EELNÕU seisuga 17.06.2016

ELVA LINNA, KONGUTA VALLA, PALUPERA VALLA, PUKA VALLA, RANNU VALLA, RÕNGU VALLA
ÜHINEMISLEPING
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 10, Eesti territooriumi
haldusjaotuse seaduse § 91, kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduse ja Elva
Linnavalitsuse ettepaneku Konguta Vallavolikogule, Nõo Vallavolikogule, Puhja Vallavolikogule,
Rannu Vallavolikogule, Rõngu Vallavolikogule, Palupera Vallavolikogule ja Puka Vallavolikogule
algatada haldusterritoriaalse korralduse muutmine ja ühinemisläbirääkimised (14. detsember 2015. a
otsus nr 67) ja Puka Vallavolikogu (7. jaanuar 2016 a otsus nr 3), Palupera Vallavolikogu (11. jaanuar
2016 a otsus nr 14-5/ 19 ), Rõngu Vallavolikogu (21. jaanuar 2016. a otsus nr 2), Konguta
Vallavolikogu (27. jaanuar 2016. a otsus nr 80) ja Rannu Vallavolikogu (4. veebruar 2016 a otsus nr 1),
otsused ühinemisläbirääkimistega nõustumise kohta ning sellele järgnenud ühinemisläbirääkimiste
tulemuse sõlmivad Elva linn, Konguta vald, Palupera vald, Puka vald, Rannu vald ja Rõngu vald
(edaspidi nimetatud lepinguosalised) käesoleva ühinemislepingu (edaspidi leping), mille eesmärgiks
on moodustada ühinemise kaudu uus omavalitsusüksus (edaspidi Vald) .
1. ÜLDSÄTTED
1.1. Leping sätestab lepinguosaliste vabatahtliku ühinemise tulemusena omavalitsusüksuste
ühinemise aja ja eesmärgid, moodustatava omavalitsusüksuse õigusliku staatuse, nime,
sümboolika, piirid, ühinenud omavalitsusüksuste õigusaktide kehtivuse, ühinemisega
kaasnevad organisatsioonilised ümberkorraldused ja juhtimisstruktuuriga seotud muutused,
avalike teenuste osutamise põhimõtted teenusvaldkonniti, töötajate ja teenistujatega
seotud küsimuste lahendamise, investeeringud ja riikliku ühinemistoetuse kasutamise.
1.2. Uue
haldusüksuse
tegevussuundade
kavandamisel,
eesmärkide
elluviimisel,
omavalitsusüksusele pandud kohustuste täitmisel ja teenuste korraldamisel ning rahaliste
vahendite suunamisel lähtub omavalitsusüksuse volikogu lepingu kehtivuse ajal käesolevas
lepingus sätestatust.

2. ÜHINEMISE EESMÄRGID
2.1. Ühinemise eesmärk on tänaste omavalitsuste kui kogukondade jätkusuutliku arengu ja
strateegilise
juhtimisvõimekuse
suurendamine.
Sellega
ühendatakse
tänaste
omavalitsusüksuste arengupotentsiaal ja tugevused, et anda oluline tõuge piirkonna
tasakaalustatud arengusse. Ühinemine võimaldab vähendada (pehmendada) negatiivseid
tendentse senistes arengutes (ääremaastumise tasakaalustamine), parandada omavalitsuse
elanike elukvaliteeti (uut tüüpi ennekõike nõustamisteenused), arendada igapäevaelu ja
taristut.
2.2. Lepinguosalised seavad eesmärgiks:
2.2.1.Tagada elanikele hea ja turvaline elu jätkusuutlikus VALLAS.
2.2.2.Muuta omavalitsusüksuste osutatavad teenused mitmekesisemaks, kvaliteetsemaks ja
suurendada nende kättesaadavust. Tänaste kogukonna tasandil osutatavate teenuste
säilimine, juurdepääsu tagamine ja nende kvaliteedi suurendamine ennekõike
valdkondade parema strateegilise juhtimise kaudu, samuti tänaste paremate praktikate
levitamise kaudu.
2.2.3.Kaasata valitsemisel elanikud ja kodanikuühendused oma elukeskkonna korraldamisse.
