Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puka valla, Rannu valla ja
Rõngu valla
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Algus: 14.00
Lõpp: 16.20
Juhataja: Meelis Karro
Protokollija: Margit Kiin
Võtsid osa: Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puka valla, Rannu valla ja
Rõngu valla esindajad. Osalejate nimekiri lisatud
Päevakord:
1. Ühinemisläbirääkimiste tegevuskava arutelu
2. Arvamuste kuulamine
Ettekandja: Meelis Karro avab koosoleku.
Sõna võtsid: Eva Kams tutvustab päevakava ning teeb ettekande ühinemisläbirääkimiste
ettevalmistusest.
Elva linn on esitanud taotluse EAS-ile koordinaatori teenuse hankimiseks. Taotletud on 34 tuh
eurot, millele lisandub omaosalus 6 tuh eurot. Vastus toetuse eraldamise otsuse kohta tuleb
märtsi kuu jooksul.
Eva Kams tutvustab tegevusplaani ja ajakava – materjalid lisatud protokollile.
Oktoobri lõpuks käesoleval aastal, peaks olema ajakava kohaselt ühinemise leping heaks
kiidetud ning 31.detsembriks volikogude poolt ühinemisotsused vastu võetud.
Osapooled peavad detailsemalt kokku leppima ajakava tegevused.
Salle Ritso tutvustab ühinemise etappe – materjalid lisatud protokollile.
EAS-i esitati taotlus koordinaatori teenuse hankimiseks, mis tähendab, et
ühinemisläbirääkimisi koordineerib peamiselt üks isik ning vajadusel kaasatakse erinevaid
eksperte juurde.
Kui taotlus rahuldatakse, siis tuleb korraldada lihthange.
Sarnast hanget ei ole vabariigis veel teostatud.
Üheks ühinemise etapiks on ühinemisprotsessi eelarve kinnitamine ja kooskõlastamine.
Oluline on avalikkuse kaasamine. Vajalik koostada kommunikatsioonikava, valida
eestkõneleja ning kommunikatsioonikanalid.
Praktikas on koostatud eraldi veebileht.

Seaduse kohaselt tuleb läbi viia uuringud.
Kogu ühinemisprotsessi oluline osa on ühinemisleping, milles kajastub osapoolte
kokkulepped. Lepingus tuleb kajastada seadusest tulenevad elemendid ja osapooltee
kokkulepped.
Pärast seda järgneb eelnõu avalikustamine.
Rahvahääletuse korraldamine – iga konkreetse KOV elanike arvamuse väljaselgitamine.
Soovitav oleks vastu võtta hääletuse kord. Tuleb otsustada kuidas hääletus läbi viia – kas
ainult elektrooniline hääletus, ainult sedelitega hääletus või segavariant.
Elektroonilise hääletuse puhul tuleb luua võimalused. Võimalus liituda VOLISega mida saab
hääletuseks operatiivselt kasutada. VOLISe programm on ühildatav rahvastikuregistriga.
Otsustada tuleb milline on vanuse piir kes saab hääletada -16 või 18 aastased jne.
Märt Meesak: Ajakavas peaksid uuringud toimuma paralleelselt läbirääkimistega. Tulemused
on olulised läbirääkimiste kulgemisel.
Eva Kams: Uuringud on planeeritud paralleelselt läbirääkimiste toimumisega.
Märt Meesak: Vajalik oleks kokku saada isikutega, kes on ühinemisprotsessis osalenud nt
Viljandi esindajaga, kes on taolise protsessi läbi viinud.
Eva Kams: Mitmed konsultandid on nõus tulema, kuid tänane aeg ei sobinud.
Aivar Kuuskvere teeb ettepaneku lülitada ajakavasse teiste KOVide objektidega tutvumise,
kuna see on läbirääkimiste edasiseks kulgemiseks vajalik. Objektidega tutvumine teostada
läbirääkimiste algusjärgus.
Otsustati: Nõustuda ettepanekuga
Kristina Ruder: Milline on Elva nägemus kuue omavalitsuse koostöö osas?
Meelis Karro: Kui vaadata piirkonda tervikuna siis väiksematel valdadel on keeruline toime
tulla. Elval on käesolevas poliitilises olukorras keeruline nt gümnaasiumiga. Positiivseid
puutepunkte on mitmeid miks koos tegutseda on lihtsam. Küsimus, kas koostöö tulevases
piirkonnas on tõhus, vajab läbirääkimist ja analüüsi. Oluline on minna edasi arvestusega, et
seaduse eelnõu tuleb.
Kui eelnõud ei tule siis lähevad edasi need KOVid kellel on ühinemise soovi.
Kristina Ruder: Huvitab nägemus valdkondade kaupa – sots, haridus jne.
Eva Kams: Tegime ettepaneku ühinemiseks, mitte dikteerimiseks. See on dialoog. Paneme
KOVide nägemuse lauale ja koos vaadatakse tervikut.
Ermo Kruuse: Ettepanek – välja selgitada ühinemise potentsiaal. KOVidel on laual mitu
liitumisettepanekut. Kui üks KOV loobub, tuleb läbirääkimistes teine seis. Omavalitsused
peavad olema ausad.
Terje Korss: Kuna Rõngu saab selles osas kindla otsuse teha?
Aivar Kuuskvere: Rõngu ootab Sangaste ettepanekut.
Terje Korss: Palupera on ühinemise osas suunaga Elva poole, aga vallal ei ole linnaga ühist
piiri. Ühinemine sõltub Rõngu otsusest. Sama küsimus puudutab ka Pukat.
Ettepanek – panna ajakavasse tähtaeg millal Rõngu otsuse teeb.

