Vabariigi Valitsuse määruse „Helme valla, Hummuli valla, Põdrala valla ja Tõrva linna
haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159
„Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“ eelnõu seletuskiri

1. Sissejuhatus
1.1. Sisukokkuvõte
Vabariigi Valitsuse määruse „Helme valla, Hummuli valla, Põdrala valla ja Tõrva linna
haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti
territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“ eelnõu (edaspidi eelnõu)
eesmärgiks on Eesti haldusterritoriaalse korralduse muutmine uue haldusüksuse
moodustamisel kohaliku omavalitsuse üksuste (edaspidi ka omavalitsus) volikogude algatusel.
Eelnõu toetub omavalitsuste initsiatiivile algatada omaalgatuslikult omavalitsuste ühinemine
moodustamaks tugevam, võimekam ja jätkusuutlikum omavalitsusüksus.
Eestis on hetkel 15 maakonda ning 213 omavalitsust, mis jagunevad 183 vallaks ja 30 linnaks.
Eelnõuga muudetakse haldusterritoriaalset korraldust Valga maakonnas1, mille käigus
moodustub nelja maakonda kuuluva omavalitsusüksuse ühinemise teel üks uus
omavalitsusüksus. Hetkel kuulub Valga maakonda kaks linna ja 11 valda, pärast
haldusterritoriaalse korralduse muutmist jääb maakonda üks linn ja üheksa valda. Omavalitsuste
koguarv Eestis väheneb kolme omavalitsuse võrra 210-le, kokku 181 valda ja 29 linna2,3.
Ühinevad omavalitsused on4:
1) Helme vald (pindala 312,7 km2 ja rahvaarv 2009),
2) Hummuli vald (pindala 162,7 km2 ja rahvaarv 843),
3) Põdrala vald (pindala 127,2 km2 ja rahvaarv 762),
4) Tõrva linn (pindala 4,8 km2 ja rahvaarv 2861).
Eelnõuga rahuldatakse sisuliselt Helme valla, Hummuli valla, Põdrala valla ja Tõrva linna
esitatud taotlused haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks ning moodustatakse nimetatud
valdade ja linna ühinemise teel uus valla staatusega haldusüksus nimega Tõrva vald
(kogupindala 607,5 km2, rahvaarv 64755).
1.2. Eelnõu ettevalmistaja
Eelnõu on koostanud Rahandusministeeriumi regionaalarengu õigusnõunik Olivia Taluste (epost olivia.taluste@rahandusministeerium.ee; tel 611 3092), seletuskirja regionaalhalduse
osakonna nõunikud Kaie Küngas (e-post kaie.kyngas@rahandusministeerium.ee; tel 611
3080) ja Ave Viks (e-post ave.viks@rahandusministeerium.ee; tel 611 3079).
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pindala 2044 km2 ja rahvaarv rahvastikuregistri andmetel 01.01.2016 seisuga 31 355 elanikku
Arvestades vaid eelnõus esitatud ühinemist. Vabariigi Valitsusele on esitatud eelnõu Kernu valla, Nissi valla,
Saue linna ja Saue valla haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks ühinemise teel, mille kinnitamisel väheneb
omavalitsuste koguarv Eestis kolme omavalitsuse võrra 207-le, kokku 179 valda ja 28 linna.
3
Kuna taotletud haldusterritoriaalse korralduse muudatus jõustub 15. oktoobri 2017 toimuva korraliste kohaliku
omavalitsuse volikogu valimiste käigus koos teiste haldusreformi käigus läbiviidatavate ühinemistega, siis
muutub omavalitsuste koguarv ning valdade ja linnade arv veelgi.
4
Elanike arv rahvastikuregistri andmetel 01.01.2016 seisuga.
5
Elanike arv rahvastikuregistri andmetel 01.01.2016 seisuga, ühinemise hetkeks on muutunud.
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Eelnõu õiguslikku kvaliteeti kontrollis Rahandusministeeriumi õigusosakonna jurist Virge
Aasa (e-post virge.aasa@fin.ee; tel 611 3549).
1.3. Märkused
Eelnõu ei ole seotud muu menetluses oleva eelnõuga ega Euroopa Liidu õiguse
rakendamisega.