2.2.4.Piirkondlik terviklikkus. Uue VALLA sotsiaalse, majandusliku, kultuurilise, administratiivse
ja territoriaalse terviklikkuse saavutamine, haldussuutlikkuse suurendamine, VALLA
piirkondade omapära säilitamine ning väljakujunenud koostöö arendamine.
2.2.5.Kujundada uut tüüpi omavalitsuse juhtimiskorraldus, kus VALLA kesktasand tegeleb
eelkõige strateegiliste küsimustega ja teenuste arendamisega ning osutab
tsentraliseeritud ja kõrget spetsialiseerumist nõudvaid teenuseid. Juhtimiskorralduses on
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roll ka teenuskeskustel, mille eesmärgiks on tagada VALLA esindatus piirkondlikul
tasandil.
2.2.6.VALLAS toimib ametnikkond, mis on spetsialiseeritud, asjatundlik ja motiveeritud.
2.2.7.VALD on võimekas ja usaldusväärne koostööpartner siseriiklikult ja rahvusvahelisel
tasandil. Püsisuhted omavalitsustega Eestis ja Läänemere regioonis selleks, et saada
kõrge kvaliteediga oskusteavet ning osaleda tõsistes koostöövõrgustikes.
2.2.8. Eesmärgiks on VALLAS ettevõtlikkusele soodsa arenguruumi loomine piirkonna maine ja
konkurentsivõime kasvatamiseks.
2.2.9.VALLA transpordi ja teede terviklik arendamine, et kujundatakse terviklik inimeste
liikumis- ja tööhõivevajadustele vastav, tõhus ja toimiv vallasisese ühistranspordi
süsteem, integreerides erinevaid transpordiliike.
2.2.10. Suurem investeerimisvõimekus. Kriitilise massi saavutamine Euroopa Liidu ja teiste
rahvusvaheliste rahastamisskeemide vahendite taotlemiseks elanike elukvaliteedi
parendamiseks, kohalike arengueelduste kasutuselevõtuks ja eelarveväliste
investeeringute kaasamiseks.
2.2.11. Kaasava eelarve idee rakendamine uue VALLAS piirkondade põhiselt.

3. ÜHINEMISE AEG
Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puka valla, Rannu valla ja Rõngu valla ühinemine toimub
2017. aasta kohaliku omavalitsuste volikogude valimistulemuste väljakuulutamise päeval.
4. OMAVALITSUSÜKSUSE ÕIGUSLIK STAATUS, NIMI, PIIRID, SÜMBOOLIKA
4.1. Ühinevate omavalitsuste ametiasutuste hallatavad asutused lähevad VALLA alluvusse ning
ametiasustuste (vallavalitsuste) tegevus korraldatakse ümber. Uus kohalik omavalitsusüksus
on avalik-õiguslik juriidiline isik VALLA staatuses.
4.2. Uue kohaliku omavalitsuse üksuse kui avalik-õigusliku juriidilise isiku nimi on ...... vald
(lepingus edaspidi Vald), VALLA volikogu ja valitsuse asukoht on Elva linn. Elva linn säilitab
asustusüksuse staatuse vallasisese linnana.
4.3. VALD on ühinenud omavalitsuste õigusjärglane.
4.4. VALLA territoorium moodustub Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puka valla , Rannu
valla ja Rõngu valla territooriumi summana ja VALLA piir kulgeb mööda ühinenud valdade
välispiiri.
4.5. VALLA sümboolika (vapi ja lipu) kinnitab VALLA volikogu.
4.6. Kuni VALLA sümboolika kinnitamiseni jäävad kasutusse kõigi ühinevate omavalitsuste vapid
ja lipud.
4.7. VALLA sümboolika koostamiseks kuulutatakse välja avalik konkurss. Konkursikomisjon
alustab tööd pärast volikogude otsuste vastuvõtmist haldusterritoriaalse korralduse
muutmise taotlemiseks. VALLA vapp ja lipp esitatakse kinnitamiseks vallavolikogule. Vana
sümboolikat võib mitteformaalselt kasutada koos uue valla sümboolikaga.
5. VALLA AJALEHT
5.1. VALD annab välja vähemalt 2 korda kuus ilmuvat tasuta ajalehte, mis jõuab kõikide valla
elanikeni.
6. HALDUSTERRITORIAALSE KORRALDUSE MUUTMISEGA KAASNEVATE ÕIGUSAKTIDE JA
DOKUMENTIDE KEHTIVUS
6.1. VALLA põhimääruse muutmise või uue põhimääruse kehtestamiseni tegutseb VALD
(millise?) põhimääruse alusel.
