PROJEKT
Kolga-Jaani valla ja Tarvastu valla Viljandi vallaga liitumisleping

1. ÜLDSÄTTED JA LIITUMISE EESMÄRGID
1.1. Lepinguga sätestavad Pooled kolme omavalitsusüksuse ühinemise liitumise teel Viljandi
vallaga (edaspidi Liitumine).
1.2. Omavalitsuse tegevussuundade kavandamisel, eesmärkide elluviimisel, kohalikule
omavalitsusüksusele pandud kohustuste täitmisel ja teenuste korraldamisel ning rahaliste
vahendite suunamisel lähtub moodustunud omavalitsusüksuse volikogu lepingu kehtivuse ajal
käesolevas lepingus sätestatust.
1.3. Liitumise eesmärgid on:
1.3.1. piirkonna sotsiaalse, majandusliku, kultuurilise, administratiivse ja territoriaalse
terviklikkuse saavutamine, säilitamine ning välja kujunenud koostöö arendamine;
1.3.2. elanikele võimaluse loomine osaleda piirkonna kui terviku toimimise ja arendamise
jaoks oluliste küsimuste otsustamisel ning tarbida osutatavaid teenuseid;
1.3.3. paremate võimaluste loomine piirkonna tasakaalustatud arenguks;
1.3.4. kõigile omavalitsusüksuse elanikele avalike teenuste kättesaadavuse ja parema
kvaliteedi tagamine;
1.3.5. võimaluste loomine piirkonna kui terviku arenguprotsesside juhtimiseks ning
ettevõtlusele soodsa arenguruumi tekkimiseks;
1.3.6. olemasoleva arengupotentsiaali ühendamine piirkonna parema konkurentsivõime
saavutamiseks;
1.3.7. omavalitsusüksuse majandusliku, poliitilise ja haldussuutlikkuse potentsiaali
suurendamine veelgi parema majandussituatsiooni ja arenguperspektiivi tagamiseks;
1.3.8. Viljandi linna kui hästi funktsioneeriva tõmbekeskuse võimaluste ära kasutamine.
2. Omavalitsusüksuse nimi, staatus ja sümboolika
2.1. Viljandi vallaga liituvad Kolga-Jaani vald ja Tarvastu vald (edaspidi ka liituvad
omavalitsusüksused), kusjuures liituvad vallad kohaliku omavalitsusüksusena lõppevad ning
vald, millega teised vallad liituvad (Viljandi vald) jääb alles (säilib ka alles jääva kohaliku
omavalitsusüksuse ametiasutuse registrikood).
2.2 Liitumisjärgse kohaliku omavalitsusüksuse nimi on Viljandi vald (lepingus edaspidi
VALD).
2.3 Õiguslikult staatuselt on Viljandi vald kui kohalik omavalitsusüksus, avalik-õiguslik
juriidiline isik.
2.4. VALD on liituvate omavalitsusüksuste õigusjärglane. Liituvate Kolga-Jaani valla ja
Tarvastu valla õigused ja kohustused lähevad üle VALLALE, seaduses ja käesolevas lepingus
sätestatud korras.
2.5. VALLA keskus on Viljandi linnas.
2.6. Kolga-Jaani ja Tarvastu vallavalitsuse ametiasutuse kõik hallatavad asutused saavad
Viljandi Vallavalitsuse ametiasutuse hallatavaks asutuseks. Kolga-Jaani ja Tarvastu
vallavalitsuse ametiasustuse tegevus reorganiseeritakse/lõppeb.
2.7. VALLA sümboolikana (valla vapp ja lipp) kasutatakse Viljandi valla sümboolikat kuni
VALLA põhimääruse kehtestamiseni.
2.8 Kohaliku tähtsusega sündmustel võib jätkata piirkonnas enne liitumist kasutusel olnud
sümboolika kasutamist.
3. Põhimääruste ja õigusaktide ning arengukavade muutmine, kehtestamine ja kehtivus

3.1. Valla põhimääruste ja teiste õigusaktide muutmine toimub pärast VALLA moodustamist.
3.2. Liituvate omavalitsusüksuste õigusaktid kehtivad kuni VALLA vastavate õigusaktide
kehtestamiseni edasi selle omavalitsusüksuse territooriumil, kus nad kehtisid enne liitumist.
3.3. Volikogu kehtestab VALLA põhimääruse kuue kuu jooksul volikogu valimiste tulemuste
välja kuulutamise päevast arvates ning uue põhimääruse kehtestamiseni lähtutakse Viljandi
valla põhimäärusest.
3.4. VALLA arengukava vastuvõtmiseni ja üldplaneeringu kehtestamiseni kehtivad liitunud
omavalitsusüksuste arengukavad ja üldplaneeringud nendel territooriumidel, kus nad enne
liitumist kehtisid.
