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Kolga-Jaani valla, Tarvastu valla ja Viljandi valla ühisväljaanne

T

Tagumine aeg ohjad haarata
ervet riiki hõlmava haldusreformi vajalikkuse üle on
Eestis vahelduva eduga debateeritud juba peaaegu 20

aastat.
Ridamisi valitsusi on regionaalse
halduse analüüsimisele ning teemakohastele läbirääkimistele kulutanud lugematu arvu töötunde. On
joonistatud sadu kaarte ning tehtud
miljoneid arvutusi, kuid ometi pole
seni suurt reformi aset leidnud. Alati
on leidunud ühtviisis arvukalt neid,
kes tähtsustavad valdade ja linnade
vääramatut õigust oma tuleviku üle
iseseisvalt otsustada kui ka neid, kelle arvates peaks teatud oludes riigil
olema voli ülalt alla muutusi tagant
tõugata.
Teisalt on enamik Eesti piirkondi
olnud tunnistajaks sellele, kuidas
paljud inimesed on paari suuremasse linna koondunud või läinud õnne
otsima sootuks välismaistesse tõmbekeskustesse. Samal ajal on interneti levik ning sellest tulenevalt kaasaegsete suhtlusvahendite tormiline
areng muutnud inimesi eraldavad
vahemaad vaevumärgatavaks.
Tegemist näib olevat omamoodi paratamatusega, mille täielikku
pöördumist ei juleta ennustada mitte
kusagil Euroopas. Maal on jäänud inimesi ehk maksumaksjaid vähemaks
ning see on loonud ka valitsemises
uue olukorra. Vajadus omavalitsuste
jõude ühendada muutub päev-päevalt põletavamaks.

Tänavu suvel kiitis Riigikogu
heaks haldusreformi seaduse, mis
seab edaspidiseks kohaliku omavalitsuse minimaalseks suuruseks vähemalt 5000 elanikku. Reformikava
kohaselt on nõutust väiksematel
valdadel ja linnadel käesoleva aasta
lõpuni aega otsustada, kellega ja mis
tingimustel ühineda. Teisisõnu on
käes tagumine aeg muutuste teel ise
ohjad haarata ning omatahtsi heade
naabritega ühise laua taga tulevikuplaanid paika panna.
Kolga-Jaani ja Tarvastu valdade volikogud on otsustanud asuda
ette
valmistama liitumist Viljandi
vallaga, mis moodustus 2013. aastal Viiratsi, Saarepeedi, Paistu ja
Pärsti valdadest. Praeguseks on
ühinemiskomisjoni töö tulemusena
koostatud liitumislepingu projekt,
mida käesolev väljaanne tutvustab.
Ühtlasi anname teada eelseisvatest
rahvakoosolekutest, kus igal vallakodanikul on voli reformi kohta oma
arvamust avaldada ning ühinemis
lepingule parandusettepanekuid
teha. Kõik head ideed, aga ka etteheited on teretulnud!
Pärast haldusreformi muutub Viljandi maakonna kaart märgatavalt.
Kuid hoopis olulisem on muutuse
sisuline mõju, mida paberile joonistatud piirid ei kajasta.
Varem ühinenud omavalitsuste
kogemus näitab, et ühinemise käigus ollakse valmis piirkonna rahva
parema elu nimel kokku leppima

PEETER ARRO

Viljandi valla elanik,
omaaegne Viiratsi vallavanem

Suure haldusreformi pidanuks Eestis juba ammu ära tegema.
Kohalikel omavalitsustel läheb hästi üksnes siis, kui nende
juhtimises osatakase silmas pidada pikka perspektiivi. Ei
aita kui mõelda ühe-kahe aasta peale ette, pilk peab olema
suunatud 10 või suisa 20 aasta taha.
Oleme rahvaarvult väga väike riik. Meil pole praegust
valdade ja linnade arvu arvestades piisavalt palju avalikke
teenistujaid, kes oskaks või tahaks hästi rahvast teenida.
Inimesi lihtsalt napib – eriti maapiirkondades. Siit koorubki
peamine põhjus, miks valdade liitmine on hea: suuremas
omavalitsuses on suurem lootus ametnikkond komplekteerida inimestest, kellel on ühtaegu missioonitunnet ja oskusi.
Ühtlasi aitab haldusreform pikemas perspektiivis raha
kokku hoida. Praegu kipub väike Eesti end lõhki valitsema.
Mis puutub hirmu senisest veelgi suurema ääremaastumise ees, siis see näikse olema ülepingutatud. Kui me aastaid
tagasi hakkasime esimest korda Viiratsi vallas rääkima naabritega ühinemisest, tekkis meie valla elujõulistes külades kohe
alt üles aktiivne kogukondlik liikumine. See näitab, et seal,
kus on vähegi aktiivsed inimesed olemas, osatakse toime tulla
ning enda eest seista. See, et vallamaja asub kaugemal, ei loe
kuigi palju, eriti veel tänapäeval, kus side pidamine mistahes
vahemaa tagant on muutunud väga lihtsaks.
Paljud meie inimesed on mõttelaadilt konservatiivsed ja
tahaks oma vallavanemale iga nädal kodukohas kättpidi tere
öelda. Tegelikult pole seda tingimata vaja. Tähtis on see, et
lapsed saaks mõistlikus kauguses hoitud ja koolitatud ning
neile, kes vajavad toimetulekuks abi, jaguks sotsiaaltöötajate tähelepanu. See kõik on korraldatav. Pealegi olen kindel,
et ükski poliitiline jõud ei saa endale lubada seda luksust,
et ta mõne piirkonna oma vallas ära unustab.

