Sangaste Vallavolikogu ettepanekul algatatud Otepää, Palupoera, Puka,Rõngu,Sangaste, Urvaste ja
Õru valdade ühinemisläbirääkimised.
Koosoleku protokoll nr 3.
27.05.2016 Sangaste vallamajas
Alguskell 14:00, lõpp 17:00
Juhatas Rando Undrus
Protokollis Heikki Kadaja
Koosolekul osalesid Otepää, Palupera, Sangaste, Urvaste ja Kanepi valdade esindajad, konsultant Rivo
Noorkõiv ja koordinaator H. Kadaja.
Päevakord:
1. Sangaste Vallavolikogu ettepanekul ühinemisläbirääkimistega liitumise hetkeseis.
2. Ühinemisläbirääkimistega jätkamise võimalikud lahendused.
3. Ühinemisläbirääkimiste töökorra arutamine ja komisjonide moodustamine.

1. Koordinaator Heikki Kadaja teeb ülevaate Sangaste Vallavolikogu ettepaneku
liitumisläbirääkimiste alustamiseks vastamise kohta. Ettepanek tehti esialgselt Õru, Palupera,
Puka, Rõngu, Urvaste, Otepää valdadele. Eitavalt on vastanud Õru,Rõngu ja Puka vallad. Puka
valla eitava otsuse kohta on esitatud vaie maavanemale. Ühinemisläbirääkimistega on
nõustunud Sangaste,Palupera,Otepää, Urvaste vallavolikogud. Sangaste valla ettepanekule
liita ühinemisläbirääkimistega Kanepi vald, on vastanud nõustuvalt Sangaste, Otepää,
Urvaste,Palupera vallad. Kanepi valla otsus tehakse mai lõpus.Vajalik on võimalikult kiiresti
selgitada läbirääkimistest tegelikult huvitatud omavalitsuste ring. Rivo noorkõiv tutvustab
liitumisläbirääkimiste seisu üle riigi tervikuna.
2. Kanepi Vallavolikogu esimees A.Kakk selgitab, et Kanepi vallas toetavad kodanikud kahte
ühinemissuunda. Kuidas viia läbi küsitlust inimeste meelsuse selgitamiseks. R. Noorkõiv
selgitab, et rahava meelsuse selgitamiseks ei ole mõistlik viia läbi täies mahus rahvaküsitlust
enne ühinemislepingu tööversiooni kokkupanemist ja seda saab teha lihtsamalt. Hilisemalt
tuleb ju veelkord rahva arvamuse selgitamiseks küsitlus täies mahus läbi viia. Puka vallas on
Meegaste küla soovinud Otepää vallaga ühineda, kuidas see protsess toimub. Rivo Noorkõiv
selgitas, et HRS vastuvõtmisega Riigikogus lähiajal (kavas 7. Juulil 2016)tulevad mõned
muudatused. Vajalikud on inimeste allkirjadega avaldused ja volikogude otsused. Mõistlik on
oodata uus seadus ära ja toimetada selle alusel.
Rando Undrus küsib tegevuste ajakava kohta? Koordinaator selgitab, et jätkame esialgselt
kavandatud ajakavaga. Oleme hetkel pisut ajakavast maas aga tõstame tempot ja edasised
tegevused toimuvad vastavalt ajakavale. Järgmise nädala jooksul kogutakse esialgsed
algandmed ja kantakse tabelisse.
Esimene komisjonide töökoosolek toimub 06.05.2016 Sangaste vallamajas. Kokku
kutsustakse juhtkomisjon ja hariduse ning noorsootöö komisjon.
Koordinaator kaardistab enne läbirääkimiste algust valdkondade lõikes olukorra
omavalitsustes, mis on vajalik teemakomsjonidele eeltööks.

