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

koosoleku protokoll 

 

Pärnu- Jaagupi         28.06.2016 

Algus kell 14.00 

Koosolekul osalevad: Vändra alevi, Vändra valla, Tootsi valla ja Halinga valla esindajad 

(nimekiri lisatud) 

Koosoleku avab Halinga vallavolikogu esimees Tarvi Tasane, kes informeerib osalejaid, et 

koosoleku lõppemise ajaks on täna planeeritud kell 16.30, kuna Halinga vallavolikogul on 

kavas väljasõit. Seejärel tutvustab Tarvi Tasane Halinga valla esindajate poolt koosolekuks 

ettevalmistatud päevakorda. 

Päevakord: 

1. Koosolekul osalejate registreerimine. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine. 

2. Ühinemiste ajakava kinnitamine 

3. Ühinemislepingu peamiste punktide arutelu 

3.1. Valla nimi  

3.2. Valimisringkondade arv  

3.3. Volikogu liikmete arv  

3.4. Keskused  

3.5. Sümboolika  

3.6. Hallatavad asutused  

3.7. Ametnike struktuur  

3.8. Valla leht  

3.9. Arhiivide olukord 

3.10. Raamatupidamistarkvara  

3.11.Valla õigusaktide ühtlustamine ning arengu- ja strateegiadokumentide 

koostamine. 

3.12. Ametnike ja töötajate ümber- ja täiendõpe. 

3.13. Organisatsioonide töökorralduste mõistlik ühtlustamine. 



3.14. Traditsioonid, sõprusvallad 

4. Järgmise koosoleku aeg 

Päevakorrapunkt 1  

1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine, koosolekul osalejate registreerimine. 

Üksmeelelselt otsustati, et koosolekut juhatab Tarvi Tasane ning protokollib Piret Müür. 

Päevakorrapunkt 2 

2.Ühinemiste ajakava kinnitamine 

Arutati vajalikke samme ja  

Otsustati: konsensuse alusel, et erakorraline volikogu ühinemisotsuse vastuvõtmiseks 

korraldada ühisistungina detsembris 2016.  

Tarvi Tasane pakub järgmise koosoleku toimumise ajaks juba juulikuu, kuid Vändra 

vallavolikogu esimees Tarmo Lehiste seadis kahtluse alla, sest juulikuu on  puhkuste aeg ja 

võibolla võiks siiski augustist uuesti kokku saada. 

Piret Müür teeb ettepaneku, et kuna ühinemislepingu esialgne projekt on kolme omavalitsuse 

poolt juba korra läbi vaadatud, siis juulikuu jääks Halingale lepinguga tutvumiseks ja oma 

ettepanekute tegemiseks, ning sellesse kantakse juulikuu jooksul sisse ka tänasel koosolekul 

tehtud muudatused seoses neljanda valla (Halinga valla) kaasamisega ühinemisprotsessi.  

Osalejad nõustuvad Piret Müüri ettepanekuga. Juulikuus arutab Halinga vald ühinemislepingu 

projekti sobivust ja teeb omad ettepanekud sellesse. Uueks koosoleku ajaks jääb augustikuu 

algus. 

Päevakorrapunkt 3 

3. Ühinemislepingu peamiste punktide arutelu 

 3.1. Valla nimi  

Eelmisel koosolekul esitas Halinga vald ettepaneku, et uueks valla nimeks saaks Halingaga 

ühinemisel VÄNDRA-JAKOBI. See nimi polnud küll paraku soovitatav keeleteadlase Peeter 

Pälli poolt. Paremaks pidas keeleteadlane nime VÄNDRA-JAAGUPI.  

Toimub arutelu. Tootsi esindaja avaldas kahtlustust, et Tootsi jääb märkimata, kuid leiti 

samas, et ka kolme valla ühinemise korral lepiti kokku nimeks Vändra vald, milles Tootsit 

otse samuti ei kajastud. Tootsi samas ei kao valla sisese asulana kuhugi ning see nimi ju 

säilib. Pigem on siiani olnud kokkulepe, et Tootsi vald saab oma sümboli uue valla 

sümboolikal, mis on Tootsi esindajate hinnangul „ mänd „. 

Otsustati: Kuna keeleteadlase arvamus on pigem soovituslik, siis nimevalikud VÄNDRA-

JAAGUPI ja VÄNDRA-JAKOBI rahvaküsitlusse üheks küsimuseks.  