suuremahulistes investeeringutes,
mida igaüks eraldi poleks olnud
suuteline ära tegema. Nii näiteks on
ka Kolga-Jaani, Tarvastu ja Viljandi
valla esindajad teinud ettepaneku
kasutada vabatahtliku liitumise eest
riigilt saadavat 500 000 euro suurust
lisapreemiat selleks, et maakonna-

keskusesse võiks lõpuks ometi kerkida ammuigatsetud veekeskus. Aga
see on vaid üks näide. Laiem siht on
siiski pakkuda kohalikule rahvale
paremaid avalikke teenuseid nii hariduses, kultuuris kui sotsiaalvaldkonnas.
Jõude ühendades avaneb meile

VIIVI KÕOMÄGI
aktiivne Kolga-Jaani
elanik

Ei saa salata, et minu südames on väikestviisi hirm, et elu
kipub meil siin soode ja rabade vahel veel rohkem hääbuma, kui kohapeal pole oma vallamaja ja vallavanemat. Kas
ametnikud ikka jõuavad sinna, kuhu vaja ja kas abivajajatele
jääb liikumisvõimalus kodu ning keskuse vahel? Seepärast
on väga tähtis, et vähemalt sotsiaaltöötajad jääks piirkonda
alles ning et vallajuhid võitleks kvaliteetse ühistranspordi
säilimise eest.
Kui ma mõtlen kavandatavale liitumisele endise ettevõtjana, siis saan väga hästi aru, et suurem omavalitsus on
kokkuvõttes tugevam ning suudab suuri investeeringuid
kiiremini ellu viia: ühel aastal tehakse oluline asi ühes ja
teisel aastal teises valla nurgas. Aja jooksul peaks sellest
kõik võitma.
Pean väga õigeks, et Kolga-Jaani vald liitub just Viljandi
valla ja Tarvastu vallaga, sest Viljandi on meie rahva jaoks
märksa olulisem tõmbekeskus kui Põltsamaa. Viljandimaa
on meie kodumaakond!
Olen alati püüdnud Kolga-Jaanis kõigist kogukondlikest
ettevõtmistest aktiivselt osa võtta ning tean seetõttu, et
meie kandis elab hulganisti teisigi ärksaid inimesi, kes ei
lase külaelu välja surra. Ainus häda on selles, et noori jääb
endiselt vähemaks, aga see ei näi sõltuvat sellest, kust jookseb omavalitsuse piir või kus asub vallamaja.
Selge on see, et käed rüpes oodates ei muutu mitte midagi paremaks. Üksi istujale ei pista keegi präänikut pihku.
Seepärast julgengi öelda, et valdade liitmisest pole pääsu
ning kolgajaanilastel on tark sellest protsessist aktiivselt
osa võtta. Enda eest tuleb seista, siis lähevad asjad hästi.

võimalus muuta oma kodukanti senisest igas mõttes konkurentsivõimelisemaks. Aga see ei saa sündima automaatselt – on tähtis, et iga
vallakodanik tunneks, et ees seisvad
muutused lähevad talle korda ning
söandaks aruteludes sõna sekka öelda. Palju jõudu ja tarmukust selleks!

KÄLINA SAVKA
Tarvastu muusika- ja
kunstikooli õpetaja

On kuldne elutõde, et ainus asi, mis mitte kunagi ei muutu,
on pidev muutumine. Sellesse uskudes, leian ma, et Tarvastu vald peab haldusreformiga kaasa minema ning püüdma
sellest võtta parima. Seda, et elu läheb iseenesest paremaks,
pole mõtet loota.
Loodan väga, et pärast liitumist hakkame tegema rohkem koostööd teiste liitvalla piirkondadega, kellega meil
praegu märkimisväärseid kokkupuuteid pole. Koostöö
on teadupärast jõud, mis aitab nii mõnestki probleemist
hõlpsamini üle saada. Pealegi kulub heade kolleegide toetav sõna alati ära.
Kuna Eesti on väike riik, kus iga inimene ja iga sent on
loetud, pole mõtet teda halduslikult ülearu killustada. Liiati on maapiirkondades rahvast viimastel aastatel oluliselt
vähemaks jäänud ning halduslikus juhtimises ei saa seda
tõsiasja arvestamata jätta. Jõude ühendades paistame riigi
silmis taas suurematena ning suudame enda eest paremini
seista.
Arvan, et väikeste linnade, alevike ja külade tulevik ei
sõltu niivõrd vallavalitsusest, kuivõrd kohalike elanike aktiivsusest. Ses osas olen optimistlik, sest mitmel pool mujal Eestis on kogemus näidanud, et mida kaugemale liigub
vallavalitsus, seda tugevamaks saab kohapealne külaliikumine. Oma kodukoha tunne on tegelikult see jõud, mis elu
ülal hoiab. Kui kogukond on tugev ning tahab enda eest
seista, siis on suur lootus, et valla etteotsa valitakse sellised
inimesed, kellel on süda õiges kohas. Nii sünnivad ka targad
ja kõiki arvestavad otsused.
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Milleks meile seda vaja on?

