PROJEKT
AVINURME VALLA, KASEPÄÄ VALLA, LOHUSUU VALLA, SAARE VALLA JA
MUSTVEE LINNA ÜHINEMISLEPINGU PROJEKT
Avinurme vald, Kasepää vald, Lohusuu vald, Saare vald ja Mustvee linn (edaspidi nimetatud
ühinevad omavalitsused) sõlmivad käesoleva ühinemislepingu (edaspidi Leping).
1. ÜLDSÄTTED
1.1. Leping sätestab ühinevate omavalitsuste vabatahtliku ühinemise aja ja eesmärgid,
moodustatava kohaliku omavalitsusüksuse õigusliku staatuse, nime, sümboolika, piirid,
ühinenud kohaliku omavalitsusüksuse õigusaktide kehtivuse, ühinemisega kaasnevad
organisatsioonilised ümberkorraldused ja juhtimisstruktuuriga seotud muutused, avalike
teenuste osutamise põhimõtted teenusvaldkonniti, kohaliku omavalitsusüksuse töötajate ja
teenistujatega seotud küsimuste lahendamise, investeeringud ja riikliku ühinemistoetuse
kasutamise.
1.2. Ühinenud omavalitsusüksuse (edaspidi Vald) tegevussuundade kavandamisel, eesmärkide
elluviimisel, kohalikule omavalitsusele pandud kohustuste täitmisel ja teenuste
korraldamisel ning rahaliste vahendite suunamisel lähtub Vallavolikogu lepingu kehtivuse
ajal Lepingus sätestatust.
1.3. Ettevalmistusperioodina käsitletakse ajavahemikku, mis jääb Lepingu heakskiitmise ja
Valla moodustamise vahele (eeldatavalt jaanuar-oktoober 2017).
2.

ÜHINEMISE AEG
Valla kui avalik-õigusliku juriidilise isiku õigusvõime tekib alates 2017. aasta kohaliku
omavalitsuse volikogu valimistulemuste väljakuulutamise päevast. Nimetatud hetkest
omab Vald kõiki ühinevate omavalitsuste õigusi ja kohustusi ning lähtub käesolevas
Lepingus kokkulepitust.

3. ÜHINEMISE EESMÄRGID
3.1. Terviklik ja loogiliselt hästi toimiv, sotsiaalselt, majanduslikult, kultuuriliselt ja
territoriaalselt sidus piirkond, mis võtab arvesse ajaloolist asustust, kihelkondlikku mälu
ning inimeste igapäevaliikumisi.
3.2. Valla elanikele kvaliteetsete ja ruumiliselt kättesaadavate, majanduslikult tõhusalt
korraldatud avalike teenuste tagamine.
3.3. Omavalitsuse majandusliku võimekuse ja haldussuutlikkuse suurendamine ning Valla
ametiasutuse spetsialiseeritud, asjatundliku ja motiveeritud ametnikkonna tagamine.
3.4. Kodanikualgatuse, seltsitegevuse ja külaliikumise soodustamine, piirkonna elanikele
paremate võimaluste andmine kohaliku elu küsimuste kaasarääkimisel ja tuleviku
planeerimisel läbi kogukonnakogude.
3.5. Ühinevate omavalitsuste turismipotentsiaali ühendamine (sh Peipsi järv, piirkondade
ajaloo- ja kultuuripärand, vanausuliste temaatika, Kalevipoja temaatika) piirkonna parema
arengu- ja konkurentsivõime saavutamiseks.
3.6. Ettevõtlusele soodsa keskkonna arendamine ning ettevõtjatega koostöö suurendamine.
4. OMAVALITSUSÜKSUSE ÕIGUSLIK STAATUS, NIMI, PIIRID, SÜMBOOLIKA
4.1. Uue kohaliku omavalitsusüksuse liik on vald.
4.2. Uue kohaliku omavalitsusüksuse nimi on ............vald (nime eelistus lisatakse
rahvaküsitlusse, variandid: „Mustvee vald“ ja „Kesk-Peipsi vald“).