Kuigi eelnõus toodud haldusterritoriaalse korralduse muudatuse ettepanekud esitati
omavalitsuste poolt juba varasemalt, on eelnõu seotud Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi
kohaliku halduse reformi eesmärgi „Haldusreformi eesmärk on omavalitsused, kes suudavad
pakkuda inimestele paremaid avalikke teenuseid, tagada piirkondade konkurentsivõime kasvu
ning täita iseseisvalt neile seadusega pandud ülesandeid“ ning vastavate tegevusprogrammi
punktidega. Samuti on eelnõu suunatud haldusreformi seaduse § 1 lõikes 2 sätestatud
haldusreformi eesmärgi täitmisega, kuna ühinemise tulemusena moodustatakse omavalitsus,
kes vastab haldusreformi seaduses sätestatud omavalitsusüksuse miinimumsuuruse
kriteeriumile (omavalitsuses peab elama vähemalt 5000 elanikku).
Eelnõuga muudetakse Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti
territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ kehtivat redaktsiooni, avaldamismärkega
RT I, 29.08.2014, 16, Valga maakonda käsitlevas osas.
2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
Eelnõu koosneb neljast paragrahvist, millega muudetakse haldusterritoriaalset korraldust,
määratakse uuele haldusüksusele nimi ja piirid ning korraldatakse piiride kandmine riigi
maakatastri kaardile. Eelnõuga muudetakse ka Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määrust
nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“. Eelnõus sätestatakse
haldusterritoriaalse korralduse muutmise jõustumise aeg.
Helme vald tegi 25. märtsi 2015. aasta Helme Vallavolikogu otsusega nr 14 ettepaneku
Hummuli Vallavolikogule, Põdrala Vallavolikogule ja Tõrva Linnavolikogule algatada
haldusterritoriaalse korralduse muutmine ja ühinemisläbirääkimised eesmärgiga moodustada
omavalitsuste ühinemise tulemusena uus omavalitsusüksus. Hummuli Vallavolikogu nõustus
vallavolikogu 22. aprilli 2015. a otsusega nr 32, Põdrala Vallavolikogu 24. aprilli 2015. a
otsusega nr 1-1O/7 ja Tõrva Linnavolikogu 21. aprilli 2015. a otsusega nr 9.
Ühinevad omavalitsused võtsid 21.06.2016 peetud ühisistungil vastu otsused taotleda
haldusterritoriaalse korralduse muutmist. Omavalitsused toovad välja, et ühinemise eelduseks
on kõigi nelja omavalitsusüksuse kuulumine ajaloolise Mulgimaa koosseisus Helme
kihelkonda, piirkonna tõmbekeskuseks on Tõrva linn, kus asuvad piirkonna gümnaasium,
huvikool, perearstid ja enamus kauplusi. Ka Helme vallamaja asub hetkel Tõrva linnas.
Ühinemine võimaldab tagada kogu piirkonna tervikliku ja tasakaalustatud arengu ning ühtse
juhtimise, mis on eelduseks kohaliku omavalitsuse jätkusuutlikule tegevusele ning
majandusliku potentsiaali kasvule, sealhulgas võimekusele osaleda pikaajalises planeerimises
ja ühisprojektides. Omavalitsused toovad välja, et ühinemisel tagatakse suurem
haldussuutlikkus, kvaliteetsemate avalike teenuste osutamine, kasutades selleks paremini
olemasolevat inimressurssi ning hoonete ja vara ressurssi. Suurem eelarve võimaldab
maandada paremini finantsriske ning koondada ressursse prioriteetsete tegevuste kiiremaks ja
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kvaliteetsemaks läbiviimiseks. Ühise territoriaalse planeerimisega tagatakse ratsionaalsem
investeeringute kavandamine ja elluviimine, sihipärasem ja otstarbekam ressursikasutus.
Suuremas omavalitsuses on võimalik osutada ka selliseid teenuseid, mille sihtrühm
eraldiseisvate omavalitsustena on liiga väike. Suuremal territooriumil on võimalik viia ellu
detsentraliseeritud juhtimist, s t kohaliku kogukonna ja külaliikumise kaasamist juhtimisse
ning kogukonnateenuste arendamist koostöös. Ühinemise tulemusel väheneb piirkonnasisene
rivaliteet, ühiselt on võimalik optimaalselt planeerida piirkonna sotsiaalmajanduslikku arengut
(lasteaiad, koolid, huviharidus, sotsiaalasutused, vaba aja ja sportimisvõimalused), tagades
nende teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi kõigis piirkondades. Ühinemine võimaldab
kaotada omavalitsuste omavahelised mahukad arveldused ja ühinemise järgselt on võimalik
ühiselt investeerida olulistesse vaba aja objektidesse ning elanike elukvaliteeti tagavatesse
tegevustesse. Samuti anda tõuge mulgi kultuuri arendamisse, piirkondliku eripära paremale
kasutamisele kohaliku elu edendamiseks.