O

mavalitsuste vabatahtlik
liitumine pole Eestis kaugeltki uus nähtus. Esimesed
sellekohased kogemused
jäävad juba kahe kümnendi tagusesse aega. Ometi on iga järgmine
ühinemisprotsess, olnud suures osas
uus ning andnud kohalikele elanikele
aluse hulgaks küsimusteks. Kolga-Jaani, Tarvastu ja Viljandi valdade kavandatav ühinemine pole siin erandiks.
Andmaks ülevaadet plaani tagamaadest, vastasid viiele olulisele küsimusele kolm praegust vallavanemat.
Miks on valdade ühendamist tarvis? Kuidas see aitab elanike elu
paremaks muuta?
Ene Saar (Viljandi
vallavanem): Olen
arvamisel, et ühinemine aitab valdade
arengut
pigem
ühtlustada ja liikuda edasi ka nendes
piirkondades, kus
rahakott on õhuke, kuid elanike ootus
arendustele igati õigustatud.
Me peame loodavas vallas nägema ennekõike tervikut. Toon ühe
näite. Viljandi valla suuruselt teises
alevikus Ramsil kerkib praegu ligi
2,5 miljoni euro eest uus lasteaed.
On selge, et see ei paranda praegu
ligi 30 kilomeetri kaugusel asuva Valma elanikele pakutavaid teenuseid,
kuid igale asjale on oma aeg. Küllap suudame lähiaastatel ka Valma
piirkonnas sealsele rahvale midagi
olulist ellu viia. Suuremas vallas on
võimalik arengut käsitleda laiemalt
ja pikemas perspektiivis.
Alar Karu (Tarvastu vallavanem):
Valdade ühinemist
on vaja eelkõige
ﬁnantsilise
võimekuse ja avalike
teenuste kvaliteedi
tõstmiseks.
Toon näite. Enne Viljandi valla
moodustamist oli ümber Viljandi
linna neli keskmist Viljandimaa omavalitsust: Pärsti, Viiratsi, Saarepeedi
ja Paistu. Ükski neist ei paistnud silma erilise ﬁnantsvõimekusega – nad
olid samasugused nagu Tarvastu ja
Kolga-Jaani vald. Pärast liitumist on
aga selle piirkonna otsustajate jutud
hoopis teistsugused. Vähe sellest, et
Viljandi vald ehitab euroabita uut
lasteaeda, on ta valmis toetama ka
Viljandi linna veekeskuse rajamisel.
Seega Viljandi vald suudab teha nii
oma valla sees kui väljaspool seda
olulisi otsuseid, mis mõjutavad kogu
maakonna arengut.
Rääkides avalike teenuste kvaliteedist tuleb mainida, et juba prae-

gu on mitmed Tarvastu valla olulised
ametnikud, spetsialistid ja koolijuhid
elukoha järgi hoopis Viljandi valla
kodanikud. Miks siis ei võiks nende
tööülesanded ulatuda ka väljaspoole
Tarvastu piirkonda. Samal ajal käib
osa meie lastest Viljandi valla koolides ja lasteaedades. See kõik näitab,
et meie inimesed liiguvad ja kasutavad teenuseid juba märksa suuremas
piirkonnas, kui seda on oma koduvald. Aeg on muutnud inimeste käitumis- ja liikumisharjumusi, mis on
ilmseks kinnituseks, et käes on õige
aeg muuta ka omavalitsuste piire.
Rivo Aren (Kolga-Jaani vallavanem): On selge, et
kui väikese valla
elanike arv järjest
väheneb, jäävad
ahtamaks ka omavalitsuse rahalised
võimalused. Praegu on meil suuremateks projektideks keeruline isegi
omaﬁnantseeringuks tarvilikke summasid leida. Ühendvalla tekkimisel
suureneb kindlasti võimekus olulisi
investeeringuid ellu viia.
Lisaks aitab liitumine parandada
omavalitsuse poolt elanikele ja ettevõtetele pakutavate teenuste kvaliteeti. Väikeses vallas on üks ametnik
pahatihti sunnitud tegelema mitme
valdkonnaga, mis ei ole hea. Samas
oleme kokku leppinud, et nii KolgaJaani kui Tarvastusse jäävad alles
teenuskeskused, kus tegeletakse
teemadega, mis peavad olema elanike lähedal.
Kas valdade ühinemine toob kaasa mõne avaliku asutuse, näiteks
kooli, lasteaia või rahvamaja sulgemise?
Ene Saar: Mitte mingil juhul ei
saa ühinemine iseenesest olla ühegi
asutuse sulgemise põhjus. Kool, kus
lapsi ei ole või rahvamaja, mille uksest inimesed sisse ei astu, sulgevad
ennast ise nii väikeses kui suures
vallas. Väikeses vallas juhtub see ehk
isegi kiiremini, sest suures vallas on
teatud juhtudel võimalik hoida töös
ka tagasihoidliku laste arvuga kooli.
Üks teema on asutuste töös hoidmine ja teine investeeringuvajadus.
Põhiküsimus peitub selles, kas on
ikka otstarbekas teha suuri investeeringuid hoonetesse, millel pole tulevikku. On selge, et väike vald ei suuda
suuri investeeringuid nii või teisiti
teha. Suures vallas on võimekus olemas, aga tuleb otsustada kuhu, millal
ja kui palju raha suunata.
Alar Karu: Tarvastu vallas on
avalike asutuste sulgemise üle otsustatud vastavalt nende kasutuse
vähenemisele juba eelmistel aastatel