4.3. Vald on ühinevate omavalitsuste õigusjärglane.
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4.4. Valla territoorium moodustub Mustvee linna ning Avinurme, Lohusuu, Kasepää ja Saare
valla territooriumi summana. Valla piir kulgeb mööda ühinenud kohaliku
omavalitsusüksuste välispiiri.
4.5. Vallavolikogu ja -valitsuse juriidiliseks asukohaks on Mustvee linn.
4.6. Valla sümboolika koostamiseks kuulutatakse välja avalik konkurss. Konkursikomisjon
alustab tööd pärast volikogude otsuste vastuvõtmist haldusterritoriaalse korralduse
muutmiseks. Valla vapp ja lipp esitatakse kinnitamiseks Vallavolikogule. Kuni uue
sümboolika vastuvõtmiseni kasutab iga omavalitsusüksus kehtivat sümboolikat. Juhul kui
Vallavolikogu ei kehtesta uut sümboolikat 1.01.2018 kasutatakse kuni uue sümboolika
vastuvõtmiseni Mustvee linna sümboolikat.
4.7. Ühinevate omavalitsuste sümboolikat võib pärast ühinemist kasutada piirkonna
sümboolikana, mille kasutamise korra kehtestab Vallavolikogu.
5.

HALDUSTERRITORIAALSE KORRALDUSE MUUTMISEGA KAASNEVATE
ÕIGUSAKTIDE JA DOKUMENTIDE KEHTIVUS
5.1. Valla õigusaktide kehtestamiseni kehtivad ühinevate omavalitsuste õigusaktid selle
ühineva omavalitsuse territooriumil, kus nad olid kehtestatud ja ulatuses, kus nad ei ole
vastuolus käesoleva Lepinguga.
5.2. Valla põhimääruse eelnõu töötatakse välja ettevalmistusperioodil hiljemalt 2017. a
kohaliku omavalitsuse valimisteks. Valla põhimääruse kinnitab uus vallavolikogu. Kuni
uue põhimääruse kehtestamiseni kasutatakse Avinurme valla põhimäärust.
5.3. Ühinevate omavalitsuste kõik õigused, kohustused, asjaajamise dokumendid, omandis
olevad varad ja hallatavad asutused lähevad Vallale üle käesoleva Lepingu punktis 2
sätestatud ajal.
5.4. Üleantavad asjaajamise dokumendid ja nende registrid peavad olema koostatud ja
arhiveeritud vastavalt seadusega avaliku halduse dokumentidele ja nende säilitamisele ning
arhiveerimisele kehtestatud korrale. Kui üleantavad asjaajamise dokumendid ei vasta
nimetatud tingimustele ja ilmneb vajadus nende korrastamiseks, kaetakse korrastamise
kulud Vallale eraldatud ühinemistoetuse arvelt.
5.5. Valla haldusesse üleminevad hallatavad asutused tegutsevad kuni uute põhimääruste
kehtestamiseni seni kehtinud põhimääruste alusel ja ulatuses, kus need ei ole vastuolus
käesoleva Lepinguga.
5.6. Valla arengukava, eelarvestrateegia ja eelarve vastuvõtmiseni ning uue üldplaneeringu
kehtestamiseni kehtivad ühinevate omavalitsuste arengukavad, eelarvestrateegiad, eelarved
ja üldplaneeringud selles ulatuses, kus nad ei ole vastuolus Lepinguga.
5.7. Oluliste arengudokumentide ja õigusaktide ettevalmistamisega alustatakse
ettevalmistusperioodil. Ühine eelarvestrateegia projekt töötatakse välja
ettevalmistusperioodil, selle kinnitavad ühinevate omavalitsuste volikogud ühiselt enne
ühinemist.
5.8. Lepingu sõlmimise järgselt peavad kõik ühinevate omavalitsuste volikogud võlakohustuste
võtmisel kuni valimistulemuste väljakuulutamise päevani konsensuslikult heaks kiitma
kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 34 lõike 2 punktides 1‒3, 52 ja 7
ning lõikes 7 nimetatud võlakohustuse ja muude tulevastel eelarveaastatel raha
väljamaksmist nõudvate pikaajaliste kohustuste võtmise..
