahetamist.  

2. P. 4.2 

Sisuliselt arvestatud 



 

31.10.2016 Kristjan Pahk  Saarde vald 4.2. Uue avalik-õigusliku juriidilise isiku nimi on 

Lõuna-Pärnumaa vald (edaspidi „Vald“). 

Mittearvestatud 

31.10.2016 Kristjan Pahk Saarde vald 4.4. Pärast ühinemist asub valla keskus Kilingi-Nõmme 

vallasiseses linnas. Valla juriidiline aadress, postiaadress 

ja vallavolikogu ning vallavalitsuse asukoht on Nõmme 

22, Kilingi-Nõmme 86304, Saarde vald. 

Mittearvestatud 

31.10.2016 Kristjan Pahk Saarde vald 6.2. Teeninduskeskustes osutatakse neid teenuseid, mille 

osutamine on vajalik elanike vahetus läheduses. 

Teeninduskeskustes osutatavate teenuste hulk sõltub 

keskuse teenuspiirkonna suurusest ja olemusest ning võib 

vajadusel olla erinev. 

Sisuliselt arvestatud 

(juhtimisstruktuuri 

seletavas osas) 

31.10.2016 Kristjan Pahk Saarde vald 6.7. – Jätta välja Arvestatud 

31.10.2016 Kristjan Pahk Saarde vald 8.3. - Ametiasutuste töö ümberkorraldamisel ja uute 

ametnike ja töötajate teenistusse võtmise vajadusel 

leitakse personal avaliku konkursi tulemusel 

Mittearvestatud 

31.10.2016 Kristjan Pahk Saarde vald 9.4.7. – Jätta välja (Komm. Uus vald peaks eelkõige 

kujundama enda tunnustusüritused) 

Mittearvestatud 

(kommentaar suunatud 

uuele vallavalitsusele) 

26.10.16 Võiste koosolek Tahkuranna, Võiste 1. Struktuuri tabel vajaks olulisi muudatusi 

(abivallavanemate hulk, vallasekretärile alluv 

kantselei, lastekaitseid peab olema selle valla 

peale 2 jne), et see dokument ei saaks arengu 

juures takistuseks, tuleks juurde kirjutada, et 

see on indikatiivne või üldistav, kuid näitab 

ära põhimõttelise skeemi. 

Arvestatud 

26.10.16 Võiste koosolek Tahkuranna, Võiste 2. Ühinemisrahast tehtavatele investeeringutele 

märkida silt külge. 

Arvestatud 

27.10.16 Tahkuranna 

Vallavolikogu 

Tahkuranna 1. Sõnastada ühinemislepingu punkt 6.6. 

järgnevalt: Vallavalitsuse kuni 

seitsmeliikmelises koosseisus on vähemalt üks 

Arvestatud 



esindaja igast Lepinguosalisest vallast.“. 

27.10.16 Tahkuranna 

Vallavolikogu 

Tahkuranna Jätta lepingust välja punkt 6.7. ja Muuta LISA 4 (valla 

juhtimisstruktuur) vallavalitsuse koosseisu põhimõttel, 

et abivallavanemad ei kuuluks otse vallavalitsuse 

koosseisu. 

 

Arvestatud 

31.10.16 Reet Sai Tahkuranna vald Lisada ühinemislepingule külavanema statuut Arvestatud 

31.10.16 Reet Sai Tahkuranna vald Kavandada kõigi ühinevate valdadega  koos 

ühistegevusi, millede kaudu õpitaks üksteist paremini 

tundma, valmistaks ette koostööd tulevikus. 

Sisuliselt arvestatud 

31.10.16 Reet Sai Tahkuranna vald Korraldada ühinemisrahade eest uuring olemasolevate 

MTÜde tegevusaladest ja eesmärkidest. 

Mittearvestatud 

 