ja nüüdne liitumine ei saa kindlasti
olema põhjuseks mõne asutuse sulgemiseks. Oleme seni alati kogukonnaga arutanud asutuste sulgemist
või neile uue otstarbe leidmist ja
ma ei kahtle, et selliseid kaalukaid
otsuseid hakatakse sarnaselt langetama ka suuremas vallas. Asutuste ja
hoonete kasutamise üle otsustavad
alati nende kasutajad ja kasusaajad.
Kui kasusaajate arv märgatavalt väheneb, siis tulebki alustada kogukonnaga arutelu, mida oleks õige edasi
teha. Tarvastu vallas on mitu head
näidet, kus hoone otstarve on muutunud, kuid need on endiselt eluga
täidetud. Olgu siinkohal näiteks toodud Tiibeti traditsioonilise meditsiini
kooliks saanud endine Väluste kool
või sotsiaalkorteriteks kohandatud
Kärstna raamatukogu.
Rivo Aren: Valdade ühinemine ei
too kaasa avalike asutuste sulgemist.
Küll aga tuleb üle vaadata asutuste
juhtimine.
Kolga-Jaani vallas on viimasel
ajal palju intriige põhjustanud Leie
Põhikooli saatus. Ometi ei saa seda
kuidagi siduda haldusreformi kavaga. See, kas kool püsib, sõltub eeskätt
ikka sellest, kas sinna jagub piisavalt
õpilasi. Väga vähese laste arvu juures suudab tervet kooli üleval pidada
vaid väga rikas omavalitsus.
Kuidas tagatakse, et omavalitsuste liitumisel ääremaastumine ei süvene ning vallajuhtide
ja ametnike tähelepanu ulatub
jätkuvalt ka kõige väiksematesse küladesse?
Ene Saar: Eks külarahvas pea ikka
ise oma valupunktid ametnike ja
juhtideni viima. Kui see on tehtud,
saab volikogu otsustada, mida ja
millal tegevuskavasse planeerida.
Nii nagu perekondadeski, ei ole ka
valdades – olgu nad siis suured või
väikesed – kasutada võluvitsakest,
mis hoobilt kõik mured lahendaks.
Alati tuleb teha valikuid: kõigepealt
hädavajalikud tööd ja tegevused
ning seejärel need, mis kannatavad
edeasilükkamist.
Olen kindel, et isegi siis, kui kogu
Viljandimaa oleks üks omavalitsus, ei
ole see nii suur, et ääremaastumine
süveneks info vähese liikuvuse tõttu.
Selge on see, et igas külas ei saa kunagi olema kooli ega lasteaeda, aga
see ei tähenda, et tegemist oleks mahajäetud ääremaaga. Teenused peavad olema kättesaadavad mõistlikus
kauguses.
Alar Karu: Praegustesse vallakeskustesse on kavas pärast liitumist
luua teenuskeskused. Loodan väga,
et need suudavad ümbruskonna rahvale pakkuda väga hea kvaliteediga

Õige aeg küsimusteks ja vastusteks
Sulev Valner
Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna nõunik

Tõenäoliselt määravad lähema paari kuu jooksul kohapeal tehtavad valikud ära enamiku Eesti tulevaste omavalitsuste näo ja nime aastakümneteks. Nii ka Viljandimaal. Enamik asjaosalisi on aru saanud, et mõistlik
on juhtida praegu oma saatust ise, mitte jääda ootama
valitsuse algatatavaid ühendamisi, mida reformiseadus vältimatult ette näeb nende osas, kes ise vajalikke
samme ära ei tee.
Haldusreformi eesmärk on, et läbi ühinemiste sünnivad kogu Eestis võimekamad omavalitsused.
Suureneb professionaalsus, analüüsivõime, spetsialiseerumine. Võetakse üle üksteise parimaid praktikaid.
Tugevam konkurents tõstab volikogu ja selle komisjonide töö taset. Varem ühinenud omavalitsuste kogemused
kinnitavad, et lepitakse kokku ja tehakse ära erinevaid
suuremahulisi investeeringuid ja jäetakse tegemata
need, mis tervikpilti vaadates üksteist tarbetult dub-