Ühinemisläbirääkimiste käigus avalikustati ühinemislepingu projekt ajavahemikul 21.04.12.05.2016 ühinevate kohalike omavalitsuste veebilehtedel ja raamatukogudes ning
ühinemislepingut tutvustati perioodil 23.04.-03.05.2016 kõikides omavalitsustes toimunud
rahvakoosolekutel. Samuti viidi 9.-11. juunini 2016 kõikides seotud omavalitsustes läbi Eesti
territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9 lõike 6 punkti 3 kohane rahva arvamuse
väljaselgitamine. Elanike arvamuse väljaselgitamise tulemused on esitatud tabelis 1.
Tabel 1. Elanike arvamuse väljaselgitamise tulemused
Hääleõiguslike Vastanuid Osaluse %
elanike arv
Helme
1686
287
17,0
Hummuli 715
100
14,0
Põdrala
672
97
14,4
Tõrva
2410
332
13,8
Kokku
5483
816
14,9

JAH
242
89
85
313
729

%
84,3
89
87,6
94,3
13,3

EI
45
11
12
19
87

%
5,7
11
12,4
5,7
1,6

Allikas: Helme, Hummuli ja Põdrala valla ning Tõrva linna volikogude otsused rahvaküsitluste tulemuste
kinnitamiseks.

Helme vald, Hummuli vald, Põdrala vald ja Tõrva linn esitasid 1. juulil 2016 Valga
maavanemale volikogude otsused haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemise kohta
koos Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9 lõike 9 kohaste dokumentidega. Valga
maavanem edastas 7. juuli 2016 kirjaga nr 12-1/16-977-1 oma seisukoha koos maavanemale
esitatud ühinemisdokumentatsiooniga Rahandusministeeriumile. Maavanem toetab Helme,
Hummuli ja Põdrala valla ning Tõrva linna ühinemist, tuues välja, et ühinemisega tekkiv
kohalik
omavalitsus
on
haldussuutlikum,
majanduslikult
otstarbekam
ning
investeerimisvõimelisem. Ühinenud omavalitsus suudab pakkuda oma elanikele kvaliteetseid
avalikke teenuseid ning olla arvestatav partner ettevõtjale ja riigile. Samuti toob maavanem
välja, et Helme, Hummuli ja Põdrala vald ning Tõrva linn on ühise kultuurilise taustaga ja nad
on aastaid teinud tõhusat koostööd ning nende ühinemine on eeskujuks teistele Valga
maakonna kohalikele omavalitsustele ühinemisprotsessiga jätkamiseks.
Rahandusministeerium on omavalitsusüksuste esitatud haldusterritoriaalse korralduse
muutmise taotlused koos lisadega läbi vaadanud ning toetab taotluses esitatud omavalitsuste
haldusterritoriaalse korralduse ja sellega seotud piiride muutmist. Esitatud dokumendid on
kooskõlas kehtivatest õigusaktidest tulenevate nõuetega.
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Haldusreformi seaduse § 27 lõike 2 järgi ei kohaldata kohaliku omavalitsuse üksustele, kes on
maavanemale esitanud Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9 lõike 9 kohase taotluse
enne 2016. aasta 1. augustit, haldusreformi seaduse §-des 4‒6 ning § 7 lõikes 4 sätestatut6.
See tähendab, et enne 1. augustit ühinemistes kokku leppinud ja maavanemale
haldusterritoriaalse korralduse ja piiride muutmiseks taotluse esitanud omavalitsused ei pea
hakkama 1. juulil 2016. a jõustunud haldusreformi seadusest tulenevaid menetlusi uuesti
alustama, vaid nende taotluste nõuetele vastavuse korral lähtutakse 1. juulini 2016. a kehtinud
õigusaktide nõuetest. Seetõttu on Helme, Hummuli ja Põdrala valla ning Tõrva linna taotlus
kooskõlas ka haldusreformi seaduse § 27 lõikega 2.