Kongutast ja Rõngust sõltub Rannu ühinemine Elvaga.
Sulev Kuus: Ettepanek – teha objektide tutvustus slaidiprogrammina ja mitte füüsiliselt läbi
sõita.
Eva Kams: Järgmiseks kokkusaamiseks slaidid objektide kohta ette valmistada.
Ermo Kruuse: Küsimus Rõngule – kas Rõngu võib ühinemisprotsessis jaguneda osaliselt
pooleks?
Sulev Kuus: Küsimuse otsustab volikogu, aga eeldus on ühineda tervikuna.
Aivar Kuuskvere: Ei toeta ideed, et külad üksikuna liituvad.
Terje Korss: Kas rahvaküsitlus tuleb külade kaupa või kogu KOV territooriumi peale?
Salle Ritso: Iga KOV otsustab mis on see üksus, kuidas elanike arvamust välja selgitada.
Meelis Karro annab sõna Konguta esindajale arvamuse selgitamiseks.
Märt Meesak: Rannu ühinemine sõltub Kongutast. Puhja ei ole ettepanekut esitanud ja tänase
seisuga, kui seaduse eelnõu tuleb, siis Kongutal puuduvad variandid. Kongutal ei ole vajadust
takistada Rannu ühinemist. Tuleb teha elujõuline omavalitsus. Tuleb vaadata kus on töökohad
ja kus elanikud liiguvad.
Meelis Karro annab sõna Rannu esindajale arvamuse selgitamiseks.
Maano Koemets: Problemaatiline koht on see, et oleme koos seaduseelnõu sunnil, seetõttu on
ka teatud mõttes paigalseis. Kui seadus saaks heakskiidu areneks teema edasi. Rannu
volikogu otsus oli läbi rääkida, aga kui eelnõud ei oleks, oleks volikogu teisiti otsusutanud.
Rannu ei taha jääda olukoda kus KOVid läbi räägivad ja Rannu ei ole kaasatud. Kui lauast
lahkub kaks kolm valda, on ka meie liitumine küsitav.
Kristina Ruder: Milline on garantii, et praeguse ühinemise käigus loodav leping jääb neljaks
aastaks kehtima. Kui tuleb uus volikogu - mõtleb ümber.
Salle Ritso: Leping allkirjastatakse ja seda ei või muuta teatud perioodi.
Vaheaeg 15.20 – 15.40
Meelis Karro annab sõna Puka esindajale arvamuse selgitamiseks.
Aleksander Sven Esse: Puka vallale on ettepaneku teinud kaks omavalitsust. On külade kaupa
liitumise soov, osa vallast soovib mulgimaaga ühineda. Seisukohad kujunevad läbirääkimiste
käigus.
Maano Koemets: Tuleb kaardistada piirkond kus elanikud tegelikult liiguvad, piirkond ei
tohiks olla ka liiga suur. Samuti tuleb vaadata millised kohustused KOVidel on.
Sulev Kuus: teeb ettepaneku objektidega tutvumise osas märkida ajakavasse konkreetsed
kuupäevad, millal iga KOV teiste esindajad vastu võtab ning organiseerib transpordi.
Eva Kams teeb ettepaneku kokku kutsuda järgmine ühinemisläbirääkimiste koosolek 5.aprillil
2016.a. ning selleks ajaks peaks olema objektide tutvustus soovijate poolt tehtud.
Otsustati: Järgmine ühinemisläbirääkimiste koosolek kokku kutsuda 05.aprillil 2016.a
kell 14.00 Rannu Rahvamajas. Ette valmistada slaidid objektide tutvustamiseks.

