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Ettepanek omavalitsuste üleriigilise ühistegevusega ühinemiseks
Õnnitleme Teid edukate valimistulemuste puhul ning soovime parimat eelseisvaks
vastutusrikkaks tööks uuel alanud valitsemisperioodil.


Pöördume teie poole ettepanekuga omavalitsuste üleriigilise ühistegevusega
ühinemiseks. Ettepanekut tehes toetume Eesti Linnade Liidu (ELL) ja Eesti
Maaomavalitsuste Liidu (EMOL) juhatuste ühiste kavatsuste kokkuleppele kohalike
omavalitsuste üleriigilise ühistegevuse tugevdamiseks, mis sõlmiti 9. juunil käesoleval aastal.

Linnade ja valdade üleriigiline esindusorganisatsioon, kohaliku omavalitsuse üksuste
üleriigiline liit, on olemuselt strateegiline partnerlus liikmete ühishuvide esindamiseks ja
kaitsmiseks. Ühtse üleriigilise omavalitsusüksuste liidu (edaspidi Liidu) idee teostumise poole
on liigutud palju aastaid ning nüüd on see eesmärk saavutatav. Kõigile kohaliku omavalitsuse
üksustele üleriigilises Liidus osalemise ettepanekut tehes lähtuvad ELL ja EMOL
arusaamast, et ühtse üleriigilise Liiduna on omavalitsuste ühishuvide esindamine ja
kaitsmine tulemuslikum.
Ühiste kavatsuste kokkulepet sõlmides toetusid ELL ja EMOL seisukohale, et omavalitsuste
ühtse üleriigilise organisatsiooni moodustumise kõige praktilisem lahendus on võimalik
saavutada ELL põhikirja muutmise ning haldusreformi protsessis kujunenud
omavalitsusüksuste Liiduga ühinemise kaudu. Põhikirja muutmise eelnõuga on esitatud
ettepanek ühtse Liidu juhatuse liikmete arvu suurendamiseks 13 liikmeni, senise 7 liikme
asemel, samuti kajastab eelnõu ettepanekut Liidu uue nime osas – Eesti Linnade ja Valdade Liit,
täpsemalt Liidu liikmeskonda. Põhikirja muutmise ettepanekud on esitatud 27.02.2018 toimuva
Liidu üldkoosoleku päevakorda.


Palume teil volikogu tegevust planeerides, kavandada volikogu istungi päevakorda
Eesti Linnade (ja Valdade) Liiduga ühinemise küsimuse otsustamine. Samuti palume
volikogul nimetada esindajad ja igale esindajale asendaja, nii Liidu üldkoosolekule kui ka
Liidu volikogusse

Üleriigilise omavalitsusüksuste liiduga ühinemist ning oma esindajate nimetamist Liidu
juhtorganitesse saab otsustada linna/valla volikogu.
Lähtudes kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seaduse § 7 lg 2-st, nimetatakse
omavalitsusüksuse esindaja ja tema asendaja kohaliku omavalitsuse volikogu või valitsuse
liikmete hulgast. Liidu põhikirja punktis 11 on määratletud esindajate arv liidu üldkoosolekul
(aluseks linna või valla elanike arv). Liidu põhikirja punktis 29 on määratletud esindajate arv
liidu volikogus (aluseks samuti linna või valla elanike arv).
Põhikirja kohaselt, elanike arvust tulenevalt, on Järva vallal Liidu üldkoosolekul 2 esindajat, Liidu
volikogus 1 esindaja. Liidu volikogusse nimetatud esindajate ja nende asendajate ning Liidu

üldkoosolekule nimetatud esindajate ja asendajate osas võib olla kattuvusi ehk Liidu volikogu
liige võib olla nimetatud liikme esindajaks ka Liidu üldkoosolekul.


Kavandades ühtse Liidu tegevuse ettevalmistamist uuel valimisperioodil, lepiti ELL ja EMOL
poolt kokku, et Liidu üldkoosolek ja Liidu volikogu uue koosseisu esimene koosolek
toimuvad 27. veebruaril 2018. aastal.

Palume Linnade Liidu büroole saata volikogu otsused üleriigilise omavalitsusüksuste
Liiduga ühinemise kohta ja valla või linna esindajate ning nende asendajate nimetamise
kohta Liidu volikogusse ja üldkoosolekule. Kõnealuste otsuste alusel kinnitatakse Liidu
liikmete esindajate mandaat üldkoosolekul osalemiseks ning seal Liidu põhikirjaga seotud
küsimuste otsustamiseks, samuti Liidu liikmete esindajate mandaat Liidu volikogus, mille poolt ja
liikmete hulgast valitakse Liidu uus 13-liikmeline juhatus (Liidu juhatuse liikmeks saavad
kandideerida Liidu volikogusse nimetatud liikmete esindajad).
Arvestades kohalike omavalitsuste üleriigilise ühistegevuse tugevdamise head perspektiivi ja
soovi kõigi omavalitsuste ühendamiseks ühtse üleriigilise omavalitsusliidu tegevusega, tulevad
27. veebruaril arutamisele omavalitsuste jaoks olulised küsimused. Üldkoosolekule on
ette valmistatud Liidu põhikirja muutmise eelnõu ja tegevussuundade eelnõu, liikmemaksu
aluste küsimus (sh Liidu 2018. aasta liikmemaks ja 2018 liikmemaksu selgitus), samuti valitakse
Liidu volikogu koosolekul Liidu uus juhatus ja revisjonikomisjon.
Liidu üldkoosoleku päevakorra ning Liidu volikogu uue koosseisu 1. koosoleku
materjalid, mis täienevad jooksvalt, samuti linna- või vallavolikogude Liidus osalemise ja
esindajate nimetamise otsuste eelnõude näidisfailid on kättesaadavad veebis aadressil:
http://www.ell.ee/juhtimine/linnade-paev/uldkoosolek-27-02-2018/
Eeltoodule selgituseks lisame, et vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seaduse §-le 6
lg 3 ja 6, haldusterritoriaalse korralduse muutmisel läheb senine liidu liikme staatus üle uuele
kohaliku omavalitsuse üksusele üksnes juhul, kui kõik endised kohaliku omavalitsuse üksused
olid liidu liikmed. Juhul kui kõik ühinenud kohaliku omavalitsuse üksused ei kuulunud samasse
üleriigilisse liitu, otsustab Liitu kuulumise uus volikogu.
Lisaks eelöeldule selgitame, et käesolev pöördumine ja Liidu tegevusega ühinemise
ettepanek on suunatud ka EMOLi praegustele liikmetele, keda on pärast
haldusterritoriaalse korralduse muutmist jäänud 18, so alla seadusega üleriigilisele
omavalitsusüksuste liidule kehtestatud piirmäära.
Pöördudes kõigi omavalitsuste poole täname kõiki omavalitsusi ja omavalitsusjuhte senise hea
koostöö eest ja kutsume aktiivselt esindajate kaudu osalema ühtse üleriigilise Liidu kujundamisel
27.veebruaril 2018.
Allakirjutanud, Jüri Võigemast ja Ott Kasuri, on igati valmis tulema teie volikogudele ühtse
üleriigilise liidu eesmärkidest ja edasiste tegevuste kujunemisest rääkima ning asjakohaseid
selgitusi jagama. (jyri@ell.ee, tel+372 56 473 498; ott.kasuri@emovl.ee, tel +372 517 7988)
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Kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/224392?leiaKehtiv
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