Eelnõu § 1 lõikega 1 muudetakse haldusterritoriaalset korraldust selliselt, et Helme,
Hummuli ja Põdrala valla ning Tõrva linna ühinemise teel moodustatakse uus kohaliku
omavalitsuse üksus valla staatuses.
Helme, Hummuli ja Põdrala vald ning Tõrva linn otsustasid vastavate volikogude 21. juunil
2016 tehtud ostustega taotleda haldusterritoriaalse korralduse muudatust ning kinnitasid
ühinemislepingu. Ühinemislepingu punktiga 4.1 on sätestatud, et uus kohalik omavalitsus on
avalik-õiguslik juriidiline isik valla staatuses nimega Tõrva vald. Ühinemislepingu punktis 6.3
on sätestatud, et ametnike kõrget professionaalsust ja kitsast spetsialiseerumist eeldavad
teenused koondatakse Tõrva linna, mis täidab ka teenuskeskuse funktsioone. Piirkondliku
tasakaalustatud arengu ja avalike teenuste kodanikukeskseks ja -lähedaseks
otsustusprotsesside tagamiseks ning teenuste osutamiseks luuakse piirkondlik teenuskeskuste
süsteem. Tõrva valla teenuskeskused luuakse Hummulis ja Riidajas, kus toimub elanike
vastuvõtt ja teenindamine. Teenuskeskused jätkavad tegutsemist vallale kuuluvates hoonetes.
Ühinemislepingus on märgitud, et Tõrva vallas jäävad tegutsema kõik lasteaiad ja säilib
olemasolev koolivõrk, tööd jätkavad kõik raamatukogud ja kultuurimajad/rahvamajad.
Ühinevate omavalitsuste ühinemisdokumendid koos ühinemislepinguga on kättesaadavad
järgmiselt lingilt: https://www.online.ee/sharefile.php?shareid=7c879ae2-d1d4-424d-9b5c4723d23b32eb.
Eelnõu § 1 lõikega 2 määratakse uue moodustuva haldusüksuse nimeks „Tõrva vald“.
Rahvaküsitluse käigus küsiti elanike arvamust kahe nime valiku “Helme vald” ja “Tõrva
vald” vahel. Elanike arvamuse väljaselgitamisel kogus nimevalikutest enam hääli „Helme
vald“ (Helme vallas 93%, Hummuli vallas 68%, Põdrala vallas 56% ja Tõrva linnas 55%
hääletanutest). Volikogud olid ette kokku leppinud, et nimeküsitlus on volikogudele siduv,
kui elanike arvamuse väljaselgitamisel osaleb vähemalt 50% hääleõiguslikest vallakodanikest,
tegelik osalus jäi aga palju väiksemaks. Volinike seas läbi viidud salajasel hääletusel pooldati
Tõrva valla nime, mida toetas kindlalt kolm volikogu neljast. Volikogude hääletuse tulemus
oli lõplik ning uue omavalitsuse nimeks lepiti kokku „Tõrva vald“.
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Haldusreformi seaduse § 4 sätestab kohustuse omavalitsustele, kes ei vasta haldusreformi seaduse §-s 3
sätestatud omavalitsusüksuse miinimumsuuruse kriteeriumile (olemasolevas või ühinemise tulemusena
moodustuvas omavalitsusüksuses peab elama vähemalt 5000 elanikku) algatada ühinemisläbirääkimised
hiljemalt 1. oktoobriks 2016 ega ühinemistaotlust 1. jaanuariks 2017 (haldusreformi seaduse § 7 lg 4). Samuti ei
laiene enne 1. augustit 2016 maavanemale ühinemiseks taotluse esitanud omavalitsustele nõue, et nende
ühinemiste korral tuleks küsida eelnevalt Vabariigi Valitsuse korraldusega moodustatud nõuandvatelt
haldusreformi piirkondlikelt komisjonidelt arvamust, soovitusi või hinnangut ühinemisele. Kuna enne 1. augustit
ühinemistaotluse esitanud omavalitsused peavad olema elanike küsitluse juba läbi viinud 1. juulini kehtinud
Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduses sätestatud korras, siis ei pea omavalitsused uuesti viima läbi
haldusreformi seaduse §-s 6 sätestatu kohast elanike arvamuse väljaselgitamist.
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Kuna Tõrva linnast on kujunemas keskus uuele omavalitsusele, saab nimevalikut pidada
põhjendatuks.
Eelnõu §-ga 2 määratakse uue haldusüksuse piir ning seatakse Maa-ametile ülesandeks
korraldada uute piiride kandmine riigi maakatastri kaardile.