5.9. Ühinevate omavalitsuste omandis olevate ja nende asutatud juriidilised isikud või nende
osad lähevad üle Vallale, sh asutajaliikme õigused ja kohustused.
5.10. Oluliste arengudokumentide, asjaajamisdokumentide ning töökordade ühtlustamiseks
ettevalmistusperioodil jätkab moodustatud ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjon ja
valdkondlikud töörühmad tööd vähemalt 2017. aasta lõpuni.
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5.11. Valla kuulumise koostööorganisatsioonidesse ja lepingute jätkamise
koostööpartneritega otsustab kohaliku omavalitsuse volikogu peale 2017. aasta kohalike
omavalitsuste volikogude valimisi, arvestades välja kujunenud ja toimivaid
koostöösuhteid.
6.

VALLA JUHTIMISSTRUKTUUR JA ORGANISATSIOONILISED
ÜMBERKORRALDUSED
6.1. Valla juhtimine kujundatakse mitmetasandilise struktuurina, kus strateegiline juhtimine ja
teadmistepõhised teenused on tagatud valla keskuses ning kogukonnakesksed küsimused
lahendatakse võimalikult elaniku, ettevõtja või kodanikuühenduse ligidal. Seatakse
eesmärgiks, et Valla ametiasutus kujundadakse põhimõttel, et poliitilised ja
haldusfunktsioonid oleksid selgelt eristatud.
6.2. Vallavalitsuse kui täitevorgani koosseisu kaasatakse üks esindaja igast ühinevast
omavalitsusest.
6.3. Valla keskuseks on Mustvee linn. Mustvee linn säilitab asustusüksuse liigi „linn“.
6.4. Valla keskusesse koondatakse juhtimisfunktsioonid ja teenused, mis on oma olemuselt
koordineeriva iseloomuga või eeldavad kitsat spetsialiseerumist. Mustvee linn täidab ka
teenuskeskuse funktsioone.
6.5. Valla teenuskeskused luuakse Lohusuu alevikku, Avinurme alevikku (sh Ulvi
teeninduspunkt), Kasepää külla, Voore külla ja Kääpa külla.
6.6. Teenuskeskused tagavad vähemalt järgmiste teenuste osutamise ja funktsioonide täitmise:
piirkonna arendustegevus, esmane sotsiaaltöö, registritoimingud ja elanike nõustamine,
kohaliku vallavara haldus ja majandamine, avalike teenuste järelevalve. Teenuskeskuse
ametnikele volitatakse seadusega lubatud ulatuses haldusaktide andmise õigus.
6.7. Teenuskeskuses toimub elanike vastuvõtt ja teenindamine vallaelanike vajadusi ja
otstarbekust silmas pidades. Teenuspiirkonnad moodustatakse otstarbekust silmas pidades
ja need ei pea kattuma ühinevate omavalitsuste halduspiiridega.
6.8. Valla ametiasutuse töötajate ametikohtade struktuuri projekt töötatakse välja hiljemalt 15.
aprilliks 2017 (6 kuud enne Valla moodustamist), selle kehtestab 2017. aastal valitav
Vallavolikogu. Struktuuri väljatöötamisel võetakse aluseks teenuskeskuste ja
kogukonnakogude põhine detsentraliseeritud juhtimismudel.
6.9. Teenuskeskuste töökorraldus kujundatakse selliselt, et oleks tagatud kohalike elanike
kaasarääkimise võimalus kohalikes ja ülevallalistes otsustusprotsessides ning saadakse
sisendid otsustusorganitele (vallavolikogu, volikogu komisjonid, vallavalitsus) piirkonna
arengu küsimuste lahendamiseks ja halduse/valitsemise kvaliteedi kohta.
