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Viljandi valla ühinemisettepanekuga nõustunud omavalitsuste koosoleku 

 

PROTOKOLL 

 

Viljandi         09.august 2016 nr 3 

 

 

Kell 14.00-15.25 

 

Koosolekut viisid läbi Kaupo Kase ja Hellar  Mutle 

 

Protokollis Hellar Mutle  

 

Koosolekust võtsid osa: Viljandi Vallavolikogu esimees Hellar Mutle, 

Viljandi valla esindajad Kaupo Kase; Ene Saar, Sulev Kannimäe, Reet 

Pramann 

Halliste valla esindajad Ene Maaten, Janne Järvelt 

Kolga-Jaani valla esindajad Aivar Piir, Rivo Aren ja Maire Pettai 

Kõpu valla esindajad Kaja Lind, Siim Avi ja Taivo Lehesmets  

Tarvastu valla esindajad Aivar Kustavus, Alar Karu; 

 

Koosolekul viibisid: Mati Toomsalu - Viljandimaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor  

Erich Palm – Viljandi maavanem 

 

PÄEVAKORD: 

 

1. Põhimäärused ja esindatus  

2. Tegevuskava üle vaatamine 

3. Volikogu liikmete arvu teema 

4. Ühinemislepingu projekti täiendamine  

 

OTSUSTATI 29.august 2016 toimub kokkusaamine koos ametnikega et tutvustada ametnikele 

haldusreformi käiku, nende väljavaateid, staatust, töösuhteid ja tulevikuväljavaateid. 

Moodustatakse töögrupid vastavatest spetsialistidest erinevates valdkondades et arutada 

jooksvaid küsimusi ning leida koostöökohti. 

 

Sõna saab maavanem 

 

Erich Palm annab ülevaate ühinemisprotsessidest ka teistes maakondades. Piirkondliku 

komisjoni seisukoht on selline et Maavalitsus annab küll soovitusi, kuid eelkõige peaksid ov-d 

ise ühinemistes kokkuleppele jõudma. Viljandimaal on küsimuse piiriülesese liitumise 

võimalikkusest piirkondlikule komisjonile esitanud vaid Võhma linn, kuid sai oma küsimusele 

eitava vastuse. Hetkel maakonnas ühinemisprotsesside käik üsnagi positiivne.  

 

Päevakorrapunkt nr 1 

 

Vaadatakse üle viimane ühinemiskoosoleku protokoll nr 2   

Arutatakse alljärgnevaid punkte:  

 Arutluse all on sõnastus mis võimaldaks lepingus sätestada et omavalitsused ühinevad 

liitumise teel (22.juuni protokolli pp 3 p 5 põhjal) 

 Võetakse aluseks Viljandi valla senine juriidika ja  eeskirjad ning ning ühtlustatakse need 

teiste omavalitsustega. Eesmärgiks on et enne 2017 aasta korralisi kohalikke omavalitsusi 

oleks kõigi liituvate omavalitsuste juriidika võimalikult sarnane ja ühtsetel alustel. 
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 Igast piirkonnast peab olema liige liituva valla volikogu komisjonides –et tagada võrdne 

esindatus  

 Iga piirkond valib 4 prioriteetset investeerimisobjekti ühinemislepingusse. Objektid 

peavad olema  omavalitsuste kehtivates arengukavades.  

 Investeeringutel teedesse lähtume iga omavalitsuse senisest võimekusest teede ehitamisel 

ning rekonstrueerimisel.   

 Ühinemiseelsel perioodi võiks kasutada ära selleks et viia läbi vestlused töötajatega, 

monitoorida olemasolevaid töötajaid, nende võimekust ja vajadusel korraldada ka 

ümberõppevõimalusi ning täiendõpet et uuel vallajuhil oleks struktuuri loomine ja kaadri 

komplekteerimine kergem. 

 Punkt 22.06.2016 protokollis sätestas et praegused vallajuhid asuvad soovitavalt tööle 

piirkondade juhtidena. Tagasiside selle punkti kohta väga positiivne ei ole sest 

vallajuhtidele on ettenähtud aastane kompensatsioon ning pole ka selge kas nad üldse on 

valmis ning tahavad sellele positsioonile asuda. Ettepanek – piirkonnajuhid valitakse 

konkursi korras nii olemasolevate vallajuhtide, kui ka teiste kohalikke olusid tundvate ja 

omavalitsuse juhtimiskogemustega inimeste seast. 

 

OTSUSTATI  

1. Juristid vaatavad üle terminoloogia ja sõnastuse mis võimaldaks liitumist käsitleda 

lepingus kui omavalitsuste ühinemist liitumise teel. Tähtaeg 16 august 2016 

2. Juristid annavad soovitused ja sobiva redaktsiooni lepingu punkti 6 sõnastamiseks mis 

käsitleb õigusaktide kehtestamist ja kehtivust Tähtaeg 16 august 

3. Iga omavalitsus määratleb lepingu 13.2 kohaselt oma piirkonna  4 investeerimisobjekti 

mis tulevad edasisele arutlusele järgmisel koosolekutel. Tähtaeg 16 august 2016,  

sätestatakse lepingus LISA-12 Tähtaeg  9 august 2016 

4. Iga omavalitsus esitab lepingu 13.3  kohaselt nägemuse teedevõrgu parendamiseks 

vajaminevatest investeeringutest, mis lähevad arutlusele järgmistel koosolekutel Tähtaeg 

16 august 2016 ning sätestatakse lepingus LISA- 1 Tähtaeg 29 august 2016 

5. Sõnastada ja kinnitada lepingupunkt 14.2 selliselt et piirkonnajuhtide valikul konkursi 

korras eelistatakse esimese valikuna senistes piirkondades töötavaid ametnikke või  

omavalitsuskogemustega isikuid Tähtaeg 16 august 2016 

 

Päevakorrapunkt nr 2 

Tegevuskava üle vaatamine 

 

 INFORMATSIOON  

Riigi poolt on välja töötatud keskne rahva arvamuse väljaselgitamise kord mille võtame 

kasutusele.  