Eelnõu §-ga 3 muudetakse Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määrust nr 159 „Eesti
territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ Valga maakonna linnade ja valdade loetelu
jättes linnade loetelust välja sõna „Tõrva“ ning valdade loetelust sõnad „Helme“ ja
„Hummuli“ ja „Põdrala“. Valdade loetelusse lisatakse sõna „Tõrva“.
Eelnõu §-ga 4 sätestatakse eelnõu määrusena ja selle §-de 1 ja 3 jõustumise tähtpäev.
Vastavalt Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 10 lõikele 1 jõustub Vabariigi Valitsuse
määrus haldusterritoriaalse korralduse muutmise kohta Riigi Teatajas avaldamisele järgneval
päeval, kuid §-d 1 ja 3, mille järgi moodustatakse Helme, Hummuli, Põdrala valla ning Tõrva
linna ühinemisel Tõrva vald ja sellest tulenevalt muudetakse haldusüksuste nimistut,
jõustuvad Tõrva Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval.
3. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu ei ole seotud Euroopa Liidu õigusega.
4. Määruse mõjud
Eelnõu määrusena vastuvõtmine omab sotsiaalset mõju, samuti mõju majandusele,
elukeskkonnale, regionaalarengule ja kohaliku omavalitsuse asutuste korraldusele.
Sotsiaalne mõju - terviklikum ja ühtsetel põhimõtetel teostatav sotsiaal-, majandus- ja
keskkonnapoliitika tagab piirkonna paremini tasakaalustatud arengu ning võib seega anda
tõuke ettevõtluse arenguks ja töökohtade tekkeks ning tagada elanikele ja ettevõtjatele piisava
turvatunde.
Mõju majandusele, sealhulgas ettevõtluskeskkonnale - haldusterritoriaalse korralduse
muutmine ja omavalitsuse rahalise võimekuse kasv ning mastaabi- ja mahuefekt tegevuste
elluviimisel muudab võimalikuks piirkonna arendamise tarbeks vajalike taristute rajamise ja
olemasolevate taristute renoveerimise.
Mõju elukeskkonnale ning elanikele – omavalitsuste ühinemine annab võimaluse avalike
teenuste kvaliteedi tõstmiseks, andes ametnikele ja töötajatele võimaluse spetsialiseerumiseks.
Tugitegevuste dubleerimise kaotamisest tulenevalt suurenevad eelarvevõimalused
võimaldavad palgata kompetentseid spetsialiste ning arendada olemasolevate ametnike
professionaalseid oskusi parendamaks teenuste osutamise kvaliteeti. Piirkondliku
tasakaalustatud arengu ja avalike teenuste kodanikukeskseks ja -lähedaseks
otsustusprotsesside tagamiseks ning teenuste osutamiseks luuakse piirkondlik teenuskeskuste
süsteem. Tõrva valla teenuskeskused luuakse Hummulis ja Riidajas, kus toimub elanike
vastuvõtt ja teenindamine. Suurem omavalitsusüksus loob paremad eeldused selleks, et
kasutada avaliku sektori eelarvevahendeid otstarbekamalt ning seeläbi tõsta omavalitsuse
avalike teenuste kvaliteeti. Suuremas omavalitsuses jätkub eelarvevahendeid suuremateks
investeeringuteks.
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Mõju regionaalarengule – suuremal omavalitsusel on omafinantseerimisvõimekuse tõusu tõttu
suurem võimalus saada projektipõhist toetust. Rahaliste vahendite kättesaadavus loob eelduse
suuremate ehitiste ning rajatiste ehitamiseks või korrastamiseks. Korrastatud keskkond ja
vajalik taristu või eeldused selleks omakorda motiveerivad ettevõtjaid panustama oma
ettevõtte arendamisse piirkonnas kui ka toetama omavalitsuse arendusi. Ühinemislepingus on
märgitud, et Tõrva vallas jäävad tegutsema kõik lasteaiad ja säilib olemasolev koolivõrk.
Samuti jätkavad tööd kõik raamatukogud ja kultuurimajad/rahvamajad.
Mõju kohaliku omavalitsuse korraldusele – kohalike omavalitsuste ametiasutuste tegevus
reorganiseeritaks üheks ametiasutuseks, hallatavad asutused jätkavad vahetult pärast
ühinemist tegevust ühendomavalitsuse hallatavate asutustena.