6.2. VALLA alluvusse läinud ametiasutuste hallatavad asutused tegutsevad kuni uute
põhimääruste kehtestamiseni seni kehtinud põhimääruste järgi.
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6.3. Ühinevate omavalitsuste õigusaktid kehtivad VALLA õigusaktide kehtestamiseni
omavalitsusüksuse territooriumil, kus nad olid kehtestatud, ja ulatuses, kus nad ei ole
vastuolus käesoleva lepinguga.
6.4. Lepinguosaliste kõik õigused, kohustused, asjaajamise dokumendid, omandis olevad varad
ja hallatavad asutused lähevad VALLALE üle käesoleva lepingu punktis ..... sätestatud ajal.
6.5. Oluliste arengudokumentide ‒ VALLA arengukava, eelarvestrateegia ja eelarve
vastuvõtmiseni ning uue üldplaneeringu kehtestamiseni kehtivad lepinguosaliste
arengukavad, eelarvestrateegiad, eelarved ja üldplaneeringud selles ulatuses, kus nad ei ole
vastuolus käesoleva lepinguga. Oluliste arengudokumentide ettevalmistamisega alustatakse
ettevalmistusperioodil1, esmajärjekorras koostatakse ühise arengukava ja eelarvestrateegia
projektid. VALLA uue arengukava ja eelarvestrateegia vastuvõtmisel arvestatakse
piirkondade ning külade olemasolevate arengukavadega.
6.6. Lepingu sõlmimise järgselt võtavad Lepinguosaliste volikogud varalisi kohustusi vastavalt
HRS § 25. Osapooled aktsepteerivad omavahel eelnevalt kooskõlastatud eelarvestrateegiaid
aasta 2017 võetavate varaliste kohustuste osas.
6.7. Ühinevate omavalitsuste omanduses olevate ja nende asutatud juriidilised isikud või nende
osad lähevad üle ühinenud omavalitsusele, sh asutajaliikme õigused ja kohustused.
6.8. Oluliste arengudokumentide, asjaajamisdokumentide ning töökordade ühtlustamiseks
ettevalmistusperioodil moodustavad osapooled vastava(d) komisjoni(d).
7. VALLA JUHTIMISSTRUKTUUR JA HALDUSTERRITORIAALSE KORRALDUSE MUUTMISEGA
KAASNEVAD ORGANISATSIOONILISED ÜMBERKORRALDUSED
7.1. Ühinenud valla volikogus on 25 kohta ja selle valimised toimuvad ühes valimisringkonnas.
Suurendatakse volikogu komisjonide rolli VALLA poliitikate ja otsuste kujundamisel ning
tagatakse nii piirkondade kui asjatundjate esindatus komisjonides.
7.2. VALLAS on selgelt eristatud ühelt poolt poliitikakujundamise ja strateegilise juhtimise tasand
ning teisalt haldamise ja teenuste osutamise tasand. Moodustatakse osakonnad, mida
juhivad ametnikud. Nad tagavad kompetentsi nii strateegilisele juhtimisele ja
poliitikakujundamisele kui professionaalsele haldusele. Tugiteenuste korraldamine
keskendatakse KOV osakondade koosseisu või hangitakse teenusena. Samuti keskendatakse
osakondadesse spetsialiseeritud teenuste osutamise ametnikud/ teenistujad, kuid vajadusel
tagatakse nende teenuste kättesaadavus piirkondlikes teenuskeskustes kindlatel
vastuvõtuaegadel.
7.3. Teenuskeskustes osutatakse neid teenuseid, mida on otstarbekas osutada elanikule
ruumiliselt lähedal. Teenuskeskuses osutatavate teenuste hulk sõltub keskuse
teenuspiirkonna suurusest ja olemusest ning vajadusel võib olla erinev.
7.4. Tänased hallatavad asutused jätkavad tööd autonoomsete üksustena, kuid suurendatakse
nende tegevuse omavahelist koordineeritust erinevate juhtimisinstrumentidega.
7.5. 2017. aasta valimistel avatakse valimisjaoskonnad vähemalt 2013. volikogude aastal
toimunud KOV valimistel töötanud valimisjaoskondade asukohtades.