4. Töötajad ja teenistujad
4.1 Viljandi vallaga liituvate omavalitsusüksuste ametiasutuste hallatavate asutuste töötajad
lähevad üle Viljandi Vallavalitsuse ametiasutuse hallatavate asutuste töötajateks.
Töölepingute tingimused, mis üleminevatel töötajatel on kehtinud eelmise tööandja või
tegevuse lõpetanud tööandja juures, on siduvad VALLALE kui uuele tööandjale.
4.2. Viljandi vallaga liituvate omavalitsusüksuste ametiasutuste (Kolga-Jaani, Tarvastu
vallavalitsuste) teenistujad jätkavad teenistust oma endises valdkonnas juhul, kui Viljandi
Vallavalitsuse ametiasutuse struktuurist ei tulene teisiti. Viljandi Vallavalitsuse ametiasutuses
täidetakse teenistujate vabad ametikohad sisevaliku teel, et tagada info, teadmiste ja oskuste
kvaliteet ning selle säilimine ja haldusprotsesside tõrgeteta jätkumine. Teenistujate
vabastamisel ja hüvituste maksmisel lähtutakse seadustes sätestatust.
4.3. Juhul kui ametiasutuse teenistuja, kellele pakutud teenistuskoht ei ole samaväärne ja ta ei
soovi Viljandi Vallavalitsuse ametiasutuses oma teenistussuhet jätkata või kellel tulenevalt
Viljandi Vallavalitsuse ametiasutuse struktuurist ei ole võimalik pakkuda teenistuskohta, mis
vastab uuel teenistuskohal töötamisel tema haridusele, töökogemusele, teadmistele või
oskustele, rakendatakse vastavalt töölepingu seaduses või avaliku teenistuse seaduses
sätestatud koondamisregulatsiooni. Sellisel juhul makstakse koondatavale lisaks seaduses
sätestatule täiendavat hüvitist:
4.3.1 kahe kuu põhipalga või töötasu ulatuses, kui teenistuja on kohaliku omavalitsuse
ametiasutuses töötanud 1-5 aastat;
4.3.2 nelja kuu põhipalga või töötasu ulatuses, kui teenistuja on kohaliku omavalitsuse
ametiasutuses töötanud 5-10 aastat;
4.3.3 kuue kuu põhipalga või töötasu ulatuses, kui teenistuja on kohaliku omavalitsuse
ametiasutuses töötanud üle 10 aasta.
5. Teenuskeskused
5.1. Kesksete administratiivfunktsioonide täitmine toimub VALLA keskuses Viljandi linnas.
5.2. Kolga-Jaani ja Mustlasse luuakse teenuskeskused.
5.3 Teenuskeskuste ülesanded on:
5.3.1 elanikele oluliste teenuste (sotsiaalvaldkond, majandusvaldkond jne.) kättesaadavuse
võimaldamine;
5.3.2 elanikele ja vallavalitsusele vajaliku olulise informatsiooni pidev vahendamine;
5.3.3 elanike juhendamine avalduste ja taotluste täitmisel. Dokumentide vastuvõtmine ja
edastamine vallavalitsusele;
5.4. Teenuskeskuseid juhivad piirkondade vanemad, kes valitakse sisekonkursi korras
liituvate piirkondade omavalitsuskogemustega teenistujate ja võtmeisikute hulgast.
Soovituslikult on piirkonna vanemad vallavalitsuse liikmed.
5.5. Piirkonna vanema peamisteks ülesanneteks on:
5.5.1 teenusekeskuse töötajate töö juhtimine ,teenuste olemasolu ja kvaliteedi analüüsimine
ning sellest tulenevalt ettepanekute tegemine vallavanemale;

5.5.2 kogukonna ja vallavalitsuse vahel informatsiooni vahendamine;
5.5.3 infopäevade korraldamine elanikele oluliste küsimuste lahendamiseks ning laiemat
avalikku huvi omavate õigusaktide, kordade jms teavitamine;
5.5.4 kaasa aitamine VALLA arengukava ja eelarve planeerimisel;
5.5.5 koostöös VALLA spetsialistidega piirkonna majandamisega seotud küsimuste
lahendamine (teehoiu kontrollimine jne).
5.5.6 piirkonna nõukoja moodustamine. Nõukoda on piirkonna vanemale nõuandev organ.
5.5.7 ettepanekute tegemine vallavalitsusele ja volikogule eelnõude osas, tagamaks elanike
huvidega arvestamise;.
6. Majandus, rahandus, eelarve ja investeeringud
6.1. VALLA volikogu valimiste tulemuste väljakuulutamise päevast kuni eelarveaasta lõpuni
jätkatakse eraldiseisvalt vastu võetud eelarvete täitmist.
6.2. VALLA eelarve koostamisel lähtutakse käesolevas lepingus sätestatud liitumise
eesmärkidest, kehtivatest arengukavadest, eelarvestrateegiatest ja liitunud omavalitsusüksuste
huvidest.