Eelnõu ei oma olulist mõju keskkonnale, riigiasutuste korraldusele, riigi julgeolekule ega
välissuhetele.
5. Määruse rakendamisega seotud tegevused, vajalikud kulud ja määruse rakendamise
eeldatavad tulud
Määruse rakendamiseks teostavad ühinevad kohaliku omavalitsuse üksused vähemalt järgmisi
tegevusi:
1) valla põhimääruse ja vallavalitsuse hallatavate asutuste põhimääruste kinnitamine;
2) arengukava kinnitamine;
3) üldplaneeringu koostamine;
4) eelarvestrateegia ja eelarve koostamine ja kinnitamine;
5) muude õigusaktide ajakohastamine;
6) ametiasutuste reorganiseerimine jne.
Eelnõu määrusena vastuvõtmine võib tuua kaasa kulusid kohaliku omavalitsuse üksuste
eelarvetele tööjõukulude osas (eelpoolnimetatud tegevuste teostamiseks, hüvitised võimalike
koondamiste puhul), mis on võimalik katta haldusreformi seaduse § 20‒23 sätestatud
tingimustel ja korras riigieelarvest eraldatavast ühinemistoetusest.
Eelnõu määrusena vastuvõtmine toob kaasa kulud riigieelarvele. 1. juulil 2016. a jõustus
haldusreformi seadus, mille § 21 lõike 4 alusel makstakse ühinemise järgselt vähemalt 5000
elanikuga omavalitsustele ühinemistoetust kahekordses määras (100 eurot elaniku kohta).
Ühinemistoetuse arvutamisel võetakse aluseks elanike arv rahvastikuregistri andmetel
ühinemise käigus moodustunud kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste päeva seisuga.
Ühinemistoetust arvutatakse iga ühinenud omavalitsusüksuse kohta eraldi ning see ei või olla
väiksem kui 300 000 eurot ja suurem kui 800 000 eurot iga ühinenud kohaliku omavalitsuse
üksuse kohta.
Rahvastikuregistri andmetel elab 1. jaanuari 2016. a seisuga Helme vallas 2009 inimest,
Hummuli vallas 843 inimest, Põdrala vallas 762 inimest ja Tõrva linnas 2861 inimest. Tõrva
valla moodustumisel on riigieelarvest eraldatava ühinemistoetuse summaks umbes 1 200 000
eurot (300 000 + 300 000 + 300 000 + 300 000) eurot7.
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Kuigi ühinemistoetuse arvutamisel võetakse aluseks elanike arv rahvastikuregistri andmetel ühinemise käigus
moodustunud kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste päeva ehk 15.10.2017 seisuga võib eeldada, et
ühinemistoetuse maht ei muutu, sest alla 3000 elanikuga omavalitsustele eraldatakse toetust miinimummääras.
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Ühinemistoetus eraldatakse arvestades haldusreformi seaduse § 22 kehtestatud
ühinemistoetuse maksmise korda. Ühinemise tulemusena moodustunud kohaliku
omavalitsuse üksuse ühinemistoetuse suuruse kinnitab Vabariigi Valitsus korraldusega.
Valla- või linnavalitsus peab ühinemistoetuse saamiseks esitama ühe kuu jooksul pärast
ühinemise käigus moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu valimiste tulemuste
väljakuulutamist Rahandusministeeriumile ühinemistoetuse eraldamise taotluse, milles
selgitab ühinemistoetuse kasutamise vastavust kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise
soodustamise seaduse § 6 lõikele 2.
6. Määruse jõustumine
Eelnõu on kavandatud jõustuma Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval, välja arvatud
eelnõu §-d 1 ja 3. Nimetatud sätted jõustuvad kohaliku omavalitsuse volikogus
valimistulemuste väljakuulutamise päeval.
Eelnõu jõustumise tähtajad on sätestatud Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 10 lõikes 1.
7. Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine ja avalik konsultatsioon
Eelnõu ei saadeta eelnõude infosüsteemi EIS kaudu kooskõlastusringile, kuna see ei puuduta
otseselt teiste ministeeriumite valitsemisala. Samuti ei saadeta seda kooskõlastamiseks
üleriigilistele kohaliku omavalitsuse üksuste liitudele, kuna tegemist on omavalitsuste
omaalgatusliku ühinemise otsustamisega, mille puhul ei ole vajadust teiste ühinemisega
mitteseotud omavalitsuste arvamust küsida.
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