
Lisa 1 

 

Halinga valla, Tootsi valla, Vändra alevi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ja Vändra valla ühinemislepingu muutmise seletuskiri 

 

 
Ühinemislepingu muutmise õiguslik alus:  

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 101 alusel otsustab 

haldusterritoriaalse korralduse muutmisel vastuvõetud ühinemislepingu muutmise 

vallavolikogu. Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse (ETHS) § 91 lõike 6 alusel kinnitatakse 

ühinemisleping ja selle lisad asjaomase volikogu otsusega. 

Vastavalt haldusmenetluse seaduse (HMS) § 46 lõikele  1  viiakse seaduses sätestatud  juhtudel 

haldusmenetlus õigusakti andmiseks läbi avatud menetlusena. Kui see on vajalik asja 

lahendamiseks ega kahjusta oluliselt menetlusosaliste huve, võib haldusorgan viia avatud 

menetluse läbi ka muudel juhtudel.  

HMS § 46 lõige 2 sätestab, et kui avatud menetluse läbiviimine on kohustuslik õigusakti 

andmiseks, viiakse avatud menetlus läbi ka õigusakti muutmiseks ja kehtetuks tunnistamiseks. 

Ühinemislepingu muutmisele kohalduvad seega vastavalt ETHS § 91 ühenemislepingu 

menetlemise põhimõtted. 

Vastavalt ETHS-i § 91 lõikele 4 pannakse ühinemisleping ja selle lisad avalikkusele 

tutvumiseks välja, tagades avalikkusele nimetatud dokumentidega tutvumise võimaluse ning 

määrates ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui kolm nädalat 

väljapaneku algusest arvates. 

ETHS § 91 lõikest 5 lähtudes lisatakse ühinemislepingule volikogule esitatud ettepanekud ja 

vastuväited ning õiend, milles näidatakse nende saabumise kuupäev, esitaja ja volikogus 

läbivaatamise tulemus. 

Vastavalt ETHSi § 91 lõikele 7 avalikustatakse  pärast ühinemislepingu kinnitamist volikogu 

poolt  see koos lisadega valla  veebilehel. Ühinemisleping avaldatakse Riigi Teatajas. 

Haldusreformi seaduse § 16 lõige 5  ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 46 lõige 6 

näevad ette, et  ühinemislepingu  muutmiseks esimese valimisperioodi jooksul pärast 

haldusterritoriaalse korralduse muudatuse jõustumist on vajalik vallavolikogu koosseisu 

vähemalt kahekolmandikuline häälteenamus. 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 alusel kuulub volikogu 

ainupädevusse valla ametiasutuse hallatava asutuse moodustamine, ümberkorraldamine ja 

tegevuse lõpetamine. Rahvaraamatukogu seaduse § 12 lõike 1 alusel toimub rahvaraamatukogu 

ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine kohaliku omavalitsuse volikogu otsusel. 

 

 

 

 

 



Muudatuse sisu: 

 

Halinga, Tootsi ja Vändra valla ning Vändra alevi volikogude poolt 22.12.2016 kinnitatud 

ühinemislepingu p 7.13 kohaselt peeti vajalikuks säilitada lepinguperioodi vältel kõik senised 

hallatavad asutused, kehtestades vajadusel asutuste uue struktuuri ja töökorralduse põhimõtted.  

 

See tähendab, et asutuste ümberkorraldamine nende ühendamise teel või asutuse 

likvideerimine, ei ole ühinemislepingu kehtivuse perioodil lubatud ilma ühinemislepingut 

muutmata. 

 

Ühinemislepingu punktist 7.13.1 jäetakse loetelust välja  Libatse Lasteaed-algkool. 

 

Libatse Lasteaed-algkoolis suletakse  1. septembrist kooliosa ja lasteaiaosa liidetakse 

Vahenurme Lasteaed-algkooliga, ehk valla hallatav asutus lõpetab tegevuse. 

Asutuse sulgemise kohta võtab vallavolikogu vastu otsuse.  

 

Kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsusest tuleb Haridus- ja 

Teadusministeeriumi, kooli, vanemaid, õpilasi ja õpilaste elukohajärgseid vallavalitsusi 

teavitada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt viis kuud enne uue õppeaasta 

algust. Seega peab olema volikogu otsus tehtud hiljemalt 31. märtsiks. 

 

Kool korraldatakse ümber või kooli tegevus lõpetatakse ajavahemikus 1. juulist sama aasta  

31. augustini. 

 

Kooli pidaja tagab tegevuse lõpetanud kooli õpilastele võimaluse jätkata õpinguid muus koolis. 

 

Lasteasutuse korraldab ja kujundab vallavolikogu otsusel ümber vallavalitsus. Lasteasutuse 

ümberkorraldamise või ümberkujundamise otsus tehakse arvestusega, et sellest on võimalik 

teavitada kirjalikult Haridus- ja Teadusministeeriumi, lasteasutust ja vanemaid  vähemalt viis 

kuud enne ümberkorraldamise või ümberkujundamise tähtaega. 

 

Libatse Lasteaed-algkool on valla kõige väiksema õpilaste arvuga kool. Käesoleval õppeaastal 

õpib koolis kokku 10 õpilast: 1. klassis 2, 3. klassis 5 ja 4. klassis 3 õpilast. 

 

Järgneval kolmel aastal langeb õpilaste arv veelgi ning pikemas kooliminejate prognoosis ei 

ole õpilaste arvu olulist kasvu ette näha. 

 

aasta lõpetab I klassi astujad koolis kokku 

2019 3 3 (1 käib P-J LA), eeldatavalt 2 9 

2020 5 3 (1 käib mujal LA), eeldatavalt 2 6 

2021 0 2 (1 käib P-J LA), eeldatavalt 1 7 

2022 2 9 (7 käivad Libatse LA), eeldatavalt 7 12 

2023 2  4 ? 14 ? 

 

Lasteaiaosa kasutab käesoleval õppeaastal 16 last. Lasteaiaosa sulgemine ei ole võimalik, 

kuna 16 last ei mahu ära Pärnu-Jaagupi Lasteaeda Pesamuna, kus neljas aiarühmas käib 20 

last, väikerühmas 14 (1 vaba koht) ja kahes sõimerühmas vastavalt 11 (3 vaba kohta) ja 13 (1 

vaba koht) last.  

Pärnu-Jaagupi Põhikooli I klassis õpib praegu 21 õpilast +2 Libatse koolist, kokku 23; 

                                       III klassis õpib praegu 19 õpilast + 5 Libatse koolist, kokki 24; 



                                       IV klassis õpib praegu 21 õpilast + 3 Libatse koolist, kokku 24. 

Paralleelklasse Pärnu-Jaagupi Põhikoolis Libatse kooli tegevuse lõpetamise tõttu ei moodustu, 

küll aga läheb Pärnu–Jaagupi Põhikooli I klassi 2019. aasta 1. septembril 29 õpilast, mistõttu 

moodustub 2 klassikomplekti. Libatse koolis on 2,5 õpetaja ametikohta ja 0,5 direktori 

ametikoht aastase palgafondiga 45 124 eurot, millele lisandub sotsiaalmaks. Riik annab 

vahendid õpetajate tööjõukuludeks õpilase põhiselt. Vallal tuleb õpetajate palgafondile juurde 

maksta 30 000 eurot aastas. 

 

Lasteaia osa saab edasi tegutseda Vahenurme Lasteaia-algkooli Libatses asuva rühmana.  

Tegevuskulu arvestuslik maksumus ühe lapse kohta kuus 2019. aastal on 538 eurot. 

 


