
 
Soovituslik tegevus- ja ajakava kohalikele omavalitsustele Vabariigi Valitsuselt haldusterritoriaalse korralduse muutmise ettepaneku saamise järel 
Nädal Aeg Soovituslik periood Tegevus Õiguslik alus 
7. nädal 15.02.2017 Kolm kuud (Hiljemalt 15.05.17)  KOV saab Vabariigi Valitsuse (VV) ettepaneku HTK muutmiseks. Volikogu vastus 

maavanemale hiljemalt 15.05.2017.  
HRS § 9 lg 2 

8.-14. nädal 
(12.-18. nädal)1 

20.02-02.04.2017 
(30.03-07.05..2017) 

6 nädalat Läbirääkimised ühinemiskokkuleppe sõlmimiseks. Kohustuslikud osad: 1) nimi, 2) 
haldusüksuse liik, 3) sümboolika2, 4) volikogu suurus, valimisringkonnad, 5) võimalike 
organisatsiooniliste, eelarveliste ja muude varalisi kohustusi ja õigusi käsitlevate küsimuste 
lahendamine, 6) põhimääruse jt õigusaktide vajalike muudatuste ettevalmistamine 

HRS § 12 lg 2 p 3 ja 4 

9. nädal 
(13. nädal) 

27.02-05.03.2017 
(27.03-02.04.2017)  

1 nädal Sissejuhatav nõupidamine: ühinemiskokkulepe ja –lepingu muutmise formaat ja ulatus; 
läbirääkimisteemade määratlemine  

 

10. nädal 
(14. nädal) 

06.03-12.03.2017 
(03.04-09.04.2017) 

1 nädal Ühineva omavalitsuse seiskohtade ja ettepanekute määratlemine. Soovitavalt on vajalik 
volikogu arutelu ja vastavad sisendid (volikogu istung) 

 

11.nädal 
(15. nädal) 

13.03-19.03.2017 
(10.04-16.04.2017) 

1 nädal Läbirääkimised ühinemiskokkuleppe ja täiendavate tõstatud teemade osas  

12. nädal 
(16. nädal) 

20.03-26.03.2017 
(17.04-23.04.2017) 

1 nädal Ühinemiskokkuleppe läbirääkimiste tulemuste tutvustamine vallas/ linnas (volikogu, valitsus 
jt) ning tagasiside küsimine  

 

13. nädal 
(17. nädal) 

20.03-26.03.2017 
(24.04-30.04.2017) 

1 nädal Ühinemiskokkuleppe teksti kinnitamine läbirääkimisdelegatsioonide poolt  

14. nädal 
(18. nädal) 

27.03-02.04.2017 
(01.05-07.05.2017) 

1 nädal Ühinemiskokkuleppe projekti tutvustamine volikogudes (volikogu istung)  

14. nädal 03.04-07.04.2017 1 nädal Valla- või linnavalitsuse korraldused elanike küsitluse kohta (küsitluse aeg ja koht) VV määrus3 § 17 lg 4 
15.-17. nädal 
(19.-21. nädal) 

10.04-24.04.2017 
(08.05-22.05.2017) 

Minimaalselt 
 15 kalendripäeva. Hiliseim aeg 
22.-24. nädal (31.05-14.06.2017) 

Ühinemiskokkuleppe eelnõu avalikustamine. Soovituslikult avalikustatud enne elanike 
küsitlust. 

HRS § 12 lg 5 

17. nädal 23.04.-24.04.2017 2 päeva Elanike küsitluse läbiviimine. Küsitluspunktid avatud mõlemal päeval. Elektrooniline 
hääletus esimesel päeval.  

VV määrus § 17  lg 3 

18. nädal 04.05.2017 10 kalendripäeva, 25.04-
04.05.2017 

Volikogu kinnitab elanike küsitluse tulemused (volikogu istung) 
Volikogu kinnitab ühinemiskokkuleppe (soovituslik aeg) 

VV määrus § 17 lg 6 

20. nädal 15.05.2017  VV ettepaneku kohta arvamuse maavanemale esitamise tähtaeg (soovitavalt vastuvõetud 
eelmisel volikogu istungil). Põhjendatud arvamus esitatakse volikogu otsuse vormis.  

HRS § 9 lg 2 

24. nädal 15.06.2017  Ühinemiskokkuleppe kinnitamise tähtaeg seadusest tulenevalt (volikogu istung) HRS § 12 lg 2 p 3 
24. nädal 15.06.2017  Valimisi puudutavate otsuste tähtaeg (mandaatide arv, valimisringkondade moodustamine, 

valimiskomisjonide moodustamine) (volikogu istung) 
HRS § 12 lg 2 p 4 

28. nädal 15.07.2017  VV võtab vastu määruse HTK  muutmiseks HRS § 13 lg 1 
 
                                                           
1 Siin ja edaspidi on esialgu soovituslik, ning sulges väljatoodud maksimaalse pikkusega soovituslik ajakava ühinemiskokkuleppe sõlmimiseks eeldusel, et see võetakse vastu hiljemalt 15.06.2017 
2 Haldusüksuse nime ja liigi valikul tuleb küsida enne arvamust kohanimenõukogult. Enne sümboolika kokkuleppimist tuleb eelnevalt konsulteerida Riigikantseleiga (HRS § 12 lg 4). 
3 VV määrus 28.07.2016 nr 87. Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise ulatus ja kord. https://www.riigiteataja.ee/akt/129072016012  
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