
Ühinemiskomisjoni koosoleku protokoll 

Kaisma          27.05.2016 

 

Koosoleku põhiteemaks vastavalt 18.mail 2016.a. Vändra vallavalitsuses ühinemiskomisjoni 

koosolekul kokkulepitule Halinga valla esindajatega kohtumine. 

Koosolek algas kell 10.00. 
Koosolek lõppes 12.10 
 
Osalejad: Nimekiri lisatud 

1. Kuna Tootsi vallavolikogu oli Halinga vallavolikogu ühinemisettepaneku tagasi lükanud, oli 

esialgselt ajutise komisjoni liikmeteni jõudnud informatsioon, et Tootsi valla poolt 

ühinemiskomisjoni määratud esindajad antud koosolekul ei osale. Kohapeal selgus, et Tootsi 

esindajad olid siiski kohal ja kuulamas Halinga valla tutvustust ühinemisettepanekule.  

Tootsi vallavolikogu liige Jüri Mets ja Priit Erm selgitasid, et Tootsi vallavolikogu lähtus oma 

otsuse tegemisel Halinga vallavolikogu ettepanekust tervikuna, millest tulenes, et ettepanek 

hõlmab lisaks Vändra alevile, Vändra vallale ning Tootsi vallale ka teisi Pärnumaa valdasid 

(Tõstamaa, Koonga, Varbla ) . Kuna oli teada, et Koonga on Halingale eitavalt vastanud, ei 

olnud Tootsi volikogu seisukohalt sellisel kujul tehtud ettepanekule enam võimalik jaatavalt 

vastata. Tootsi valla esindajate ettepanekul võiks Halinga vald esitada Tootsi vallale uue 

ettepaneku ja avaldati arvamust, et sellisel juhul ei ole Tootsi volikogu liikmed vastu Halinga 

valla kaasamisse Tootsi valla, Vändra valla ja Vändra alevi ühinemisprotsessi. 

2. Halinga vallavanem Ülle Vapper alustas oma ettekannet ettevalmistatud esitluse 

demonstreerimisega seinale.  

Ettekandes toodi välja mitmeid aspekte, mis on senini Halinga valda Vändratega ja samuti 

Tootsi vallaga läbi aegade sidunud ning viidati ka varasematele ühinemiskavadele, millest osad 

nägid ette Halingat koos Are ja tol ajal eraldi omavalitsusena eksisteerinud Kaisma vallaga. 

Esitluses toodi välja Halinga valla nägemus tulevikus võimaliku ühinemise korral nii 

valimisringkondade arvu kui ka volikogu liikmete arvu osas.  

Halinga vallavanem Ülle Vapper oli veendunud, et valimisringkondi peaks olema 1, volikogu 

liikmete arv peaks seaduse järgi olema 19, ent ei välistatud ka suuremat liikmete arvu. 

Eesmärgiks võimalikult suur demokraatia rahvale. 

Ettekandes peeti oluliseks ka nimeküsimust. Halinga valla esindajad pakkusid oma esitluses 

välja juba ühineva omavalitsuse nimegi, milleks võiks olla  „Vändra- Jakobi“ vald. 

Põhjendasid esitlejad nimevalikut sellega, et sellisel kujul tutvustab nimi ühinemisjärgset 

piikonda selgemalt kuna avab juba nimes, milliseid suuri piirkondi ühinemine puudutab ja 

samas kajastab ka Halinga valla rahvale ajalooliselt südamelähedast „Jakobi“ nime, mida 

kasutati enne kui sellest sai „Jaagupi“  



Halinga vallavanem Ülle Vapper leidis, et kui see nimi on vastuvõetav, võiks seda kindlasti 

kaaluda. 

Mikk Lõhmus lubas nimeküsimuses konsulteerida spetsialistidega. 

Märkus: 
 
Protokolli vormistamise ajaks on Mikk Lõhmus saatnud teate, et keelemeeste arvates sobib 
nimeks „Vändra-Jaagupi“. „Vändra-Jakobi“ nime osas leiti, et seda ei soovitata. Küll aga ei 
ole paraku juures põhjendust.  
 
Piret Müür 

 

Halinga vallavanem Ülle Vapper esitas ka endi nägemuse suure ühinenud valla keskustest: 

Keskused -   Vändrate puhul Pärnu-Paide mnt 2, Vändra alev 

    Halinga valla puhul tänases asukohas Uus tn 53, Pärnu-Jaagupi 

Teeninduskeskused-  Tootsi ja Kaisma. 

Lisaks keskuste küsimusele leiti, et oluline on aegsasti lahendada personaliküsimus, et oleks 

tagatud ka vahetult ühinemiseelne ja-järgne häireteta valla toimimine.  

Ühinemisel Vändrate ja Tootsiga peeti oluliseks finantsilise olukorra võimalikku paranemist, 

kvaliteetsee kaadri võimalikku komplekteerimist, liikmelisuts samades ühendustes (nt. Vändra 

alev ja Halinga vald on Eesti Linnade Liidu liikmed), vee-ettevõtja olemasolu, Vändra 

gümnaasiumi jätkusuutlikkuse tagamise küsimust jms 

(Halinga valla esitlus protokollile lisatud.) 

3.Halinga vallale küsimuste esitamine. 

Vändra vallavolikogu esimees Tarmo Lehiste avaldas arvamust, et Halinga valla esindajate 

poolt kokku pandud esitlust võiks viia ka volikogu ette. 

Halinga valla esindajatele esitatud küsimused puudutasid laenukoormust, nägemust vallamaja 

ja keskuste mehitamisest, poliitilisest olukorrast volikogus, Pärnuga ühinemise otsustusest, 

MTÜ-de toetuse süsteemi, külaliikumiste, klubide kohta. Ülevaade anti tööandjatest Halinga 

vallas.  

Vändra Vallavolikogu esimees Tarmo Lehiste täpsustas, et Vändra vallavolikogu istung toimub 

14 juunil. Palve Halinga vallale aegsasti slaidid saata.  

Otsustati: Järgmine koosolek toimub 28 juunil Halinga vallas kell 14.00. 

 

Tarmo Lehiste          Piret Müür 
Juhataja         Koostaja 