6.10. Vald soodustab kohapealse algatusena tekkivate piirkondlike kogukonnakogude
moodustamist. Kogukonnakogude kaudu korraldatakse elanike, kodanikuühenduste,
ettevõtjate ja teiste huvigruppide kaasamine vallajuhtimisse ja piirkonna seisukohalt
oluliste otsuste langetamisse. Valla arengu seisukohalt oluliste õigusaktide (arengukava,
eelarvestrateegia, üldplaneering) vastuvõtmisel ning piirkonna seisukohalt oluliste otsuste
tegemisel küsitakse eelnevalt kogukonnakogu arvamust. Kogukonnakogu statuut
töötatakse välja ettevalmistusperioodil, selle kehtestab Vallavolikogu.
6.11. Ühinevate omavalitsuste hallatavate asutuste töötajad lähevad üle Valla hallatavate
asutuste koosseisu. Töölepingu tingimused, mis üleminevatel töötajatel on kehtinud
senise tööandja või tegevuse lõpetanud tööandja juures, on siduvad Vallale kui uuele
tööandjale.
6.12. Ühinenud kohalike omavalitsuste ametiasutuste teenistujad jätkavad teenistust põhiliselt
oma endises töövaldkonnas juhul, kui Valla ametiasutuse struktuurist ei tulene teisiti.
Ametiasutuste töö ümberkorraldamisel ja uute teenistujate teenistusse võtmise vajadusel
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leitakse personal eelkõige Valla sisekonkursi teel, et tagada info, teadmiste ja oskuste
kvaliteet ning selle säilimine ja haldusprotsesside tõrgeteta jätkumine.
6.13. Ühinevate omavalitsuste ühinemisel läbiviidud organisatsiooniliste ümberkorralduste
tõttu koondatavatele ametiasutuste ametnikele ja töötajatele makstakse preemiat pikaajalise
teenistuse eest lähtuvalt teenistusstaažist järgmiselt:
3-6 aastat – kolme kuu ametipalga ulatuses;
6-10 aastat – nelja kuu ametipalga ulatuses;
Üle 10 aasta – kuue kuu ametipalga ulatuses.
6.14. Vallavolikogu koosseisus on 21 liiget, kes valitakse viies valimisringkonnas, mis
moodustatakse Ühinevate omavalitsuste territooriumi põhiselt. 2017. aasta valimistel
avatakse valimisjaoskonnad 2013. aastal volikogude valimistel toimunud
valimisjaoskondade asukohtades.
7. AVALIKE TEENUSTE OSUTAMINE JA ARENDAMINE
7.1. Hariduse osutamise põhimõtted
Eesmärk on tagada kõigile lastele lasteaiakoht ja anda võimalus omandada kvaliteetset alus- ja
põhiharidust võimalikult elukoha lähedal ning üldkeskharidust Vallas, lähtudes alljärgnevatest
põhimõtetest:
7.1.1. Alusharidust ja põhiharidust saab omandada võimalikult kodu lähedal.
7.1.2. Olemasolev lasteaia- ja koolivõrk üldjuhul säilitatakse.
7.1.3. Tagatakse tasuta transport Valla koolidesse ja koju.
7.1.4. Õpilastele tagatakse tasuta lõunasöök kõigis Valla koolides.
7.1.5. Haridusasutuste tugispetsialistide osas tehakse koostööd haridusasutuste vahel
eesmärgiga tagada laste vajadused kodulähedases haridusasutuses.
7.1.6. Õpilastele, sh hariduslike erivajadustega, pakutakse olemasolevate lasteaedade ja koolide
baasil võimete kohaseid ja paindlikke õpitingimusi ja tugiteenuseid.
7.1.7. Haridusvaldkonnas töötavad kvalifikatsiooninõuetele vastavad, motiveeritud õpetajad ja
head spetsialistid.
7.1.8. Tunnustatakse parimaid õppureid ja pedagooge, mille korra töötab välja vallavalitsus.
7.1.9. Väärtustatakse hariduse praktilisust, selleks edendatakse haridusasutuste koostööd
ettevõtete ja teiste kooliväliste partneritega.