leeriksid. Sageli ei ole ju kõige keerulisem mõne uhke
asja ehitamine, vaid hilisem aastatepikkune ülalpidamine. Kokkuvõttes paraneb kogu piirkonna inimeste
elukeskkond ja suureneb konkurentsivõime. Suudetakse
olla tugevaks partneriks riigile ja ettevõtetele, teha suuremaid ja mõjusamaid otsuseid.
Haldusreform avab palju uusi võimalusi, aga muutuste elluviimine on ikka kohalike inimeste kätes. Mingit
imet ju iseenesest ei sünni, lihtsalt kogukonnad saavad
enda käsutusse ühe senisest tõhusama tööriista. Kindlasti
muutub senisest veelgi olulisemaks kogukondade ja külaliikumise elujõud ja teadlik arendamine, nii nagu see
paljudes seni ühinenud omavalitsustes on ka õnneks toimunud, hoides ära või vähemasti leevendades kardetud
ääremaastumist ja võimu kaugenemist. Küsimus on ju
alati, kas ilma ühinemata need pikaajalised protsessid –
rahvastiku vähenemine ja linnastumine – meid ei tabaks?
Ärge jätke ühinemisläbirääkimisi ainult kitsa ringi
ametnike asjaks! Just praegu on õige aeg küsida, kas
aastatega kujunenud tegevusrutiin on tõepoolest parim
valik võimalikest või lihtsalt rutiin, jälgida, mis pannakse ühinemislepingusse kirja või mis jäetakse kirja
panemata, küsida koosolekutel, mis on ühe või teise
ühinemislepingus oleva lausega täpsemalt mõeldud.
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teenuseid. Sisuliselt jääb kodanikele
alles võimalus suhelda ametnikega,
vaid valla üldjuhtimine koondub uue
valla keskusse Viljandisse. Kindlasti
saab oluline roll olema piirkonna vanemal, kes jääb teenuskeskust juhtima. Piirkonna vanem on juht, kes
koondabki soovid ja ideed ka kõige
väiksematest küladest kokku ning
viib need ühinenud valla juhtkonnani. Tema hakkab vastutama kohaliku
rahva ees piirkonna arengu eest.
Rivo Aren: On arusaadav, et inimesed kardavad suuremate keskuste
eelisarendamist ääremaade ees. Samuti peljatakse, et eluliselt tähtsad
teenused liiguvad elanikest kaugemale. Praegusel juhul ei tohiks selliseks
mureks alust olla, sest sagedasemalt
tarvilike avalike teenuste pakkumine
jääb sinna, kus see on seni olnud.
Teisalt on hirmul ääremaastumise
ees ka oma positiivne külg. Kogemus
on näidanud, et neis väikestes kohtades, kus on vallavalitsus kadunud, on
enamasti aktiviseerunud külaliikumine. Külaliikumist tuleb igal juhul toetada ja kindlasti peab külavanematel
olema õigus esindada oma piirkonna
huve. Tähelepanu juhtimine äärealadele peab jääma piirkonnavanema
ülesandeks.
Mis peaks andma maal elavatele inimestele kindluse, et nende
koduteed lükatakse ka edaspidi
talvel lumest puhtaks?
Ene Saar: See küsimus ei saa üldse
tõusta teemaks. Omavalitsus on loodud inimese jaoks ja juurdepääsuteede korrashoid on eluliselt tähtis
valdkond. Erateede hooldus pole seaduse kohaselt omavalitsuse ülesanne, aga praegusel juhul on kõik liituvad vallad ka seda oluliseks pidanud.
Ma küll ei näe ühtegi põhjust, miks
pärast liitumist ei peaks otsustajad
enam inimeste vajadusest hoolima.
Alar Karu: Kui praegu ollakse
teehooldusega rahul, siis miks peaks
see suurema omavalitsuse koosseisus
muutuma? Piirkondlik hangete korraldamine ja teede igapäevane majandamine jääb alles. Ja kui praegu
ei olda mõnes piirkonnas rahul, siis
usun, et ühinenud vallas võetakse
asjaajamisel eeskujuks parimad kogemused. Teed jäävad ka ühinenud
vallas üheks tähtsamaks valdkonnaks valla majandamisel.
Rivo Aren: Lumelükkamine on üks
paljudest teenustest, mida elanikkonnale osutatakse praegu ja ka tulevikus. Liitumislepingus sätestatud
liitumise üheks eesmärgiks on kõigile
valla elanikele avalike teenuste optimaalse kättesaadavuse ning parema

?

kvaliteedi tagamine. Kindlasti seda
eesmärki ka täidetakse.
Milliste põhimõtete alusel hakatakse tulevases suurvallas avalikku raha jaotama? Milliseid
piirkondi ja objekte hakatakse
eelisarendama?

Ene Saar: Eelisarendatavaid piirkondi ei tule. Ühinemislepinguga lepitakse konsensuslikult kokku piirkondade arendamine ja selle kokkuleppe
aluseks on liituvates valdades juba
varem kinnitatud arengustrateegiad.
On loodava valla au küsimus, et elu
läheks edasi nii, et sellest ei kaotaks
ühegi piirkonna elanikud.
Ühinemiskomisjon on teinud ettepaneku luua kohtadele teenusepunktid, mis oleks abiks kogukonna
ja ametnikkonna vahelises suhtluses.
Teenusepunktis töötaks kohapealne
meeskond, seal hulgas piirkonnavanem, kelle ülesanne on kaasa aidata
oma paikkonna arengule.
Ühinemislepingu projektis on ka
kaks maakodliku tähendusega märksõna. Esiteks kavatseme osaleda Viljandi veekeskuse ehitamises ning kasutada selleks liitumisraha 500 000
euro suurust preemiaosa (saame selle
riigilt selle tõttu, et ühinedes loome
valla, mille eanikkond on suurem kui
11 000 elanikku). Arutelu all on ka
osalemine gümnaasiumi õpilaskodu
ehitamises Viljandisse, mis vähendaks just nende maaperede rahalist
koormust, kelle lapsed käivad linnas
gümnaasiumis. Kui need mõtted saavad heakskiidu, on see oluline samm
kogu maakonna arenguks meie ühisel jõul.
Alar Karu: Põhimõtted on suures
vallas samad, mis väikses: avalikku
raha tuleb esmajoones kasutada ikka
seal, kus seda on kõige rohkem vaja.
Vahe on ainult selles, et suurvallas
tuleb alguses jälgida ka ühinemisel
kokkulepitud investeeringukava.
Kindlasti ei saa ükski piirkond eelisarendamise õigust, mida kinnitab ka
varasem Viljandi valla kogemus. Nii
palju kui mina tean, ei ole Viljandi
vallavolikogus kunagi arutatud investeeringuid piirkondade järgi, vaid
puhtalt vajaduse põhjal.
Rivo Aren: Raha jaotamisel võetakse aluseks liitumislepingus kokkulepitud tegevuste ja teenuste ﬁnantseerimine. Eesmärk on tagada
kogu piirkonnale tasakaalustatud
areng, arvestades liitunud valdade
arengukavasid, eelarvestrateegiaid,
seni tehtud investeeringuid ja võetud kohustusi. Selleks on koostatud
liituvate valdade kohta prioriteetsete
investeeringute nimekiri.