7.6. Vallavalitsuse juhtimisstruktuuri projekt on lisas....
8. AVALIKE TEENUSTE ARENDAMINE
8.1. Haridus
8.1.1.Lepinguosaliste eesmärk on tagada kõigile lastele lasteaiakoht ja anda kvaliteetset
elukohalähedast alus- ja põhiharidust ning gümnaasiumiharidust piirkonnas vastavalt
kehtivale haridusvõrgule.
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Ettevalmistusperioodina käsitletakse perioodi, mis jääb lepingu heakskiitmise (detsember 2016) ja ühendvalla
moodustamise (oktoober 2017) vahele.
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8.1.2.Kõiki haridusastmeid vaadatakse ja koordineeritakse kui ühtset hariduspiirkonda, samas
tagades kooli elu autonoomne korraldamine. Selle tarbeks luuakse koordineeriv
hariduskogu.
8.1.3.Eelarve tasandil ühtlustatakse töötasude arvestamise põhimõtted koolides ja
lasteaedades. Eesmärk on aja jooksul vähendada ebavõrdsusi palgatasemetes sarnaste
kompetentside ja kogemustega töötajate vahel vastavalt ametiülesannetele.
8.1.4.Põhjalikult analüüsitakse haridusasutuste pakutavaid tugiteenuseid ja vajadusel
suurendatakse nende osutamise võimekust ja kättesaadavust. Kooli pidaja tagab kõikide
haridusasutuste juures õpilastele kvaliteetse tuginõustamise.
8.1.5.Kogu piirkonnas luuakse ühtne lasteaiajärjekorra pidamise süsteem, mille alusel
määratakse lapsi lasteaedadesse vastavalt lastevanemate soovile ja vabade kohtade
olemasolule.
8.1.6.VALLAS ühtlustatakse, korrastatakse ja lepitakse kokku põhimõtted haridusasutuste
digitaristu arendamisel.
8.1.7. VALLAS säilitatakse võimalusel kaugõpe poolelioleva haridustee jätkamiseks.
8.1.8. VALLAS luuakse kompetentsikeskus erivajaduste laste toetamiseks ja perenõustamiseks.
8.1.9. Andekate õpilaste toetamise süsteemi väljatöötamine.
8.2. Huviharidus ja noorsootöö
8.2.1.Huvihariduse ja huvitegevuse arendamisel säilitatakse maksimaalselt juba toimivad
süsteemid. Olemasolevad huvikoolid jätkavad tegevust, arendatakse nende koostööd.
Säilivad huvihariduse ja –tegevuse korraldamise ja rahastamise põhimõtted.
8.2.2.Lepinguosaliste eesmärk on mitmekesiste huvitegevuse võimaluste kättesaadavus.
Selleks arendatakse välja võrgustikupõhine pakkumine, mis parandab laste ja noorte
juurdepääsu eripalgelisele huvitegevusele.
8.2.3.Toetatakse väljaspool omavalitsust pakutavat sellise huvihariduse omandamist, kui
koduvallas samaväärset teenust ei pakuta. Selleks töötatakse välja kord ning vajadusel
sõlmitakse koostöökokkulepped teiste omavalitsuste huviharidusasutustega.
8.2.4.Olemasolevad noortekeskused ja noortetoad säilivad ning tõhustatakse omavahelist
koostööd.
8.2.5.Pööratakse tähelepanu täiskasvanute huvitegevusele ja koolitusele.
8.3. Sotsiaalteenused ja -toetused
8.3.1.Poolte eesmärk sotsiaaltöös on teadlik, vastutustundlik ja iseseisvalt toimetulev
vallakodanik ning teda toetav füüsiline ja vaimne keskkond.
8.3.2.VALLA suurem mastaap ja väikeste sotsiaalabisihtrühmade laienemine võimaldavad välja
arendada sihtrühmaspetsiifilisi sotsiaalteenuseid (puuetega inimesed, eakad,
täiskasvanute hoolekanne). Sotsiaalnõustamise puhul lähtuda vajadusest ning väikese
nõudluse puhul teenust pigem sisse osta (pere- ja võlanõustamine).
8.3.3.Võetakse eesmärgiks arendada välja erineva profiiliga sotsiaalvaldkonna spetsialistide
ametikohad koos asjakohase tugisüsteemiga, et võimaldada spetsialiseerumist ja sellega
teenuste kvaliteedi kasvu. Tulevases VALLAS näha ette lastekaitse spetsialisti ametikoht.