Rahva arvamuse välja selgitamine toimub perioodil 12-25 september 2016. 

Informatsioon ühinemislepingu projektist peab jõudma rahva arvamuse välja selgitamiseks 

ühinemist kajastavasse väljaandesse  .Väljaande ilmumise tähtaeg 12 september 2016 

 

OTSUSTATI   

1. Ühinemise ajutiste komisjonide põhimäärused kinnitatakse kõikide volikogude poolt 

augustikuu jooksul. Tähtaeg 29 august 2016 

2. Vallavolikogud otsustavad ja kinnitavad oma valiku ühinemispartnerluse kohta 

volikogudes. Läbirääkimised erinevates suundades pole otstarbekad.  

Tähtaeg 29 august 2016  

3. Järgmine ühinemiskoosolek toimub 16.august 2016  kell 15.00 VOL-is 

4. 29.augustil 2016 kell 13.00 toimub ühinemiskoosolek Viljandi vallas, Ramsi Vaba 

Aja Keskuses 



3 
 

5.  29 augustil 2016 kell 15.00 toimub ametnike ja allasutuste töötajate ühine infotund  

Viljandi vallas, Ramsi Vaba Aja Keskuses 

6. Vaadatakse üle  majandus, rahandus ja eelarve põhilised küsimused et töögruppides 

oleks võimalik konkreetseid edasisi tegevusi planeerida Tähtaeg 29 august 2016 

 

 

Päevakorrapunkt nr 3 

Volikogu liikmete mandaatide arv 

OTSUSTATI 

Ühtse valimisringkkonna mandaatide arv otsustatakse siis kui kõik läbirääkimiste pooled on 

ennast üheselt määratlenud ja otsused on volikogude poolt kinnitatud. Tähtaeg 29  august 2016 

 

 

Päevakorrapunkt nr 4 

Vaadatakse üle ühinemislepingu projekt  

 Ühinemislepingu projekti täiendamine  

 

OTSUSTATI 

1. Ühinjemislepingu punkti 4 täiendada alapunktiga  4.8 mis võimaldab kohaliku 

tähtsusega sündmustel kasutada piirkondade, külaseltside ja kogukondade enda 

sümboolikat. Lepingut täiendatakse . Tähtaeg 16 august 2016  

2. Kõigis komisjonide peaksid olema võimalikult võrdselt piirkondade esindajad 

(piirkonnad tuleb lepingus p 7  konkreetselt määratleda ja  üles lugeda) Lepingut 

täiendatakse . Tähtaeg 16 august 2016 

3. Otsustati punkt 9 pealkirjastada-  „Külaelu ja kodanikeühendused“ Lepingut 

täiendatakse . Tähtaeg 16 august 2016 

4. Ühinemislepingu punktis 8.3 sätestada et toetame piirkondlikku ja kohalikku 

indetiteeti kandvate ürituste ning ettevõtmiste korraldamist. Loend konkreetsetest 

piirkondadest ja algatustest  lepingusse LISA -1 ( Mulgi kultuur, Võrtsjärv, Soomaa 

jne ) Tehakse ettepanekud . Tähtaeg 16 august 2016 

5. Määratleda teenused mis peaksid jääma kohalikesse teenuskeskustesse  vastavalt 

lepingupunktile 11.2 Ettepanekud tehakse omavalitsuste poolt, Tähtaeg 16 august 

2016  

6. Otsustada kohalike teenuskeskuste asukoht, teenuste maht ning olemus, Tähtaeg 29 

august 2016 

7. Töötatakse välja uue valla struktuuriprojekt. Alustatakse töötajatega vestlusi, 

selgitatakse välja nende täiendõppe vajadused vastavalt uutele väljakutsetele. Periood 

2016-2017 

8. Lisapreemia mis kaasneb omavalitsuste liitumisel kui elanike arv ületab 11 000 piiri  

– Otsustati et üks võimalik kasutusvaldkond on investeering veekeskusele, mis on 

liituvate ov-de ühine objekt 

9. Otsustati et omavalitsus kes plaanib laenu võtta või teha suuremaid investeeringuid 

peaks informeerima sellest teisi lepingupooli.  

10. Omavalitsused lisavad oma kodulehtedele haldusreformi käsitleva teema ja suunavad 

sealt ka Viljandi valla ühinemise lehele  haldusreform.viljandivald.ee , kus on üles 

pandud kõik vastavad materjalid. Tähtaeg 16 august 2016 

11. Veebruaris  2017 asutatakse  ühine ajaleht. Selleks moodustatakse töögrupp kõikide 

omavalitsuste  ajalehe toimetajatest . Otsustatakse 29.august 2016 

 

 

 

 

Kaupo Kase        Hellar Mutle 