 3.2. Valimisringkondade arv 

Otsustati: konsensuse alusel, et ühinemislepingus jääb valimisringkondi 1 

3.3. Volikogu liikmete arv 

Otsustati: konsensuse alusel, et ühinemislepingus volikogu liikmete arvuks jääb 21. 

3.4. Keskused  

Otsustatakse: Nelja valla ühinemisel on mõistlik, et toimima jäävad 2 keskust 

(Vändra ja Pärnu-Jaagupi alev) ja 1 teeninduskeskus (Tootsi alev). 

3.5. Sümboolika 

Sümboolika osas jääb mõte samaks, mis kolme valla kokkuleppes. Halinga valla 

sümboolikaks on samuti KARU nagu ka Vändra alevil. Tootsi valla sooviks jääb MÄND. 

Vändra vallavanem ja vallavolikogu esimees leiavad, et tänase valla sümboli osas ei ole 

otseselt midagi väga ajaloolist, mida sellest on just oluline üle võtta . Hetkel on jõgi ja mets. 

Võimalikuks peeti värvitoonide säilimist -põhivärv KOLLANE). 

Otsustati: Ühinenud valla sümboolika koostamiseks kuulutatakse välja avalik konkurss. 

Konkursikomisjon alustab tööd pärast volikogude otsuste vastuvõtmist haldusterritoriaalse 

korralduse muutmise taotlemiseks. Valla vapi ja lipu kujundamisel peetakse oluliseks, et 

kasutatakse sümboolikat, mis nendes piirkondades iseloomustavad ajaloolist identiteeti . 

Valla vapp ja lipp esitatakse kinnitamiseks vallavolikogule. 

3.6. Hallatavad asutused 

Halinga valla esindaja esitab küsimuse, kas teistes ühinevates omavalitsustes on 

haridusasutused ja muud hallatavad asutused vastavalt muutunud olukorrale  optimeeritud? 

Näiteks viidud ühisele juhtimisele või astutud muid samme asutuste võrgu kujundamiseks 

vastavalt tegelikule olukorrale  (nt. kooliõpilaste miinimumarv arengukavas fikseeritud vms.) 

Halinga valla hallatavate asutuste osas annab ülevaate Tarvi. Tarvi Tasane selgitab kuidas 

Halinga vald on koolivõrku juba korrastanud ja muid hallatavaid asutusi optimeerinud. 

Vallavanem  Ülle Vapper täiendab kooliga seotud teemat selgitades, et ka nemad ei osanud 

mõni aasta tagasi arvata, et kooli osas tuleb gümnaasiumiosas sulgemise otsus teha. Halinga 

vald on teinud kogukonnaga kokkuleppe, et kui laste arv langeb alla 10, siis tehakse 

sulgemise otsus. See paneb ka vanemad osaliselt vastutama ja selle kokkuleppe olemasolul ei 

vii vanem oma last kergekäeliselt valla koolidest ära. Vastasel juhul on ka lapsevanem 

osaliselt vastutav laste arvu langemise eest alla miinimumi ning seega vastutava kooli 

sulgemise otsuse eest samuti.  

Tarmo Lehiste selgitab, et vallavolikogu on seisukohal, et koolid peaksid vähemalt ühe 

perioodi säilima.  



Halinga valla esindajad tunnevad seepeale huvi, kas enne sellise otsuse vastuvõtmist ikka 

õpilaste arvu võimalikku kujunemist on läbi arvutatud, et ei tekiks olukorda, kus õpilasi 

polegi aga kool peab tänasel kujul jätkama, kuna lepingus on selline kokkulepe. Halinga 

vallavanem Ülle Vapper ´i arvamuse kohaselt tuleb selles sõnastuses leida kompromiss. Neli 

aastat hakkab ju kulgema ühinemisest ehk siis räägime täna aastast 2021. Kas selline tingimus 

nii kaugele ette seada on reaalne?  Ülle Vapper teeb ettepaneku panna lepingusse punkt, et 

siiski on võimalik koolide osas otsuseid vastu võtta, kui õpilaste osakaal langeb alla 

miinimumi. (Kas määratleda siis mingi arv või muul moel anda võimalus.)  

Küsimus tekib ka muude hallatavate asutuste osas. Tänases lepinguprojektis peaks Vändra 

valla hinnangul külakeskused jääma hallatavate asutustena kõik tegutsema.  