8.3.4.Teenuse osutamisel abivajajatele lähtutakse abivajaja reaalsetest vajadustest ja läheduse
printsiibist, mistõttu esmane sotsiaalnõustamise ja sotsiaalteenuste osutamine
kujundatakse teenuskeskustes. Koduteenuste jm teenuste osutajate arv selgub teenuste
täpsemal kaardistamisel. Ühtlustatakse ametnike töökohustused ja tööpanusest lähtuvalt
makstavad töötasud. Vajadusel võetakse juurde täiendavaid spetsialiste ja tugiteenuse
osutajaid, tagatakse töötajatele spetsialiseerumisega seonduvad koolitused.
8.3.5.VALLA keskusesse koondatakse administratiivse iseloomuga sotsiaalteenused ning
vastavad teenistujad. Teenuskeskustesse jäävad esmane hoolekanne ning toetuste
määramise korraldamine.
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8.3.6.Sotsiaalteenused ja toetused kehtestatakse kogu VALLA territooriumil ühesugustel
alustel ja määrades. Lepinguosaliste sotsiaaltoetuste ühtlustamisel ning toetusemäärade
kehtestamisel võetakse aluseks ühinenud omavalitsustes kehtestatud piirkonna lõikes
ühtlustatud toetusmäär.
8.3.7.Kuni VALLA ühtse korra kehtestamiseni jätkavad kõik omavalitsused sotsiaaltoetuste
maksmist seni kehtinud määrades.
8.3.8.Arendatakse koduteenuse pakkumist VALLAS ning toetatud elamise ja eluasemeteenust
kui ökonoomseimaid teenuseliike, mille kulud katavad nii omavalitsus kui ka klient ja
tema seadusjärgsed hooldajad.
8.3.9. Arendada hooldekodusid vastavalt investeeringute kavadele, pidada vajalikuks
hooldekodudes erinevate teenuste arendamist (päevahooldus, asendushooldus jt ).
8.3.10. Pidada vajalikuks sotsiaal- ja ühistranspordi väljaarendamist tulevases VALLAS.
Põhjendatud vajaduse olemasolul on sotsiaaltransport tasuta. Üldjuhul pakutakse
sotsiaaltransporti fikseeritud hinnakirja alusel.
8.3.11. Sotsiaaleluruumide loomiseks ja uute elanike VALDA tuleku soodustamiseks
kaardistatakse vabu elamispindu ning luuakse munitsipaalelamispindu.
8.3.12. Luuakse elanikule mugav ja lihtsasti arusaadav internetipõhine teenuste ülevaade.
8.4. Rahvatervise ja tervishoiu korraldus
8.4.1.Terviseedendus ja tervislike eluviiside propageerimine ning selleks tingimuste loomine on
üks VALLA prioriteete.
8.4.2.Tervishoiuteenuse osutamise süsteemsuse ja efektiivsuse saavutamiseks toetatakse
koduõenduse teenuse arendamist, et teenuse pakkumine laieneks kogu piirkonnale.
8.4.3.Luuakse VALLA terviseprofiil.
8.5. Kultuur, sport ja vaba aeg
8.5.1.Säilitatakse senine kultuuri-, seltsi- ja külamajade, lauluväljakute ja raamatukogude võrk.
8.5.2.Koordineeritakse kultuuri-, rahva- ja seltsimajade ning raamatukogude tegevuse
arendamist. Toetatakse kodanike aktiivsust suurendavaid ettevõtmisi.
8.5.3.Kultuurivaldkonna ning tänaste hallatavate asutuste rahastamine ei vähene.
8.5.4.Kohaliku tähtsusega mittetulundusühingute toetuse maht ei vähene tänaste piirkondade
lõikes. Edaspidi töötatakse välja kultuurikollektiivide toetamise aluspõhimõtted ja nende
rahastamise mehhanism vallaeelarvest.
8.5.5.Ringijuhtide leidmine ja nendega lepingute sõlmimine on etteantud eelarve piires
kultuuriasutuse juhataja/kultuuriasutust haldava vabasektori pädevuses.
