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Koosolekut juhatas Siret Vene, protokollis Kaarin Sarapuu 

 

Koosoleku päevakorra teemad: 

1. Sümboolika konkursi välja kuulutamine 

2. Alakomisjonide moodustamine 

3. Ettevalmistused valimiskomisjoni moodustamiseks 

 

Siret Vene tegi ettepaneku arutada viimast päevakorra punkti esimesena ja jätta valla sümboolika 

konkursi väljakuulutamise päevakorra punkt viimaseks.  

 

1. Ettevalmistused valimiskomisjoni moodustamiseks 

 

Koosoleku juhataja Siret Vene selgitab, et ühinevatel volikogudel tuleb vastu võtta valimisi 

puudutavad otsused. Me oleme ühtses valimisringkonnas kokku leppinud aga volikogud ei ole veel 

vastu võtnud otsuseid. Vajaks volikogudes vastu võtmist aprillis või mais järgmised otsused: 

valimiringkonna moodustamise, mandaatide määramine, volikogu liikmete arvu määramine 

liikmeliseks ja valla valimiskomisjoni moodustamise kohta. Need on meil kõik ühinemislepingus 

olemas ja varasemalt kokku lepitud, seega on otsused lihtsalt vormistuse küsimus. Lisaks tuleks 

otsustada valla valimiskomisjoni liikmete arv ja kuulumine. Need otsused tuleks aprillis teha. 

Peeter Rahnel – Oleme uurinud ja valdavalt võetakse need otsused vastu mai kuus, kuna selle kohta 

on olnud palju küsimusi ja vajab selgitamist ja täpsustamist. Valla valimiskomisjoni puhul ei 

kohusta seadus vallasekretäre olema komisjoni liikmeks või esimeheks. 

Siret Vene – Vallasekretäridele tuleb teha ülesandeks omavahel sellel teemal suhelda ja leida need 

liikmed, kes kuuluvad komisjoni. 

Villu Võsa selgitab valimiskomisjoni moodustamist volikogus.  Meie lepime omavahel kokku mitu 

liiget ja asendusliiget valimiskomisjoni kuulub ja nimeliselt, kes kuuluvad. Valimiskomisjon valib 

siis juba esimehe ja aseesimehe. 

Siret Vene selgitab vallasekretäride poolt esitatavate liikmete esitamist. Valimiskomisjonis võib olla 

kuni 7 liiget ja 2 asendusliiget. 

Ervin Tamberg – Minu ettepanek on määrata liikmed vastavalt elanike arvule.  

Peeter Rahnel – Meil on neli ühinejat ja võiks määrata 4 liiget ehk igast ühinejast üks liige. 

Ene Maaten – Ettepanek on esitada igast vallast üks liige. 

Jüri Kert – Ettepanek on määrata kaks asenduskiiget. 

Arvo Maling – Mis kuupäevaks need nimed tuleks esitada? 

Siret Vene – Liikmed võiks esitada mai volikokku ja seaduse järgi teeb selle ettepaneku 



vallasekretär. 

Arvo Maling – Teen ettepaneku esitada 20. aprilliks Karksi valla üldmeilile isikud keda esitate 

valimiskomisjoni. 

Toimus arutelu. 

Otsustati: valimiskomisjon moodustatakse nelja liikmeline kahe asendusliikmega. Iga vald 

esitab ühe liikme ja asendusliikmeid esitavad Abja ja Karksi vald. Liikmed esitatakse 

hiljemalt maikuu volikokku. 

 

2. Alakomisjonide moodustamine 

 

Siret Vene – Ettepanek on moodustada põhimääruse läbivaatamise komisjon.  

Villu Võsa selgitab, et oleks vaja ühtlustada Mõisaküla põhimäärust, kuna uus vald peab lähtuma 

kuni uue põhimääruse kinnitamiseni Mõisaküla põhimäärusest.  

Siret Vene – Põhimääruse võiks läbi vaadata ja läbivaatamise tulemused esitada 16. mai 

ühinemiskomisjoni istungile ja enne seda saata 9. maiks komisjoni liikmetele tutvumiseks. 

