
Vändra alevi, Vändra valla, Tootsi valla ja Halinga valla 
ühinemiskomisjonide koosolek 

PROTOKOLL 

Tootsis          02.08.2016 

 

Osalejad: Nimekiri lisatud (nimekirjast puudub kohalolnud Halinga valla ühinemiskomisjoni 
liige Mati Rosenstein). 

Koosolekul osalejad täpsustavad koosoleku päevakorda ja kavandavad koosolekul kajastada 
järgmisi küsimusi: 

 

PÄEVAKORD 

1.Protokollija ja koosoleku juhataja valimine 

2. Ajakava ja lepingu projekti arutelu 

PÄEVAKORRAPUNKT 1 
1.Protokollija ja koosoleku juhataja valimine 
 
Riina Kukk teeb ettepaneku protokollijaks valida Piret Müür 

Osalejad nõustuvad Piret Müüri protokollijaks valimisega. 

Halinga valla esindajad teevad ettepaneku koosoleku juhatajaks määrata Halinga vallavolikogu 
esimees Tarvi Tasane, kuna Halinga esindajate poolt on vastavalt eelmisel, 28.06.2016 
koosolekul kokkulepitule ühinemislepingu projekti viidud sisse omapoolsed ettepanekud ja 
täiendused ning Tarvi Tasane on valmis neid ühinemiskomisjonidele tutvustama. 

Osalejad nõustuvad esindajate ettepanekuga ja koosolekut juhatab Tarvi Tasane.  

PÄEVAKORRAPUNKT 2 
2. Ajakava ja lepingu projekti arutelu  
 
Ajakava osas informeerib Halinga vallavanem Ülle Vapper, et selles leppisid komisjonid kokku 
juba 28.06.2016. Tarvi Tasane saadab ajakava uuesti komisjoni liikmetele.  

Seoses sellega lülitatakse ajakava ka käesoleva protokolli lisadokumendiks (LISA3) 

Tarvi Tasane tutvustab Halinga valla poolt lepingusse tehtud muutusi vaadates üle lepingu kõik 
punktid algusest alates. 



Kuna tutvustatavast lepingust on Tootsis kasutatava arvutiprogrammi tõttu kadunud punktid ja 
alapunktid, kajastavad erimeelsust või arutelu tinginud punktid käesolevas protokollis teemade 
täpsusega. Viidata lepinguprojekti vastavale punktile ei ole võimalik. 

1. Arutatakse teeninduskeskuse ja halduskeskuse mõiste üle. Kas pidada vajalikuks neid 
lepingus eraldi välja tuua? Ettepaneku tegijad põhjendavada endi seisukohti sellega, et vastavalt 
varasemalt kokkulepitule, kus Tootsis otsustati säilitada elanikkonna esmaste vajaduste 
lahendamiseks n.ö teeninduspunkt, mis on mehitatud kokkuleppe järgi suurusjärgus kolme 
inimesega. Selle ülesandeks mõeldi eelkõige sotsiaalküsimustega tegelemine, samuti elanike 
vastuvõtu ning halduskeskuste ja teeninduskeskuse vahelise suhtluse koordineerimisega seotud 
tegevusi eesmärgiga säilitada elanikele teenuse saamine kohapeal siis, kui tekib vajadus. 
Arvestatud on, et Tootsi piirkonnas elab ligikaudu 800 elanikku, ei ole rohkemate teenuste jaoks 
vajalikku personali kohapeal igapäevaselt mõistlik hoida. Samas tagab see korraldus 
praegusega võrreldes teenuse kõrgema kvaliteedi. Praegused Vändra alevi ja Pärnu-Jaagupi 
alevi keskused tegutseksid halduskeskustena, milles säilivad enamus spetsialiste kohapeal, 
arvestades piirkonnas elavate isikute arvu ja vajadusi ning kus lisaks teenindusfunktsioonidele 
on tagatud ka strateegilist funktsiooni täitvate ametnike ning spetsialiseerunud ametnike 
olemasolu. 

Kuigi kerkis üles küsimus keskuste eristamise vajadusest, ei peetud vajalikuks nende sõnastust 
siiski muuta ega teemat lepingus teisiti lahendada.  