Piret Müür teeb ettepaneku, et külakeskuse säilimine külakogukonna tarvis on ilmselt oluline, 

kuid kas ei võiks kaaluda nende tegutsemist vajadusel ümber kujundada muusse vormi?  

Toomas Sonts esitab küsimuse gümnaasiumi säilimise osas. Antakse mõista, et Vändra 

gümnaasiumiosa säilimine on kindlasti kõikide osalejate ühishuvi. Vajalik selleks lahendada 

transpordi küsimus. 

3.7. Ametnike struktuur 

Halinga valla esindajate ettepanekul ühinenud vallavalitsuse kui ametiasutuse töötajate 

ametikohtade struktuuri projekt töötatakse välja üleminekuperioodi jooksul hiljemalt 15. 

aprilliks 2017 (6 kuud enne Valla moodustamist), selle kehtestab 2017. aastal valitav 

ühendvalla volikogu. 

Tarvi Tasane on veendumusel, et struktuuri küsimus tuleb ära lahenda enne ühinemist. 

Lõpuks on ju tänased omavalitsusjuhid need, kes teavad milliste ülesannete täitmine on 

omavalitsuse kohustus.  

Piret Müür selgitab, et ka uue volikogu jaoks peab ju keegi selle struktuuriküsimuse ette 

valmistama. Ega uue ühinenud omavalitsuse volikogu seda ise tegema ei hakka. Millised 

konkreetsed tööülesandet täita tulevad ja millise kvalifikatsiooniga kaader ühe hästi toimiva 

omavalitsuse jaoks vajalik on, teavad siiski paremini tänased juhid, kes on seda tööd reaalselt 

kogu aeg teinud.  

Tarmo Lehiste leiab, et hetkel struktuuri detailsemalt ei vaataks. Toomas Sonts teeb 

ettepaneku, et ühte teemat võiks ikkagi arutada:  

nimelt seda, et keskustesse peaks jääma ikka kõikide valdkondadega tegelevad isikud. See 

tagaks, et teenus ja vajalik abi ja professionaalsus ei lähe inimestest kaugemale. 

Sellega komisjonide liikmed nõustuvad. 

3.8. Valla leht 

Ühinemisel ja ühinemisjärgselt valla lehe ja kodulehe teema. Lõppeesmärk peaks olema üks 

ühine leht, aga üleminekuaeg siiski peab jääma. 



Ülle Vapper teeb ettepaneku- ühinemise häälekandja võiks olla esimene katsetus. Enne 

rahvahääletust tuleks inimestele ühine ühinemist kajastav lisaleht avaldada. 

3.9. Arhiivid 

Otsustati: Ühinemise hetkeks ühinevatel omavalitsustel arhiivid korrastada. 

3.10. Raamatupidamistarkvara jms 

Arutatakse, milliseid programme hetkel ühinevad omavalitsused kasutavad. TRESOOR, 

PMen, dokumendihaldus AMPHORA, jäätmevaldajate register EVALD, kalmisturegister 

HAUDI, e-arvetele üleminek, ja ühtsete  programmide kasutuselevõtu teema. 

Päevakorrapunkte 3.11-3.13 süvitsi ei puudutata .  

3.14. Traditsioonid, sõprusvallad 

Halinga valla esindajad annavad põguse ülevaate oma sõprusvaldadest ja nendega suhtlemise 

traditsioonidest. Samuti puudutatakse teiste valdade toredaid traditsioone.  

Päevakorrapunkt 4 

 

4. Järgmise koosoleku aeg ja teemad 
 

4.1. Lepitakse kokku, et järgmine koosolek toimub 02.08.2016 kell 14.00  TOOTSIs,  

4.2. Järgmise koosoleku teemadeks on prioriteetsete investeeringute nimekiri – TOP 5-6 ja 

 toetused. 

Päevakorraväline info. 

Halinga vald annab lühiülevaate enda investeeringute vajadustest. 

Puudutatakse toetuse jaotamise põhimõtet. Hetkel jääb kehtima otsus, et ühinemiskassasse 

igalt ühinevalt omavalitsuselt 50 000 eurot ja 250 000 jääb igale omavalitsusele. Lisaks muule 

tehakse ühinemiskassa vahenditest investeeringud ka registrite ühildamiste ja sellega seotud 

info- ja kommunikatsioonitehnoloogiliste ning tarkvara soetamisega seotud investeeringuteks. 

Koosolek lõppes kell 16.30 

 

 

Tarvi Tasane        Piret Müür 

Juhataja        Protokollija 


