Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puka valla, Rannu valla ja
Rõngu valla
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Algus: 14.00
Lõpp: 17.10
Juhataja: Eva Kams
Protokollija: Margit Kiin
Võtsid osa: Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puka valla, Rannu valla ja
Rõngu valla esindajad. Vaatlejatena Nõo valla esindajad. Osalejate nimekiri lisatud
Päevakord:
1. Kohalike omavalitsuste hoonete/objektide esitlusettekanded
2. Viljandi vallavolikogu aseesimehe Kaupo Kase ettekanne Viljandi valla ühinemisprotsessist
3. Arutelu ja edasised tegevused

1. Kohalike omavalitsuste hoonete/objektide esitlusettekanded
Ettekandja: Eva Kams avab koosoleku. Kohalike omavalitsuste (edaspidi KOV) esindajad esitavad
lühikokkuvõtted KOV objektide kohta.
Sõna võtsid: KOV esindajad.
Tehakse kokkuvõtted objektide ülevaatusest

2. Viljandi vallavolikogu aseesimehe Kaupo Kase ettekanne Viljandi valla ühinemisprotsessist
Ettekandja: Kaupo Kase teeb ettekande Viljandi valla ühinemise protsessist. Ühinemise ajendiks
eelkõige rahvaarvu vähenemine, töö- ja elukohtade ümberpaiknemine.
Tegevuse koordineerimisel tuleb vaadata suuremat pilti kogu Eesti rahvastiku rände ja töökohtade
osas, mis hakkab kujundama töörännet. Prognoosida trende.
Läbirääkimistel pöörata tähelepanu kogu arengule, mitte üksikutele teemadele nagu näiteks koolide
säilimine. Koolide säilimine sõltub õpilaste arvust ning pikemas perspektiivis suletakse kool sõltumata
kokkulepetest, kui õpilaste arv väheneb. Jäävad elujõulised koolid.
Oluline – tuleb valida KOV nimi, kus on vallamaja, teeninduspunktid Viljandi näitel ei toimi. Kokku
leppida mis saab ametnikest.
Tuleb arvestada mida on kodanikule vaja – see on töökoht, kas on vastavatele haridustasemetele
töökohti. Loodava KOVi osas tervishoiuteema, turvalisuse küsimus, sotsiaalne taristu (lasteaiad,
koolid, rahvamajad), tehniline taristu.
Uues suuremas KOVis tuleb inimeste juhtimisega kindlamalt tegeleda.
Õigusaktid ühtlustada.
Eraldatavad toetused on küsimus mis vaja paika panna.
Hetkel KOVid võistlevad, ühinemisega võimalik arendada piirkonda.

Valitsemiskulud KOVide ühinemisega Viljandi näitel vähenesid, aga see ei ole peamine. Peamine on
konkurentsivõimeline piirkond, mis suudab olulistes asjades kokku leppida ning olla teiste KOVidega
võrdne partner.
Ühinemise eelduseks peab olema läbirääkimiste soov ja ka toetav suhtumine kõikide osapoolte
vahel. Mitte takerduda suhetesse ning üksikküsimustesse, kaaluda kõiki argumente.
T.Korss: Kuidas oleks otstarbekas toimida kui vald tahab osaliselt ühineda.
K.Kase: Tuleb lähtuda loomulikust liikumisest. Kui üks osa valda liigub teise maakonda siis otstarbekas
osaline liitumine.
Valimispiirkonna valik – kui teha konkreetsed piirkonnad endiste KOVide piirides tekib segadus. EV
valimiskomisjoni esimehe soovitus teha üks valimispiirkond.
Viljandi valla ühinemise tegevuskava näidis:
Tehti ühinemiskomisjon;
Tegevusplaan – kõik pandi täpselt kirja;
Alamkomisjonid;
Uuringute otsustamine;
Ühinemislepingu koostamine;
Volikogu valimiste korra otsustamine;
Volikogu ühisistungi korraldamine;
Rahvaarvamuse väljaselgitamine;
Lepingu projekti avalik väljapanek;
Kõikide liituvate valdade ametiasutuste töötajate liitumisseminari korraldamine;
Infokoosolekute korraldamine;
Rahvakoosolekutel esitatud muudatuste läbivaatamine;
Rahva arvamuse meetodi väljaselgitamine- see on volikogu kinnitada;
Rahva arvamuse kinnitamine volikogus;
Volikogu otsus halduskorralduse muutmiseks kinnitatakse ühislepingu ja selle lisad;
Olenevalt sellest kas liitutakse või ühinetakse, võib tulla vajadus kinnitada volikogudes ajutiselt uue
loodava valla pitsat ja vapp;
Uue loodava valla volikogude valimiste korra kinnitamine volikogudes;
Maavanemale esitatavate dokumentide paketikoostamine;
Dokumendid maavanemale.
Juriidiline küsimus – kui ühinetakse tekib uus vald siis antakse uus reg nr ja ühingutes ei ole enam
esindatust.
Kui liitutakse siis jääb vastavalt valikule olemasolev KOV.
Vanade vallamajade saatus- ühiskondlikeks hooneteks raamatukogu, sots korterid jne
Esmased investeeringud kirja panna ja liitumislepingu projekt koostada.

3. Arutelu ja edasised tegevused
Sõna võtsid: Eva Kams soovib KOV esindajate otsust, kas pärast toimunud koosolekut jätkatakse
läbirääkimistega.
Otsustati:
1. Jätkata läbirääkimisi, määrata järgmine koosoleku toimumise aeg ja koht:
Kuupäev – kolmapäev, 27 aprill kell 14.00 Rõngu koolimajas.
2. Tegutseda edasi tegevuskava alusel, võtta aluseks lepingu näidis

3. Ettepanek moodustada teemakomisjonid järgmiselt:
(teemakomisjoni kuuluks kaks esindajat igast KOVist)
Hariduskomisjon – sh huviharidus, noorsootöö;
Kultuurikomisjon;
Sotsiaalkomisjon;
Majanduskomisjon – sh kommunaalmajandus, ühistransport jms;
Ühiskomisjon – erinevate teemade aruteluks. Komisjoni kuuluvad kolm liiget igast KOVist
Salle Ritso selgitab: juriidilises mõttes – kui KOVil on volikogu otsusega määratud viis inimest, kes
läbirääkimistel osalevad võivad olla komisjoni liikmed KOV esindajana.
4.
5.
6.
7.

Ette valmistada investeeringute nimekiri
Mõelda/teha ettepanekuid loodava KOV nime osas
Moodustada loodava KOVi valitsemise struktuur
Taotleda Rahandusministeeriumist konsultandi teenust (haldusreformi eksperte)
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