2.Tootsi esindajatelt tuleb ettepanek nimeküsimuses. Tootsi esindajad leidsid, et kui Vändra 
ja Jaagupi on nimes sees, siis Tootsi elanikud tunnevad ennast puudutatuna, kui Tootsit ei ole. 
Samas ei ole võimalik kolme nime kindlasti valla nimeks määratleda. Tootsi esindajate väitel 
elanikud samas nõustuks nimega Vändra vald, kuigi ka selles puudub viide Tootsile. 

Piret Müür avaldab arvamust, et sel juhul tuleb täiesti uus nimi leida. Oleks rumal meist kui 
nime pärast protsess seisma jääb. Nimi ei anna ühinenud omavalitsusele mingit eelist ega 
lisaväärtust. Seda annab pigem osutatava teenuse kvaliteet ja sisu.  

Kaalutakse, kuidas nimeküsimusega edasi. 

Otsustatakse, et arutatakse lepingut edasi ja lõpus tullakse probleemsete punktide juurde tagasi. 

Tarvi Tasane jätkab ettekannet. 

3.Põhimääruse küsimuses toimub arutelu. Seaduse järgi kehtestatakse uus põhimäärus kuue 
kuu jooksul volikogu valimiste tulemuste väljakuulutamise päevast arvates.  

Põhimääruse osas mõelda kuidas üleminekuperioodi põhimääruse küsimus lahendada. Priit 
Enok soovib teada, kas on teiste kogemusi, millelt eeskuju võtta. Riini Õige selgitab, et ta on 
tutvunud ka teiste lahendustega ja paljudel juhtudel on seda teed mindud nagu tänases 
lepinguprojekti sõnastuses.  

Toimub arutelu. Priit Enok soovib näiteid, mis takistab, kui senised põhimäärused kehtiksid 
igaühe territooriumil edasi kuni uus pole vastu võetud. Piret Müür selgitab, et seaduse mõttes 



nii ei saaks küsimust lahendada, kuna seaduse sõnastuse järgi peaks sel juhul ühinejad kokku 
leppima, kelle põhimääruse järgi vahepeal toimetatakse. (HRS § 14 1 lg 4 2) 

Lisaks ei oleks see ka praktiliselt võimalik, kuna erinevad omavalitsused on oma tegevusi 
reguleerinud erinevalt. Nt volikogu töökorralduse osas, kus mõnel on eestseisus teistel mitte? 
See tekitaks suurt segadust ning annaks võimaluse vaidlusteks. 

Otsustatakse jätta lepinguprojektis olemasolev sõnastus nii nagu on ja käesolevas protokollis 
fikseeritakse täpsustusena, et: 

ühinemiskomisjonid on konsensuse alusel kokku leppinud, et põhimääruse vastuvõtmine, 
mille alusel enne uue valla põhimääruse kehtestamist tegutsetakse kavandatakse hiljemalt 
juunikuusse 2017.a. 

4. Valla juriidiline aadress võiks jääda on Halinga valla esindajate ettepanekul Vändra alev, 
Pärnu-Paide mnt 2. 

Lepingusse viia sisse muudatus, et teeninduskeskuse aadress saab olema Tootsi täpsusega, 
kuna ilmselt on vajalik tänast asukohta muuta. 

5. Kerkib küsimus kahe halduskeskuse tegevuse osas. Osalejatele jääb selgusetuks, mis 
mõõde sellel on. Võimalik, et selle küsimuse juurde on vaja tagasi tulla. 

Tarvi Tasane jätkab lepingu tutvustamist. 

Infolehe osas pakutakse et ilmumise sagedus lepingust välja võtta. 

6.Seadusest täpsustada millist ajahetke on silmas peetud haldusterritoriaalse korralduse 
jõustumise all. Küsimus kerkib seoses võlakohustuste võtmisega KOV-ide poolt enne 
haldusterritoriaalse korralduse jõustumist. 