7.2. Alusharidus
7.2.1. Lasteaiakohad võimaldatakse kodulähedases lasteaias. Vallas jätkavad vajadusel tööd
kõik tegutsevad lasteaiad.
7.2.2. Töötatakse välja haridusteenuse kvaliteedinõuded, mis on aluseks lasteaedade õpetajate
palgataseme ühtlustamisel.
7.2.3. Lasteaias osalemise tasu, toiduraha ja lasteaedade personali palgamäärad ja puhkused
ühtlustatakse hiljemalt 1.01.2018.
7.3. Üldharidus
7.3.1. Olemasolev koolivõrk säilib, kooliastmed säilitatakse vastavalt õpilaste olemasolule.
7.3.2. Õpilastele kompenseeritakse üldhariduse omandamiseks tehtavad ühistranspordi kulud
Valla siseselt.
7.3.3. Hariduse omandamisega seotud kulud kompenseeritakse vajaduspõhiselt.
7.4. Noorsootöö
7.4.1. Noorsootöö teenuse pakkumist jätkatakse ja arendatakse olemasolevate
noortekeskuste/noortetubade baasil ja vajadusel luuakse uusi võimalusi. Tööd jätkavad
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senised noortekeskused/noortetoad: Lohusuu Vabaajakeskus, Raja Vabaajakeskus, Voore
noortetuba (SA Saare valla Aktiviseerimiskeskus).
7.4.2. Valla ametiasutuse struktuuris nähakse ette noorsootöötaja ametikoht, kes koordineerib
Vallas valdkonna tegevusi.
7.4.3. Jätkatakse noorte tegevuse toetamist ja soodustatakse noorte aktiivset osalemist kohaliku
elu korraldamisel.
7.5. Huviharidus ja huvikoolid
7.5.1. Tööd jätkab Mustvee Muusika- ja Kunstikool. Kooli tegevust laiendatakse võimalusel
teistesse piirkondadesse.
7.5.2. Jätkatakse huviringide tegevust üldhariduskoolides ja kultuurimajades/rahvamajades/
vabaajakeskustes.
7.5.3. Teiste omavalitsuste huvikoolides õppivate laste õppimist toetatakse juhul, kui
koduvallas samaväärset teenust ei pakuta.
7.5.4. Huvitegevuse pakkujateks võivad olla ka piirkondlikud mittetulundusühingud ja
seltsingud.
7.6. Kultuur ja sport
7.6.1. Kultuuri- ja sporditegevus jätkub praegustes asukohtades ja seda arendatakse süsteemselt
ja terviklikult.
7.6.2. Tööd jätkavad kõik kultuurimajad/rahvamajad/vabaajakeskused: Lohusuu
Vabaajakeskus, Kasepää Rahvamaja, Raja Vabaajakeskus, Mustvee Kultuurikeskus,
Avinurme Kultuurikeskus, Saare Rahvamaja (SA Saare valla kultuuri- ja turismikeskus
Kalevipoja Koda), Voore Seltsimaja (SA Saare valla Aktiviseerimiskeskus). Igas
kultuuriasutuses on tööl omavalitsuse eelarvest finantseeritud kultuurivaldkonna
töötaja(d).
7.6.3. Jätkatakse piirkondlike ja ülevallaliste traditsiooniliste kultuuri- ja spordiürituste
korraldamist ja toetamist (lisa 1).
7.6.4. Kultuuri-, spordi- ja seltsitegevuse toetamise korrad töötatakse välja hiljemalt 1.09.2018.
7.6.5. Usuliste organisatsioonide ja sakraalhoonete toetamiseks töötatakse välja ühtne kord
hiljemalt 1.09.2018. Kuni uue korra kehtestamiseni jätkatakse toetamist senises mahus.
7.6.6. Tööd jätkavad olemasolevad Valla muuseumid/muuseumitoad.
7.6.7. Töötatakse välja Valla ja eraõiguslike muuseumide ja muuseumitubade toetamise
põhimõtted.
7.6.8. Luuakse avalik supelrand Peipsi järve äärde ning jätkatakse kõikide supluskohtade
korrashoidu.