Toimus arutelu. 

Otsustati: Moodustada põhimääruse läbivaatamiseks komisjon kuhu kuuluvad 

vallasekretärid. Vallasekretäridel vaadata üle põhimäärused, esitada läbivaatamise tulemused 

ja ettepanekud 16. Maiks ühinemiskomisjoni istungile ja 9. maiks saata tutvumiseks 

ühinemiskomisjoni liikmetele. Komisjoni kutsub kokku Halliste valla vallasekretär. 

 

Siret Vene selgitab sotsiaalkomisjoni moodustamist. 

Villu Võsa selgitab komisjoni tööülesandeid ja teeb ettepaneku, et sotsiaaltöötajad võiks kokku 

kutsuda Mõisaküla sotsiaal- ja noorsootööspetsialist. 

Toimus arutelu. 

Otsustati: Moodustada sotsiaalkomisjon kuhu kuuluvad kõikide ühinevate valdade 

sotsiaalvaldkonna spetsialistid. Sotsiaalkomisjoni ülesanne on vaadata üle sotsiaalvaldkonna 

üldaktid ja määratavad toetused. Esitada sotsiaaltoetusi puudutav võrdlevate andmetega 

tabel 16. mai ühinemiskomisjoni istungile ja saata see eelnevalt 9. maiks ühinemiskomisjoni 

liikmetele tutvumiseks. Sotsiaalkomisjoni kutsub kokku Mõisaküla linna sotsiaal- ja 

noorsootööspetsialist. 

 

Siret Vene selgitab eelarve komisjoni moodustamist ja komisjoni tööülesannet. 

Toimus arutelu. 

Otsustati: Moodustada ühinevate valdade raamatupidamisvaldkonna töötajatest 

eelarvekomisjon, kelle tööülesandeks on teha valdade töötasude võrdlev analüüs. Analüüs 

esitada 16. mai ühinemiskomisjoni istungile ning saata see eelnevalt 9. maiks 

ühinemiskomisjoni liikmetele tutvumiseks.  Komisjoni kutsub kokku Abja valla finantsala 

juhataja. 

 

 

3. Sümboolika konkursi välja kuulutamine 

 

Ettekande esitab Siret Vene. 

Taimo Tugi teeb ettepaneku lasta valla sümboolika küsimus otsustada uuel volikogul. 

Ene Maaten – Halliste valla sümboolika on kõige mulgipärasem. Teistel kõigil on oma linna 

sümboolika ja nad võivad seda linna lipul edasi kasutada. Meie ei sunni oma sümboolikat peale. 

Peeter Rahnel teeb ettepaneku jätta ka valla sümboolika konkursi väljakuulutamine uue volikogu 

otsustada. 

Villu Võsa selgitab, et Viljandi vald kuulutas välja konkursi peale valimisi. Enne valimisi peaks iga 

vald selle sümboolika kinnitama ja ma ei ole veendunud, et me selles osas ühte meelt oleme. 

Jorma Õiglus teeb ettepaneku jätta sümboolika teema otsustamine uuele volikogule. 



Siret Vene selgitab, et otsustada võib uus volikogu, kuid konkursi võiksime välja kuulutada. 

Jüri Kert – Kas on mõtet teha kulutusi konkursi kuulutamiseks, kui me ei ole kindlad millised 

tingimused sobivad uuele volikogule. 

Ene Maaten – Meil ei ole praegu selle otsusega kiiret. 

Toimus arutelu 

Otsustati: Hetkel valla sümboolikaga selle konkursiga ei tegeleta. 

 

1. Koosolek nr 12 

1. Toimub teisipäeval, 16. mail 2017 Karksis. 

2. Järgmine kord: 

 Vallasekretäride komisjoni ettekanne; 

 Sotsiaalkomisjoni ettekanne; 

 Eelarvekomisjoni ettekanne. 
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Siret Vene       Kaarin Sarapuu 

juhataja       protokollija 