Hoiame teile kõvasti pöialt
Ando
Kiviberg
Viljandi
linnapea

Viljandi linn jälgib haldusreforimi
käiku maakonnas tähelepanelikult
ning lootusega, et ümberkorraldused kokkuvõttes meie inimeste
elutingimusi ka väljaspool suuri
keskusi paremaks aitaksid muuta.
Viljandi on maakonnakeskusena sageli teinud rohkem, kui üks
omavalitsus talle seadusega pandud kohustusena peaks – meie koole, lasteaedu, huvikoole, tänavaid,
avalikku ruumi ja muud taristut
kasutavad paljud teiste omavalitsuste elanikud. Nii see peabki ühe
maakonnakeskuse puhul olema.
Linlastena mõistame, et hästi
valitsetud ning arenevad maaoma-

valitsused on ka meie huvides.
Maa on meie „tagala”. Maainimestele on vaja linna ning linlased ei saa kuidagi hakkama toitva
maata.
Ma loodan siiralt, et liitumisele
järgneb riikliku poliitika muutus,
mis toob kohalikele omavalitsustele ka senisest õiglasema rahastamise. Omavalitsuste tulubaasi
tõstmiseta ei saa me rääkida
haldusreformi edukast läbiviimisest.
Suurema kodanike arvuga ja tugevamad omavalitsused on Viljandile tõhusamateks partneriteks. Nii
tekivad paremad võimalused ühiseid muresid koos lahendada, olgu
selleks siis hariduse, veevärgi, või
ühistranspordiga seotud ülesanded. Viljandi hoiab oma partneritele tugevasti pöialt, et liitumised
hästi kaalutult ning parima võimaliku tulemusega lõpeksid.
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Liitumisleping
PROJEKT seisuga
21. september 2016
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 2017. a 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 avalikõigusliku 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 ettevõt-

misi (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.

LISA 1. Prioriteetsete investeeringute nimekiri
aastateks 2018–2022
• Teede remondi osas on prioriteetideks teede rekonstrueerimine
kõikides piirkondades vastavalt tegelikele vajadustele ja tolmutõrje
tiheasustustes.
• Vallavolikogul 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.
Investeeringud ei ole nimekirjas
tähtsuse järjekorras.
Piirkondade ülesed prioriteedid
• Viljandisse veekeskuse rajamine – kokkulepe, et liitumisraha
preemiaosa 500 000 eurot kasutatakse Viljandi valla osana Viljandi
veekeskuse ehitamisel.
Kolga-Jaani valla prioriteedid
http://www.kolga-jaani.ee/kolgajaani-valla-arengukavad
Investeeringuobjektid:
• Kolga-Jaani aleviku soojatrassid
• Kolga-Jaani Põhikooli teise
maja katuse soojustamine
• Kolga-Jaani lasteaed-hooldekodu
• Ulge puhkeala
• Kolga-Jaani Põhikooli staadion
• Kolga-Jaani Põhikooli muuseumimaja
• Kolga-Jaani aleviku ja Leie asula
tänavavalgustus
• Leie külakeskuse väljaehitamine
Teed ja tänavad:
• Leie asula teed (tolmuvabakate)
• Uus tänav (tolmuvabakate)
• Aasa tänav (tolmuvabakate)
• Põllu tänav (tolmuvabakate)
• Teose-Viilu tee (tolmuvabakate)
• Leie kergliiklustee (asula ja kooli ühendamine)
• Suigu-Pissi tee (kruusatee remont)
• Vanakooli-Reinu tee (kruusatee
remont)
• Kopli-Sepasaare tee (kruusatee
remont)
• Ulge-Laane tee (kruusatee remont)
• Oiu-Joona tee (kruusatee remont)
• Kõjasaare-Soosaare tee (kruusatee remont)
• Mardi-Pobuli tee (kruusatee
remont)
• Kaasiku-Ülessaare tee (kruusatee remont)
• Tangu-Kaubi tee (kruusatee
remont)
• Oiu – Jõesuu kergliiklustee
Tarvastu valla prioriteedid
http://www.tarvastu.ee/tarvastuvalla-arengukava
Investeeringuobjektid:
• Tarvastu Lasteaia Soe maja
juurdeehitus ja õueala uuendamine
koos projekteerimisega
• Tarvastu Gümnaasiumi õppe-