7.6.9. Toetatakse laste ja noorte ning täiskasvanute sporditegevusi. Luuakse spordinõukogu,
kuhu kaasatakse ka kehalise kasvatuse õpetajad.
7.6.10. Ühinenud omavalitsuse struktuuris nähakse ette eraldi spordijuhi töökoht, kes tegeleb
lisaks võistlusspordile ka tervisespordiga.
7.6.11. Toetatakse Peipsi järvega seotud harrastuste väljaarendamist (nt purjesport, kanuusport).
7.6.12. Antakse välja kakskeelne (eesti ja vene) Valla ajaleht. Selleks võetakse tööle kaks
lehetoimetajat. Tagatakse lehe tasuta laialikanne kõikidesse aktiivsetesse postkastidesse.
7.7. Raamatukogud
7.7.1. Tööd jätkavad kõik raamatukogud: Lohusuu raamatukogu, Piilsi raamatukogu, Raja
raamatukogu, Kasepää raamatukogu, Mustvee linnaraamatukogu, Avinurme
raamatukogu, Ulvi raamatukogu, Saare raamatukogu, Voore raamatukogu.
7.7.2. Raamatukogudele antav rahaline toetus kirjanduse ja perioodika ostmiseks võrreldes
2016. aastaga kogusummas ei vähene.
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7.8. Külaliikumine ja koostöö kodanikeühendustega
7.8.1. Toetatakse kogukondade tegevuse institutsionaalse suutlikkuse suurendamist (alevike- ja
külaseltside tegevuspõhine toetamine) ja nende liikmete aktiivset osalemist kohaliku elu
küsimuste otsustamisel ja korraldamisel ning omavalitsuse elanikele sisukate vaba aja
veetmise võimaluste loomisel.
7.8.2. MTÜ-de tegevuse toetamist jätkatakse. Investeeringute omaosalust kaetakse siis, kui need
kajastuvad Valla arengukavas.
7.8.3. Kutsutakse ellu kodanikeühenduste ümarlaud, kuhu võivad kuuluda ka külavanemad.
Vajadusel kehtestatakse külavanema statuut.
7.9. Turism
7.9.1. Arendatakse ja turundatakse olemasolevat turismiressursi, sh piirkondade ajaloo- ja
kultuuripärand, vanausuliste temaatika, Kalevipoja temaatika, Peipsi järv.
7.9.2. Arendatakse välja turismi tugitaristu (sadamad, randumiskohad, puhkekohad, matkarajad,
viidad jms).
7.9.3. Väärtustatakse ja tuuakse paremini esile piirkonna looduspotentsiaal (maastikud, metsad,
veekogud, matkarajad, puhkekohad jms).
7.10. Sotsiaalteenused ja –toetused
7.10.1. Kvaliteetsete sotsiaalteenuste maht ja kättesaadavus ei tohi halveneda üheski Valla
piirkonnas, vallaelanik peab saama sotsiaalteenused kätte võimalikult kodu lähedal.
Teenuse osutamisel abivajajatele lähtutakse abivajaja reaalsetest vajadustest ja läheduse
printsiibist.
7.10.2. Esmane sotsiaalnõustamine ja sotsiaalteenuste osutamine ning vajaduspõhiste toetuste
määramine korraldatakse Valla teenuskeskustes.
7.10.3. Sotsiaalteenuste osutamisel jätkatakse elanike teenindamist kohapealsete
sotsiaaltöötajate baasil. Teenuste osutamiseks vajaliku täiendava personalivajaduse
hindamisel võetakse aluseks sotsiaal- ja tervishoiu töörühmas kaardistatud vajadused.
7.10.4. Luuakse sotsiaalvaldkonna juriidiliste küsimustega tegelev ametikoht (nt eestkoste,
esindamine kohtus jms) ning lastekaitse spetsialistide ametikohad.