§ 25. Kohaliku omavalitsuse üksuse võlakohustuste võtmine enne 
haldusterritoriaalse korralduse muudatuse jõustumist 

HRS § 25 sõnastus enne haldusterritoriaalse korralduse muudatuse jõustumist peavad 
asjaomased volikogud võlakohustuste võtmisel kuni valimistulemuste väljakuulutamise 
päevani konsensuslikult heaks kiitma kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise 
seaduse § 34 lõike 2 punktides 1‒3, 52 ja 7 ning lõikes 7 nimetatud võlakohustuse ja 
muude tulevastel eelarveaastatel raha väljamaksmist nõudvate pikaajaliste kohustuste 
võtmise: 

1) Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 91 kohase ühinemislepingu või käesoleva 
seaduse § 12 lõike 2 punktis 3 nimetatud ühinemiskokkuleppe kõigi volikogude poolt 
kinnitamise päevast alates; 

ETHA § 10 lg 2 sätestab, et Haldusterritoriaalse korralduse ning sellest tulenev haldusüksuste 
nimistu muudatus valdade ja linnade osas jõustub vastavalt kehtestatavale haldusterritoriaalsele 
korraldusele toimunud kohaliku omavalitsuse volikogu valimistulemuste väljakuulutamise 
päeval. 



Lepinguprojekti on sisse toodud seaduse tekst, et koosolekul osalejatele oleks selge, kuidas 
antud küsimus on seadusega reguleeritud. 

6. Disskussioon ühinemistoetuse kasutamise kohta. 

Toomas Sonts selgitab seadusest tulenevate kohustuste suurust koondamiste ja vallavanematele 
makstavate hüvitiste kohta. Esialgselt sai pakutud ja põhimõtteline komisjoni liikmete heakskiit 
saadud, et seadusest tulenevad tegevused ühinemisprotsesside läbiviimiseks, mis tuleb kanda 
ühinemistoetusest on igalt ühinevalt omavalitsuselt 50 000 eurot. Täna teeb see nelja valla 
puhul kokku 200 000 eurot. Kui arvutada nelja omavalitsusjuhi hüvitised ja veel võimalikud 
koondamishüvitised, on selle maksumuseks juba ise üle 100 000 euro. Muude protsesside 
tarbeks jääb sellest ilmselt väheks. Lepingu projekti sõnastust selles osas muudetud ei ole. See 
oli ka esimest korda laiali saadetud projektis nii. Komisjonide liikmetelt selle kohta 
ettepanekuid ei tulnud. Sõnastuse mõte on, et kuna riik eraldab toetusvahendeid mitmes osas, 
siis leping reguleerib ühinemisprotsesside läbiviimiseks kasutatavaid summasid 2017. aasta 
lõpul eraldatavast osast. Tingimus on, kui sellest jääb puudu, võetakse puuduolevad summad 
järgmistest eraldistest investeeringuvahendite arvelt, kui jääb üle (mida ilmselt ei juhtu) 
lisatakse ülejääv osa investeeringute osale. 

Komisjoni liikmete arutelu tulemusena otsustati lepingu projekti sõnastus selles osas jätta 
muutmata. 

7. Komisjonide moodustamise osas 

Otsustatakse:  

a) võtame välja komisjonide nimed ja jääb ainult, et see sätestatakse uue valla volikogu 
otsusega. 

b) komisjonide liikmete määramisel igast omavalitsusüksusest vähemalt 1 isik punkti lisandub 
„v.a. revisjonikomisjon“ 

8.Personali osas jääb sinine tekst, sinna juurde ka volikogude jaoks juurde märkida, et see 
põhimõte tuleneb seadusest. 

NB! Kodutööks jääb mõelda, kas sätestada ka lisahüvitise maksmise võimalus 
koondatavatele ametnikele  

8. Hallatavate asutuste osas näevad osad omavalitsused, et kõiki täna olemasolevaid loetleda 
pole mõtet. Ka Mikk Lõhmus on sellele oma tähelepanu juhtinud. Tarmo Lehiste jääb selle 
vajaduse juurde. 

Sel juhul kultuuriasutuste loetelusse lisada Kaisma Rahvamaja. 

9. Ülle Vapper selgitab Halinga valla näitel MTÜ dele rahvamajade üleandmist. Selgub, 
et Halinga vald toetab MTÜ sid üksnes küttekulude osas. Kõik muu majandamine on MTÜde 
endi käes. Ise kirjutavad projekte, ise majandavad, maksavad töötasu jms omadest vahenditest. 



10. Kohalikud teed, tänavad ja tänavavalgustus alt võtame välja, et valgustuse säilitamine 
samas mahus. Puudub määratlus, mida mahu all mõeldakse-valgustite arvu, kW vms. 