hoone ja staadioni rekonstrueerimine koos projekteerimisega
• Mustla jäätmejaama rajamine;
• Tarvastu Lasteaia Mustla maja
õueala kuivendamine, kanalisatsiooni ja välisvõrkude rekonstrueerimine, parkla laiendamine
• Tarvastu Avatud Noortekeskuse
laiendus koos projekteerimisega
• Tarvastu jõe Linnaveski paisu
rekonstrueerimine ja Tarvastu Metsapargi rekonstrueerimisprojekti elluviimine (tehiskärestik)
• Tarvastu jõe puhkeala ja terviseradade arendamine
• Soe jalgpallistaadioni rekonstrueerimine multifunktsionaalseks
välispallimängude staadioniks (jalgpall, võrkpall, korvpall, tennis). Minispordiväljakute ehk jalgpallipuuride
paigaldamine Soe jalgpallistaadionile
ja Tarvastu Gümnaasiumi staadionile
Teed ja tänavad:
• Aia, Tiigi tn kap.remont (kattega tänavate remont ja katte taastamine 85 000 €)
• Harju, Kevade ja Vabriku tn, Soe
tagaküla (kattega tänavate pindamine 80 000 €)
• Nuki tee kap.remont (80 000 €)
• Lembitu, Tähe ja Välja tn (kruuskattega tänavate pindamine 75 000 €)
• Kärstna Hooldekodu tee (kruusateede pindamine 15 000 €)
• Kruusateede hooldusremont
(iga aasta 75 000 €)
• Mustla-Kärstna tee 24176
(koostöös riigiga tolmuvaba kate)
• Mustla-Mõnnaste tee 24163
(koostöös riigiga tolmuvaba kate)
• Viljandi-Väluste-Mustla tee
24155 (koostöös riigiga tolmuvaba
kate Mõnnaste-Vasara lõigule)
• Loodi-Helme tee 24162 (koostöös riigiga tolmuvaba kate Kärstna-Paistu lõigule)
• Karja, Liiva tn ÜVK, seejärel tolmuvaba kate
Viljandi valla prioriteedid
http://www.viljandivald.ee/arengukavad
Investeeringuobjektid:
• Mäeltküla tööstuspargi taristu
• Pärsti Pansionaadi rekonstrueerimine (soojustamine)
• Viiratsi vana vallamaja rekonstrueerimine (arhiiviruum, sotsiaaleluruumid)
• Valma kaldaala ja kalasadama
arendus
• Heimtali Põhikooli staadioni
ehitus
• Viiratsi aleviku perepark
• 7. Viiratsi rahvamaja rekonstrueerimine
• Holstre-Polli Vabaajakesksuse
arendamine
Teed ja tänavad:
Teede investeeringud vastavalt
teehoiukavale, mis koostatakse
järgmise aasta oktoobriks.

Vallakodanike ettepanekud ühinemislepingu projekti kohta on oodatud 16. oktoobrini 2016. Kirjalikud ettepanekud tuleb saata e-postiga aadressile
viljandivald@viljandivald.ee või viia valla kantseleisse sekretäri kätte. Kõiki ettepanekuid analüüsib ühinevate omavalitsuste esindajatest koosnev komisjon.
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Korduma kippuvad
küsimused

TULE, ÜTLE SÕNA SEKKA!
Avalikud koosolekud liitumislepingu projekti
tutvustamiseks leiavad aset kõigis kolmes vallas
26. septembrist kuni 5. oktoobrini 2016.

Viljandi vallas

Vastab liitumiskomisjoni esimees
Kaupo Kase
Millal Kolga-Jaani, Tarvastu ja Viljandi valdade liitumine lõplikult kinnitatakse ning millal ühinemine toimub?

Tõenäoliselt hakkavad kõigi kolme valla volikogud liitumise üle hääletama tänavu novembris ja detsembris. Kui kõik annavad plaanile heakskiidu, loetakse
omavalitsused ühinenuks pärast 2017. aasta oktoobris toimuvaid kohalikke
valimisi.
Mis juhtub siis, kui liitumismisprotsessi ei viida lõpule? Kes sellest
võidaks, kes kaotaks?

Arvan, et sellest ei võidaks mitte keegi, aga kaotajateks oleks eelkõige kohalikud elanikud. Meie inimeste igapäevased liikumisteed ei arvesta enam ammu
omavalitsuste piire (näiteks käivad paljud tööl ja koolis Viljandi piirkonnas).
Tänu liitumisele saab vald ka edaspidi oma inimestele pakkuda kõiki neid
teenuseid, mida ta peab pakkuma. Eraldiseisvalt jätkates poleks see kardetavasti peagi enam võimalik. Pärast liitumist saavad ka Tarvastu ja Kolga-Jaani
inimesed kaasa rääkida näiteks selles, kuidas tuleks Viljandisse rajada uus
ujula. Samas muutub ka näiteks vaade Võrtsjärve arenguvõimalustele palju
avaramaks, kui see on olnud siiani.
Mis saab uue valla nimeks?

Viljandi vald.

Kus hakkab asuma liitunud omavalitsuste vallamaja?