8.5.6.VALD tagab raamatukogudele riigipoolse toetusega võrdse toetuse teavikute soetamiseks
ning kohapealsel raamatukogu juhatajal on õigus tellida teavikuid vastavalt piirkonna
vajadustele. Toetussumma jagatakse proportsionaalselt vastavalt täna kehtivatele
teeninduspiirkondadele.
8.5.7.Jätkatakse piirkondlike traditsiooniliste tähtsündmuste korraldamisega.
8.5.8.Väärtustakse vaimse kultuuripärandi säilitamist läbi muuseumide, ajalootubade ja –
nurkade toetamisega.
8.5.9.VALLA uues struktuuris tagatakse kultuurispetsialisti ametikoht.
8.5.10. Säilitatakse, arendatakse ja hooldatakse vaba aja sisustamise ning huvi- ja
sporditegevuse võrgustikku ning jätkatakse tavaks saanud sündmused korraldamist.
8.5.11. Eesmärgiks seatakse spordirajatiste koordineeritud arendamise.
8.5.12. VALLA kõigis piirkondades toetatakse sporti ja spordiklubisid. Töötatakse välja
spordiklubide toetamise
aluspõhimõtted ja nende rahastamise mehhanism
vallaeelarvest.
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8.6. Külaliikumine ja koostöö kodanikeühendustega
8.6.1.Toetatakse ja arendatakse piirkondlikku omapära rõhutavaid tegevusi.
8.6.2.Vabasektorit toetatakse vähemalt senises mahus.
8.6.3.Soodustatakse külade ühistegevust, s.h külavanemate tegevust.
8.7. Turism
8.7.1. Säilitame, arendame ja hooldame VALLA puhkealasid ja matkaradasid.
8.7.2. VALLA turismiinfo kaardistamine ja koondamine ning Elva turismiinfopunkti toetamine
ja arendamine.
8.7.3. VALLA turismiinfo levitamiseks veebilahenduste arendamine.
8.8. Kommunaalmajandus,
ühisveevarustus
ja
–kanalisatsioon,
soojamajandus,
jäätmemajandus
8.8.1.Eesmärk on VALLA hoonete haldus- ja majanduslike tugifunktsioonide konsolideerimine
ühte üksusesse.
8.8.2.VALD arendab koostöös vee-ettevõtjatega vee-, sadevee-, kanalisatsiooni- ja
kaugküttetaristut piirkondades, mis jäävad reoveekogumisaladesse, et tagada kvaliteetne
ühisvee- ja kanalisatsiooniteenus ning muuta piirkond atraktiivsemaks elukeskkonnaks.
Rekonstrueeritakse lokaalsed väiksemaid tiheasumeid teenindavad ühisvee- ja
kanalisatsioonirajatised piirkondades, kus sellised võrgud on ajalooliselt kasutusel.
8.8.3.Jätkatakse hajaasustuse programmi osalemist.
8.8.4.Loodav VALD osaleb võimaluse korral kõikides elukeskkonna arendamise programmides,
mida on võimalik kasutada rahastamise allikate leidmisel ja toetuste taotlemisel.
8.8.5.Võetakse eesmärgiks viia katlamajad säästlikumatele lahendustele, kasutades taastuvaid
energiaallikaid. Võimalusel ja vajadusel luuakse uusi kaugküttepiirkondi.
8.8.6.Jätkatakse koostööd korraldatud jäätmeveo ja pakendiringluse osas. Korraldatakse
jätkuvalt ohtlike jäätmete kogumisringe hajaasustuses. Eesmärgiks luua kogu VALLA
piirkonda hõlmav jäätmejaam.
8.9. Ühis- ja koolitransport
8.9.1. Arendatakse avalike ja kommertsliinide toimimist ühtses ühistranspordisüsteemis.
8.9.2. Võimaldatakse ühistranspordiühendused VALLA piirkondadest teenuskeskustesse.
8.9.3. Luuakse õpilasesõbralik kõiki VALLA koolide teeninduspiirkondi arvestav
koolitranspordisüsteem, mis kombineerib erinevaid transpordiliike.
8.10.
Kohalikud teed, tänavad ja haljastus
8.10.1. Tagatakse teede remont ja rekonstrueerimine, tali- ja suvine hooldus ning heakord
teehoiukava ja kohalike teede investeeringute kava alusel. Teede talihooldust tagatakse
nii haja- kui tiheasustusega aladel kõikidele majapidamistele, kellel on kehtiv jäätmeveo
leping.