3. Koordinaator tutvustab kahte võimalikku töökorra varianti. R.Noorkõiv soovitab võimalikult
vähe komisjonide tegevust reglementeerida , sest see toob kaasa suurema ajakulu ja
vaidlused. .Ühinemislepinguni jõudmine ei ole hääletustel põhinev vaid koostööst sündiv
konsensus. Oluline on, et komisjonide töös osalevad kõikide ühinemisläbirääkimisi pidavate
omavalitsuste volikogude poolt volitatud esindajad. Komisjonidesse tuleb vajadusel kutsuda
asjatundjaid ka väljapoolt komisjoni ametlikke liikmeid.
4. Otsustati ametlikku korda mitte teha ja ühinemiskomisjonide tegevusreeglid lepitakse kokku
juhtkomisjoni koosolekul konsensuse alusel ja fikseeritakse koosoleku protokollis.
 Koordinaator teeb ettepaneku moodustada ühinemislepingu teemade arutamiseks
komisjonid.
Otsustati moodustada järgmised komisjonid:














1. Juhtkomisjon (Kuuluvad vallavanem ja volikogu esimees)
2. Haridus ja noorsootöö
3. Sotsiaal ja tervishoid
4. Majandus
5. Kultuur ja sport
Teemakomisjonides võiks olla valdade äranägemisel 1-4 liiget igast vallast. Komisjonide
seisukohtade kujundamiseks on vajalik igast vallast vähemalt ühe volikogu poolt volitatud
komisjoni liikme osalemine. Vajadusel võib kaasata spetsialiste.
Reeglina peaks piisama 1-2 teemakomisjoni kohtumisest. (vajadusel ka rohkem)
Juhtkomisjon koguneb vastavalt vajadusele kuid mitte harvem kui 1x kuus.
Teemakomisjonides kaardistatakse omavalitsustes antud valdkonnaga seonduv olukord sh
eelarveküsimused ning tehakse ettepanekud ühinemislepingu projekti sõnasamiseks antud
valdkonnas. Juhtkomisjon vaatab läbi teemakomisjonide ettepanekud liitumislepingu projekti
osas ja otsustab lepingusse lisamise või palub teemakomisjonilt täiendavat infot ja seisukohti
lõpliku lepingu projekit sõnastamiseks antud valdkonnas. . Juhtkomisjon otsustab ka
teemakomisjonides lahtiseks jäänud küsimused. Juhtkomisjon arutab eelarvega seonduvaid
küsimusi,struktuuri ja töötajatega seotud küsimusi, õigusalaseid küsimusi ja teisi küsimusi
mis pole haaratud teemakomisjonidega.( juhtkomisjoni töösse kaasatakse
vallasekretärid.)Otsuste vastuvõtmine komisjonides toimub konsensuse alusel ja võimalikult
kõikide ettepanekutega arvestades.
Koosolekute kokkukutsumisega tegeleb koordinaator teatades ette vähematlt 5 päeva.
Koosolekute protokollimise korraldab koordinaator koostöös omavalitsusega mille
territooriumil koosolek toimub.
Koosolekute protokollid koostatakse 2 tööpäeva jooksul koosoleku toimumisele järgnevast
päevast arvestades. Protokollid saadetakse tutvumiseks kõikide valdade esindajatele. Kui
koosoleku protokollile kirjalikke ettepanekuid ei laeku 2 tööpäeva jooksul, loetakse protokoll
kooskõlastatuks ja vormistatakse.
Koosolekute läbiviimisel ja ühinemislepingu projekti koostamisel soovitab konsultant Rivo
Noorkõiv detailidesse mitte laskuda Ennekõike keskenduda põhimõtetele ja kuidas
püstitatud eesmärke saavutada. Eesmärk on jõuda uue omavalitsuse loomises kokkulepe.
Sobiv üldistuse tase on näiteks Tõrva piirkonna ühinemislepingus, mis on olemuselt lihtne.
Oluline on mitte laskuda detailidesse, mille osas otsustuspädevus on uue omavalitsuse
volikogul.

Rivo Noorkõiv selgitab haldusreformiga kaasnevaid tegevusi ja räägib riigi kavandatud tegevustest.
Koosolekut juhatas
Rando Undrus

Protokollis
Heikki Kadaja