7.10.5. Arendatakse välja sotsiaaltranspordi teenus Valla transpordivahendi ja autojuhiga.
7.10.6. Vallas kehtestatakse alates 1.01.2018 ühtse määraga järgmised universaalsed
sissetulekust sõltumatud toetused:
 Ranitsatoetus – 100 EUR. Toetust saavad Valla kooli I klassi minevad lapsed
olenemata sissekirjutusest;
 Matusetoetus - 200 EUR;
 Sünnitoetus – 400 EUR. Toetus makstakse kahes osas: 200 eurot pärast lapse
sündi ja 200 eurot lapse 1-aastaseks saamisel.
7.10.7. Valla eelarvest makstavad toetused ühtlustatakse hiljemalt 1.01.2018 (sh eakate
juubelitoetus, laste jõulupakid ja vajaduspõhised toetused).
7.11. Tervishoid
7.11.1. Esmatasandi tervishoiuteenuste osutamiseks toetatakse Mustvee Tervisekeskuse
rajamist.
7.11.2. Perearstiteenuse kättesaadavuse tagamiseks toetatakse seniste perearsti vastuvõtupunktide töö jätkamist ning potentsiaalse tervisekeskuse filiaalide loomist vastavalt
vajadusele Valla teenuskeskustesse.
7.11.3. Vallas koostatakse ühine terviseprofiil.
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7.12. Elamu- ja kommunaalmajandus, ühisveevärk ja kanalisatsioon, soojamajandus,
jäätmemajandus
7.12.1. Vallas luuakse perspektiivis ühine kommunaalteenuseid pakkuv ettevõte, mis
koordineerib teenusepakkumist. Valla teenuskeskustes tegutsevad majandusjuhid koos
kohapealsete majandusüksuste personaliga.
7.12.2. Vald arendab SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toel vee- ja
kanalisatsioonitaristut piirkondades lähtuvalt ühinemislepingu lisas toodud
investeeringute kavast.
7.12.3. Oluliseks peetakse munitsipaalomandisse kuuluvate hoonete ja soojaettevõtete tootmise
tehniliste lahenduste energiasäästu suurendamist, milleks tehakse projektitaotlusi
kaasrahastuse saamiseks.
7.12.4. Jätkatakse hajaasustuse programmi elluviimist.
7.12.5. Valla ametiasutuse struktuuris nähakse ette eraldi järelevalvespetsialisti ametikoht.
7.12.6. Jätkatakse koostööd MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskusega. Korraldatakse jätkuvalt
ohtlike jäätmete kogumisringe hajaasustuses ning jätkatakse jäätmejaamade/
kogumispunktide tegevust.
7.12.7. Soodustatakse korteriühistute loomist.
7.13. Kohalikud teed, tänavad ja tänavavalgustus
7.13.1. Koostatakse Valla teehoiukava aastaks 2019, seejuures lähtutakse ühinevate
omavalitsuste senistest rahastamise proportsioonidest.
7.13.2. Teede hooldamise, sh teede talihoolduse ning haljastuse teostamisel säilivad vähemalt
senised põhimõtted ja kvaliteedinõuded, arvestatakse piirkondlikke eripärasid.
7.13.3. Tagatakse teede remont ja rekonstrueerimine, tali ja suvine hooldus ning haljastus ja
heakord teehoiukava ja kohalike teede investeeringute kava alusel.
7.13.4. Teehoolduse ja vajalike investeeringute tegemisel lähtutakse võimalusel põhimõttest, et
jooksvad suvised ja talvised hooldustööd rahastatakse Valla tulubaasi põhjal,
riigieelarvest eraldatavad teehooldusvahendid suunatakse investeeringute tegemiseks.
7.13.5. Tänavavalgustuse investeeringute tegemisel tehakse koostööd juba ühinemiseelsel
perioodil, juhul kui avaneb võimalus ühistaotluse tegemiseks.
7.14. Ühistransport
7.14.1. Võimaldatakse transpordiühendused piirkondadest teenuskeskustesse ja Valla
halduskeskusesse.
7.14.2. Ettevalmistusperioodil teostatakse ühistranspordi kaardistus ja analüüs. Lähtuvalt
analüüsi tulemustest kavandatakse muudatused ühistranspordi korraldamises.