8.10.2. Haljastustööde teostamisel säilivad hetkel kehtivad põhimõtted ja kvaliteedinõuded,
arvestatakse piirkondlikke eripärasid.
8.10.3. Tagatakse bussiootepaviljonide remont ja bussiootepaviljonide ning bussipeatuste
lähiümbruse korrashoid.
8.11.
Korrakaitse ja turvalisus
8.11.1. Toetatakse politsei, korrakaitse- ja päästestruktuuride tegevust, et tagada kohapeal
jõustruktuuride võimekus reageerida. Oluliseks peetakse vabatahtlikkuse alusel
turvalisuse ja korrakaitse tagamist (abipolitseinikud, vabatahtlikud päästjad, kaitseliit
jms).
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8.11.2. Avaliku korra, turvalisuse ja kriisijuhtimise tagamiseks vallas luuakse ühtne süsteem
ning selle toetamine tagatakse vähemalt samas mahus kui ühinemisele eelnenud
perioodil.
8.11.3. Jätkatakse turvakaamerate paigaldamist VALLA territooriumile.
8.12.
Ettevõtluskeskkond
8.12.1. VALD toetab ettevõtluskeskkonna arendamist ning koostööd erinevate
organisatsioonidega elanike täiend- ja ümberõppe korraldamisel, et suurendada
ettevõtlusaktiivsust ja toetada elanike tööhõivet.
8.12.2. Vallavalitsuse poolt viiakse regulaarselt läbi ettevõtjate ümarlaudasid, et rakendada
parimaid lahendusi ettevõtluskeskkonna arendamiseks ja valla elanike töövõimaluste
mitmekesistamiseks.
8.12.3. VALLA ettevõtjate ühise infoportaali loomine.
8.13.
Organisatsioonidesse kuulumine ja välissuhted
8.13.1. VALLA
kuulumise
koostööorganisatsioonidesse
ja
lepingute
jätkamise
koostööpartneritega otsustab kohaliku omavalitsuse volikogu peale 2017. aasta kohalike
omavalitsuste volikogude valimisi, arvestades maksimaalses ulatuses välja kujunenud ja
toimivaid koostöösuhteid.
9. VALLA TEENISTUJAD JA TÖÖTAJAD
9.1. VALLA ametiasutuste teenistujate ja hallatavate asutuste töötajatega seotud küsimuste
lahendamisel lähtutakse haldusreformi seaduses ja ühinemislepingus sätestatust.
9.2. Omavalitsuse töö ümberkorraldamisel ja ametiasutuse uute teenistujate teenistusse võtmisel
leitakse personal eelkõige sisekonkursi teel, et tagada info, teadmiste ja oskuste kvaliteet ning
nende säilimine ja haldusprotsesside tõrgeteta jätkumine.
9.3. Sisekonkursi läbiviimisele eelnevalt viiakse teenistujatega läbi arenguvestlus, milles
selgitatakse välja teenistuja ümber- või lisaspetsialiseerumine valmisolek ja karjäärihuvid.
9.4. Juhul kui ametiasutuse ametnik või töötaja, kellele pakutud ameti- või töökoht ei ole
samaväärne ja ta ei soovi VALLAS oma teenistus- või töösuhet jätkata või kellele tulenevalt
ametiasutuse struktuurist ei ole võimalik pakkuda ameti- või töökohta, mis vastab uuel
teenistuskohal töötamisel tema haridusele, töökogemusele, teadmistele või oskustele,
rakendatakse vastavalt töölepingu seaduses või avaliku teenistuse seaduses sätestatud
koondamisregulatsiooni. Sellisel juhul makstakse koondatavale lisaks seaduses sätestatule
täiendav koondamishüvitis: 1) kolme kuu põhipalga või töötasu ulatuses kui teenistuja on
kohaliku omavalitsuse ametiasutuses töötanud kuni kümme aastat, 2) kuue kuu põhipalga või
töötasu ulatuses juhul kui teenistuja on kohaliku omavalitsuse ametiasutuses töötanud üle
kümne aasta.
9.5. Lepinguosaliste omavalitsuse üksuste juhtidele kohalduvad sotsiaalsed garantiid vastavalt
haldusreformi seadusele.
10. INVESTEERINGUD
10.1.