11. Sotsiaaltöö osas lepitakse kokku, et neljanda valla liitumisega ühinemisprotsessi oleks 
mõistlik uuesti nelja valla sots töötajatega koos istuda ja vastavad punktid lepinguprojektis läbi 
vaadata.  

Sotsiaaltöötajate kokkukutsumine jääb Tiina Heidemann`i kanda. 

12.Rahanduse ja eelarve osas eelarvestrateegiate kehtivuse osa vaadata, kas lepingust 
tulenev on seaduse sõnastus. 

ETHS § 14 1 lg 5 5 Kuni haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud 
kohaliku omavalitsuse üksuse arengukava ja eelarvestrateegia vastuvõtmiseni kehtivad 
ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste arengukavad ja eelarvestrateegiad, millest tuleb 
lähtuda haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud kohaliku 
omavalitsuse üksuse eelarve koostamisel. 

Lepingu projekti sõnastus: Kuni Uue Valla eelarvestrateegia vastuvõtmiseni kehtivad ühinenud 
kohaliku omavalitsuse üksuste eelarvestrateegiad, millest tuleb lähtuda haldusterritoriaalse 
korralduse muutmise tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse eelarve 
koostamisel. Lisaks tuleb Uue Valla eelarve koostamisel lähtuda käesolevas Lepingus 
sätestatud ühinemise eesmärkidest ja kokkulepetest. 

Arengudokumentide kehtivus lisaks kajastatud ka lepingu projekti III osas. 

NB! Kodutööks investeeringute nimekirjas tehtavate muudatuste punkti arutelu.  

13. Piret Müür täpsustab, et lepingus eraldi kokkulepe Vändra Noortekeskuse osas on seetõttu, 
et noortekeskus ei ole alevi hallatav asutus vaid noorte endi MTÜ, mille hoone 
majandamiskulusid on tasunud kohalik omavalitsus oma eelarvest.  

Lepitakse, et Noortekeskuse majandamiskulude rahastamise kokkuleppe alt võetakse Pärnu-
Jaagupi välja ja pannakse hallatavate asutuste alla. 

13. Lepiti kokku kogukonnajuhi kajastamine töökoha struktuuris mis iganes nimega. 

14. Lõpetuseks arutati p 10.4 , mis võimaldab tänase projekti valguses teatud tingimustel uuel 
volikogul teha otsuseid lepingust erinevalt.  

Parandustega tekst saadetakse laiali kõikidele komisjonidele. 

15. Komisjoni liikmed tulid aruteluga tagasi nimeküsimuse juurde. 

Uueks nimeks pakutakse Põhja-Pärnumaa vald. Teemaks tõstatati ka Põhju-Liivimaa nimi. 

Tootsi valla esindajad leidsid, et Põhja-Pärnumaa sobib. Antud nime osas ei olnud teistel 
liikmetel vastuväiteid. 



Lepiti kokku, et uueks nimeks, mis kõikide komisjonide poolt vastuvõetavaks sai, jääb 
lepingu projektis Põhja-Pärnumaa vald.  

Märkus: koos koosolekul tehtud parandustega leiti, et lepingu projekt võib minna esimeseks 
tutvumiseks ka volikogu liikmetele ja kodulehele. Hetkel küll puudub lepingu juurest veel 
seletuskiri, mis võiks lepingus kajatatust parema ülevaate saamiseks olla oluline.  

16. Lepiti kokku, et järgmine kohtumine toimub 30.augustil 2016. a.  kell 14 Vändra 
raamatukogus. 

30.augusti koosoleku teemdeks: investeeringute tabel, struktuur, leping ja lepingu seletuskiri. 

Komisjonidel lisada koosoleku ajaks Halinga valla poolt saadetavasse tabelisse ka 
investeeringud enda valla kohta. 

 

/allkirjastatud digitaalselt/      /allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Tarvi Tasane        Piret Müür 
Koosoleku juhataja       Protokollija 
 

Käesoleva protokolli lisadeks lugeda: 

1. 03.08.2016 komisjonidele edastatud ühinemislepingu projekt koos koosolekul tehtud 
parandustega.  

2. Osalejate nimekiri 

3. 02.08.2016 komisjonidele edastatud ja 28.06.2016 koosolekul kokkulepitud ajakava. 

 

 