Praeguses Viljandi vallamajas (Kauba tn 9 , Viljandi). Mustlas ja Kolga-Jaanis
jäävad tööle teenuskeskused, mida hakkavad juhtima piirkondade vanemad.
Mis saab praegustest vallavanematest? Kes saab uueks vallavanemaks?

Nagu kõigil vallakodanikel, on ka praegustel vallavanematel õigus järgmistel
valimistel kandideerida vallavolikokku ja saada valimisedu korral nimetatud
vallavanemaks. Samas on neil voli kandideerida piirkonna vanemaks. Uue
vallavanema valib ja kinnitab uus vallavolikogu. Küllap see inimene on meie
piirkonnas olemas ja teda ei pea hakkama kaugelt otsima.
Mis saab praegustes vallamajades töötavatest ametnikest ja
spetsialistidest?

Kolga-Jaani ja Tarvastu vallavalitsuste teenistujad jätkavad teenistust oma
endises valdkonnas juhul, kui valla ametiasutuse struktuur ei näe ette teisiti.
Viljandi vallavalitsuse ametiasutuses täidetakse teenistujate vabad ametikohad sisevaliku teel, et tagada info, teadmiste ja oskuste kvaliteet ning selle
säilimine ja haldusprotsesside tõrgeteta jätkumine.
Kui ametiasutuse teenistujale pakutakse kohta, mis ei ole senisega samaväärne ja ta ei taha seda vastu võtta, siis tekib tal lahkudes õigus teatavale
hüvitisele.
Kas järgmise aasta sügisel toimuvad kohalikud valimised juba
ühes ringkonnas või saavad iga piirkonna elanikud hääletada
omaette ringkonnas?

Kokku on lepitud, et järgmisel sügisel toimuvad valimised ühes ringkonnas.
Tark on kogu valda vaadata ühtse tervikuna algusest peale.
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17.30
17.30
18.00
17.30

Viiratsi Rahvamajas
Ramsi Vaba Aja Keskuses
Saarepeedi Rahvamajas
Paistu Rahvamajas

Tarvastu vallas

• 3. oktoobril kell 17.30 Kärstna mõisas
• 4. oktoobril kell 17.30 Tarvastu Käsitöökojas Mustlas
• 5. oktoobril kell 17.30 Suislepa mõisas

Kolga-Jaani vallas

• 5. oktoobril kell 11.00 Leie Hoiu-laenuühistu ruumides

Ajavahemikul 5.–9. oktoober 2016 viiakse
Kolga-Jaani, Tarvastu ja Viljandi valdades läbi

RAHVAKÜSITLUS,
mille eesmärk on välja selgitada elanike arvamus valdade kavandatava
ühendamise kohta. Küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluse ajaks
vähemalt 16-aastaseks saanud elanikul, kes rahvastikuregistri andmetel
elab asjaomase omavalitsuse territooriumil.

Küsitlusest saab osa võtta järgnevalt:

Viljandi vallas

•6
 . oktoobril kell 9.00–18.00 Viljandi Vallavalitsuses
(Kauba tn 9, Viljandi)
• 9. oktoobril kell 9.00–17.00 Viljandi Vallavalitsuses
(Kauba tn 9, Viljandi)

Tarvastu vallas

• 6. oktoobril kell 10.00–18.00 Suislepa mõisas
• 7. oktoobril kell 10.00–18.00 Kärstna mõisas
• 9. oktoobril kell 9.00–17.00 Mustla Rahvamajas

Kolga-Jaani vallas

• 5. oktoobril kell 12.00–20.00 Leie Hoiu-laenuühistu ruumides
• 9. oktoobril kell 10.00–18.00 Kolga-Jaani Vallavalitsuses
Elektrooniliselt saab arvamust avaldada internetilehel haldusreform.viljandivald.ee
alates 3. oktoobril kella 8.00-st kuni 5. oktoobril kella 20.00-ni.
Elektroonilisel küsitlusel osalemiseks on vajalik end identifitseerida ID-kaardiga.
Kui isiku tervislik seisund või mõni muu mõjuv põhjus on takistuseks tema vahetule
osalemisele küsitluskohas toimuval küsitlusel, võib taotleda küsitluslehe täitmist
kodus. Selleks tuleb esitada taotlus küsitluskomisjonile, vallasekretärile või
tuua see küsitluspunkti hiljemalt 9. oktoobril kella 14.00-ks.

Kolga-Jaani lasteaial Naksitrallid
läheb hästi. Laste arvu vähenemist
ei ole viimastel aastatel täheldatud,
pigem on naerusuiseid hoolealuseid
juurde tulnud. Kokku käib Naksitrallides praegu 37 poissi-tüdrukut.
Lisaks on ühe rühma jagu ehk 16
last Leie lasteias Sipelgapesa.

Viljandi valla su
uruselt teise al
eviku Ramsi la
augustil hea pä
stel oli tänavu
ev. Nurgakivi sa
26.
i nende lasteaia
valmib 2017. aa
uus hoone, mis
sta novembris. Te
gemist on suure
mida omavalits
investeeringuga
us suudaks ka
,
nda ka haldus
miseta. Viljand
territoriaalse lii
i vallas on kahe
tuksa lasteaeda,
kus käib 394 la
st.

Ühinemisläbirääkimiste kohta saad täiendavat infot internetilehelt

haldusreform.viljandivald.ee