Investeeringuid tehes järgitakse piirkonna tasakaalustatud arengu põhimõtet,
arvestatakse lepinguosaliste arengukavasid, eelarvestrateegiaid, senitehtud investeeringuid
ja võetud kohustusi ning majanduslikke võimalusi, samuti objekti olulisust ning hulka ja
kasutamist piirkonna elanike poolt.
10.2.
Lepinguosaliste poolt kokkulepitud prioriteetsete investeeringute loetelu koos
eeldatava maksumuse ja finantseerimisallikatega on esitatud käesoleva lepingu lisas 3.
Ühinenud VALLA volikogul on õigus prioriteetsete investeeringute nimekirjas teha
muudatusi, 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.
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11. ÜHINEMISTOETUSE KASUTAMINE
11.1.
Riigieelarvest eraldatavat ühinemistoetust kasutatakse lisaks lepingu punktis 10
toodule ka järgmisteks seaduses ettenähtud tegevusteks:
11.1.1. Registrite ühildamine ja sellega seotud info- ja kommunikatsioonitehnoloogiliste ning
tarkvara soetamisega seotud investeeringud.;
11.1.2. Valla juhtimisstruktuuri ümberkorraldamisega seotud kulud, sh lahkumishüvitised.
11.1.3. Valla õigusaktide ühtlustamine ning arengu- ja strateegiadokumentide koostamine.
11.1.4. Ametnike ja töötajate ümber- ja täiendõpe.
11.1.5. Organisatsioonide töökorralduste mõistlik ühtlustamine.

12. LEPINGU JÕUSTUMINE JA KEHTIVUS
12.1. Leping loetakse lepinguosaliste vahel sõlmituks, kui lepinguosaliste volikogud on selle oma
otsusega kinnitanud. Lepinguosaliste volikogude otsused on käesoleva lepingu lahutamatuks osaks.
12.2. Leping jõustub VALLA volikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval.
12.3. Leping kehtib VALLA volikogu valimistulemuste väljakuulutamise päevast järgmiste korraliste
kohalike omavalitsuste valimiste tulemuste väljakuulutamiseni.
12.4. Lepingut saab muuta VALLA volikogu koosseisu 2/3 häälteenamusega.
12.5 Peale kohaliku omavalitsuste üksuste ühinemist toimuvad edasised territooriumiosade
halduskorralduslikud muudatused (sh võimalikud edasised jagunemised ja ühinemised) vastavalt
Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.
13. VAIDLUSTE LAHENDAMINE
Käesoleva lepingu täitmisega seonduvad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustega
ettenähtud korras.
14. MUUD TINGIMUSED
14.1.
Leping kehtestab lepinguosaliste kohustused, mis kuuluvad tingimusteta täitmisele.
Kui lepinguosaliste õigusaktid on käesolevas lepingus sätestatuga vastuolus, loetakse
käesolev leping ülimuslikuks ja lepinguosalised järgivad oma tegevuses käesolevas lepingus
kirjapandut.
14.2.
Lepingu lahutamatuks osaks on selle juurde kuuluvad lisad.
14.3.
Lepingut järgitakse VALLA arengudokumentide ja eelarvestrateegia koostamisel.
14.4.
Lepingu lisas .... on esitatud VALLA ühinemise üleminekuperioodis (st ühinemisotsuse
ja faktilise ühinemise vaheline aeg) vajalikud tegevused koos tähtaegade ja vastutajatega, sh
arvestatakse lepinguga sätestatud kokkuleppeid VALLA arengukava projekti koostamisel.
14.5.
Leping on koostatud kuues identses eestikeelses originaaleksemplaris, millest kõik
lepinguosalised saavad ühe originaali.
LEPINGU LISAD
Lisa 1. Seletuskiri haldusterritoriaalse korralduse muutmise vajaduse põhjenduse, territooriumi
suuruse ja alaliste elanike arvu kohta
Lisa 2. VALLA kaart mõõtkavas 1:50 000
Lisa 3. Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasnevate investeeringute põhjendus ja eelarve
Lisa 4. Üleminekuperioodi tegevus- ja ajakava
Lisa 5. Elva linna auditeeritud majandusaasta aruanne 2015
Lisa 6. Konguta valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015
Lisa 7. Palupera valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015
Lisa 8. Puka valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015
Lisa 9. Rannu valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015
Lisa 10. Rõngu valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015
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