Leppida kokku järgmised kuupäevad objektide külastuseks:
Puka
Palupera
Rannu
Konguta
Rõngu
Elva

18. märts kell 13.00
21. märts kell 10.00
22. märts kell 10.00 (koos Kongutaga)
22. märts kell 12.00 kokkusaamisega vallamaja ees
24. märts kell 10.00 kokkusaamisega vallamaja ees
31. märts kell 10.00 linnavalitsuse ees

Info edastada üldisesse listi.
Eva Kams tutvustab võimalust taotleda konsultant rahandusministeeriumist, kes annab
soovitusi ühinemisläbirääkimiste läbiviimiseks.
Salle Ritso tutvustab millistes valdkondades läbirääkimisi toetatakse.
KOVide poolt esitatud taotlused vaadatakse läbi igakuiselt. Taotlus peab olema allkirjastatud
kõikide osapoolte poolt. Konsultant on tasuta.
Eva Kams: Kodanike teavitamiseks tuleb valida keskkond. Ühtne dokumendikeskkond oleks
kõige tõhusam ning kodanikele kättesaadav. Küsimus on selles, kes teeb ja kuidas
finantseeritakse.
Elva uurib võimalusi kuidas keskkonna loomine võiks kujuneda ja mis see võiks maksta.
Ermo Kruuse teeb ettepaneku, et iga KOV avab oma kodulehel vastava rubriigi.
Otsustati: Läbirääkimistel osalev KOV avab oma kodulehel ühinemisläbirääkimiste
rubriigi, kus kajastatakse vajalik info. Elva uurib ühise keskkonna loomise võimalusi.
Eva Kams teeb ettepaneku ühinemisläbirääkimiste detailsemate teemade arutamisel aluseks
võrra Kernu –Nissi – Saue vald – Saue linn ühinemise leping, kus on peamised läbirääkimiste
teemad kajastatud. Lepingu sisu kujuneb vastavalt läbirääkimistele.
Otsustati: Nõustuda ettepanekuga. Lisada lepingu näidis protokollile ning juhinduda
sellest läbirääkimiste teemade osas. Edasine arutelu toimub näitliku lepingu põhjal.
Leelo Suidt: Kes paneb kokku uuringud, mida peame vajalikuks uurida ja kuidas läbi viia?
Salle Ritso: Uuringute läbiviimine on seadusest tulenev kohustus. Peame tagama vajalikud
uuringud. Eelarve prognoos näiteks on üks olulisemaid uuringuid. Uuring on erinevate
valdkondade andmete kogumine, mis annab ülevaate läbirääkimiste kulgemiseks.
Eva Kams: Kui saame 5. aprilliks teada EAS otsuse, saame rakendada konsultandi uuringute
vajaduse väljaselgitamiseks ja läbiviimiseks.
Ermo Kruuse: Kaardistada tuleks KOVide toetused, tahame saada maksimumi, millega
arvestada.
Aaivar Kuuskvere: Arvestada tuleb milline on mõju ühistranspordile, toetustele jne. Teatav
mõju on ka tulevase KOV nimel.
Eva Kams: Kutsun 5.aprilliks isiku, kes on ühinemisprotsessis osalenud.
Meelis Karro: Elva võtab initsiatiivi ning selgitab välja milliseid teemasid on vaja
uurida.
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