7.14.3. Valla ühistranspordi optimeerimiseks tehakse koostööd teiste ühistranspordi
pakkujatega.
7.15. Hangete korraldamine
Hangete läbiviimisel lähtutakse loogilistest piirkondadest vastavalt hanke iseloomule.
8. INVESTEERINGUD
8.1. Investeeringuid tehes järgitakse piirkonna tasakaalustatud arengu põhimõtet, arvestatakse
ühinevate omavalitsuste arengukavasid, eelarvestrateegiaid, seni tehtud investeeringuid ja
võetud kohustusi ning majanduslikke võimalusi.
8.2. Piirkonna arendamiseks taotletakse siseriiklike ja rahvusvaheliste programmide vahendeid.
8.3. Ühinevate omavalitsuste poolt kokkulepitud prioriteetsete investeeringute loetelu koos
eeldatava maksumuse ja finantseerimisallikatega on esitatud Lepingu lisas 2. Ühinenud
omavalitsuse volikogul on õigus prioriteetsete investeeringute nimekirjas teha muudatusi,

PROJEKT
kui need tulenevad reaalselt välja kujuneva eelarve summast või kui on ilmne, et
investeerimine on majanduslikult ebaotstarbekas või väheefektiivne või isegi kahjulik kogu
Valla arengu seisukohalt.
8.4. Projektitoetusega seotud investeeringud teostatakse vaid toetusraha eraldamisel.
9. ÜHINEMISTOETUSE KASUTAMINE
9.1. Valitsuse poolt eraldatavat ühinemistoetust (ligikaudne suurus 1,5 miljonit eurot)
kasutatakse lisaks Lepingu punktis 8 toodule ka järgmisteks seaduses ettenähtud
tegevusteks:
9.1.1. registrite ühildamine ja sellega seotud info- ja kommunikatsioonitehnoloogiliste ning
tarkvara soetamisega seotud investeeringud;
9.1.2. Valla juhtimisstruktuuri ümberkorraldamisega seotud kulud, sh lahkumishüvitised;
9.1.3. Valla õigusaktide ühtlustamine ning arengu- ja strateegiadokumentide koostamine;
9.1.4. Ametnike ja töötajate ümber- ja täiendõpe.
10. LEPINGU JÕUSTUMINE JA KEHTIVUS
10.1. Leping loetakse kinnitatuks, kui kõigi ühinevate omavalitsuste volikogud on selle oma
otsusega kinnitanud. Ühinevate omavalitsuste volikogude otsused on Lepingu
lahutamatuks osaks.
10.2. Leping jõustub Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval.
10.3. Leping kehtib Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päevast järgmiste
korraliste kohalike omavalitsuste valimiste tulemuste väljakuulutamiseni.
10.4. Lepingut saab muuta Vallavolikogu koosseisu 2/3 häälteenamusega.
11. VAIDLUSTE LAHENDAMINE
Lepingu täitmisega seonduvad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigi seadustega ettenähtud
korras.
12. MUUD TINGIMUSED
12.1. Leping kehtestab ühinevate omavalitsuste kehtivad ja täielikult siduvad kohustused, mis
tagavad Lepingu tingimusteta täitmise. Kui ühinevate omavalitsuste õigusaktid on
Lepingus sätestatuga vastuolus, loetakse Leping ülimuslikuks ning lähtutakse Lepingus
sätestatust.
12.3. Valla ühinemise ettevalmistusperioodil tööd moodustatud juhtkomisjon ja valdkondlikud
töörühmad. Ettevalmistusperioodi tegevuskava on Lepingu lisa 5.
LEPINGU LISAD
Lisa 1. Seletuskiri
Lisa 2. Ühineva kohaliku omavalitsuse üksuse kaart mõõtkavas 1: 50 000
Lisa 3. Investeeringute kava 2017-2022
Lisa 4. Traditsiooniliste ürituste nimekiri
Lisa 5. Ettevalmistusperioodi tegevuskava
Lisa 5. Auditeeritud 2015. a majandusaasta aruanded