6.3. VALLA eelarve koostamisel arvestatakse liitunud omavalitsusüksuste varasemate
prioriteetidega. VALLA eelarve peab kajastama Lepingus kokkulepitud tegevuste ja teenuste
finantseerimist.
6.4. Investeeringuid tehes järgitakse kogu piirkonna tasakaalustatud arengu põhimõtet,
arvestatakse liitunud omavalitsusüksuste arengukavasid, eelarvestrateegiaid, seni tehtud
investeeringuid ja võetud kohustusi ning arvestatakse majanduslikke võimalusi, samuti
objekti olulisust ning kasutamist elanike poolt.
6.5. Tulenevalt punktis 6.4 toodud põhjendustest on koostatud prioriteetsete investeeringute
nimekiri (Lisa 1). VALLA volikogul on õigus prioriteetsete investeeringute nimekirjas teha
muudatusi, kui see tuleneb reaalselt välja kujuneva eelarve summast või kui on ilmne, et
investeerimine on majanduslikult ebaotstarbekas või väheefektiivne või isegi kahjulik kogu
valla arengu seisukohalt.
7. Liitumise aeg ja volikogu valimised
7.1. Liitumise ja moodustatava omavalitsusüksuse moodustamise ajaks on 2017. a kohaliku
omavalitsuse volikogu valimiste aeg.
7.2. Omavalitsusüksuse kui avalik-õigusliku juriidilise isiku õigusvõime tekib alates 2017. a
kohaliku omavalitsuse volikogu valimistulemuste väljakuulutamise päevast. Nimetatud
hetkest omab moodustatav omavalitsusüksus kõiki liitunud omavalitsusüksuste õigusi ja
kannab liitunud omavalitsusüksuste kohustusi ning lähtub Lepingus kokkulepitust.
7.3. Moodustatakse üks valimisringkond 27 mandaadiga (moodustatava omavalitsusüksuse
volikogu liikmete arv).
8. Komisjonide moodustamine
8.1. Volikogu alatiste komisjonide (va. revisjonikomisjon) moodustamisel lähtutakse
põhimõttest, et kõik liituvate omavalitsuste (Kolga-Jaani, Tarvastu, Viljandi) piirkonnad
oleksid esindatud.
9. Hariduse, noorsootöö, kultuuri ja spordi korraldamine
9.1. Olemasolev koolivõrk säilib, kooliastmed säilitatakse vastavalt õpilaste olemasolule.
9.2. Säilitatakse vaba aja veetmise, huvi- ja sporditegevuse võrgustik ning jätkuvad
traditsioonilised sündmused.
9.3. Toetatakse piirkondlikku identiteeti kandvaid üritusi ning ettevõtmisi (Võrtsjärv, Mulgi
kultuur, Viljandi linn ja selle lähiümbrus).

10. Külaelu kodanike ühendused
10.1. Moodustatakse külavanemate ja kodanike ühenduste ümarlaud.
10.2. VALLA arengukava vastuvõtmisel arvestatakse olemasolevate piirkondade
arengukavadega.
10.3. VALD toetab rahaliste vahendite olemasolu korral mittetulundusliku tegevuse
kaasfinantseerimist valla arengukavas välja toodud tegevustele.
11. Lepingu jõustumine ja kehtivus
11.1. Leping loetakse sõlmituks, kui selle on kinnitanud Kolga-Jaani, Tarvastu ja Viljandi
vallavolikogud oma otsusega. Asjaomaste volikogude otsused on lepingu lahutamatud lisad.
11.2. Leping jõustub 2017. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimistulemuste
väljakuulutamise päevast.
11.3. Leping kehtib 2017. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimistulemuste
väljakuulutamise päevast kuni järgmiste kohaliku omavalitsuse volikogu korraliste valimiste
tulemuste väljakuulutamiseni.
12. Vaidluste lahendamine
Lepingu täitmisega seonduvad vaidlused lahendatakse seadusega ette nähtud korras.
13. Muud tingimused
13.1. Leping kehtestab liituvatele Kolga-Jaani vallale, Viljandi vallale ja Tarvastu vallale
kehtivad ja täielikult siduvad kohustused, mis tagavad Lepingu tingimusteta täitmise. Kui
liitunud omavalitsusüksuste õigusaktid on vastuolus Lepingus sätestatud põhimõtetega,
loetakse Leping ülimuslikuks ning tegevustes lähtutakse Lepingus sätestatust.
13.2. Leping on koostatud kolmes identses eestikeelses eksemplaris, millest iga osapool saab
ühe. Leping edastatakse Viljandi maavanemale ning avalikustatakse kõigi osapoolte
veebilehtedel ja Riigi Teatajas.
13.3. Lepingu täitmiseks vajalikke toiminguid valmistab ette liituvate Kolga-Jaani valla,
Viljandi valla ja Tarvastu valla esindajatest koosnev ajutine ühinemisläbirääkimiste
juhtkomisjon.

