Lisa 6. Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla,
Rannu valla ja Rõngu valla ühinemislepingu juurde

Õiend Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu valla ühinemislepingu avaliku väljapaneku käigus laekunud
ettepanekute ja vastuväidete läbivaatamise tulemuste kohta
Elva linna, Konguta, Palupera, Puhja,
Rannu
ja
Rõngu
valdade
ühinemislepingule ja selle lisadele tehtud
ettepanekud
1.1 Kas saaks võtta sõna „vabatahtlik“
välja, pigem „seaduse alusel toimuv
ühinemine“.

Ettepaneku
laekumise
kuupäev

Ettepaneku autor

Läbivaatamise tulemus

28.09.2016

Aivar Kuuskvere
(aivar.kuuskvere@rongu.ee)

Arvestada. Uues sõnastuses: Lepinguga sätestavad Elva
linn, Konguta vald, Palupera vald, Puhja vald, Rannu vald
ja Rõngu vald omavalitsusüksuste ühinemise eesmärgid,
õigusliku staatuse, nime, sümboolika, piirid, ühinenud
omavalitsuste õigusaktide kehtivuse, ühinemisega
kaasnevad organisatsioonilised ümberkorraldused…

Puhja valla haridus- ja
kultuurikomisjon ning sotsiaal- ja
noorsootöökomisjon

Mitte arvestada. Kõikidele avalike teenuste pakkumist
kajastavatele peatükkidele lisatakse eesmärk, et lepingus
säiliks ühtne stiil.

Puhja valla rahandus- ja
arengukomisjoni, elukeskkonnaja koostöökomisjoni ning
revisjonikomisjoni ühiskoosoleku
ettepanek

Arvestada. Uues sõnastuses näiteks: Ühinemise eesmärk
on tänaste omavalitsuste kui kogukondade, piirkondade,
vajaliku taristu ja toimimiskeskkonna jätkusuutliku
arengu ja strateegilise juhtimisvõimekuse suurendamine.
Sellega liidetakse ühinevate valdade arengupotentsiaal ja
tugevused, et aidata kaasa piirkonna tasakaalustatud
arengule. Ühinemine võimaldab vähendada negatiivseid
mõjusid senistes arengutes, parandada valla elanike

Ptk 2. Selles peatükis välja tuua kõik Valla 01.11.2016
eesmärgid. Neid on peatükkide eri
punktides sõnastusena "valla eesmärk
on"- selliselt mitte kasutada. Punktides
8.1.1; 8.2.1; 8.1.4; 8.4.1; 8.5.9; 8.8.3 sõna
eesmärk ebasobiv, eesmärgid peaksid
olema sõnastatud eraldi peatükis.
2.1 Ühinemise eesmärgid: Kogukonnad on 01.11.2016
kindlasti arengu subjektideks. Tänastest
omavalitsustest saavad Valla piirkonnad,
seal on taristu, olulised objektid, alad jne.
Kas
võiks
kirjutada
näiteks:
"...kogukondade, piirkondade, vajaliku
taristu ja toimimiskeskkonna jätkusuutliku
arengu. Ei ole mõtet negatiivset "võtit" siia
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sisse
tuua.
Sulgudes
ainult
üks
ebamäärane negatiivne tendents. Neid
peaks siis olema mingi piisav loend. See on
aga pigem tulevase arengukava ülesanne
neid teemasid detailsemalt käsitleda.
2.2.6 Koostada tasemel projekte.
22.09.2016

2.2.6. See EU vahendite taotluste teema 01.11.2016
on väikese valla oluline detail. Või mõne
struktuuriüksuse ja spetsialisti ülesanne.
Nii suure valla puhul võiks kirja panna
näiteks
tagada
arengute,
sh
elukeskkonna
edendamise
parem
finantseerimine.
2.2.9 Selle punkti mõte jääb selgusetuks. 01.11.2016
Lihtsam variant: Luua ettevõtlusele
soodne keskkond. Keerulisem variant
selgitab, kelle silmis maine kasvab ja kelle
konkurentsivõime suureneb. Soovitaks
lihtsamat
varianti.
Veel
ettevõtluskeskkonna
arendamine
on
reaalselt
lahutamatu
elukeskkonna
arengust.
Sellega
põimub
ka
külastuskeskkond turismipiirkondades.
2.2.10. Arendada valla teesid, planeerida 22.09.2016
Rõngu-Elva kergliiklustee.

elukvaliteeti ning arendada taristut.

Rõngu vallavolikogu
(rongu@rongu.ee)
Puhja valla rahandus- ja
arengukomisjoni, elukeskkonnaja koostöökomisjoni ning
revisjonikomisjoni ühiskoosoleku
ettepanek

Mitte
arvestada.
Eelarveväliste
rahastusallikate
kaasamise eelduseks on väga heal tasemel kirjutatud
projektid, juhtkomisjon on seisukohal, et seda eraldi
lepingus välja tooma ei pea.
Arvestada. Uues sõnastuses: Tagada valla paremad
võimalused Euroopa Liidu ja teiste rahastamisallikate
kaudu eelarveväliste vahendite taotlemiseks, sh
elukeskkonna parandamisele suunatud investeeringute
läbiviimiseks.

Puhja valla rahandus- ja
arengukomisjoni, elukeskkonnaja koostöökomisjoni ning
revisjonikomisjoni ühiskoosoleku
ettepanek

Arvestada. Uues sõnastuses: Luua ettevõtlusele soodne
keskkond.

Jaanus Peri
(jaanus.peri@gmail.com)

Osaliselt arvestada. Uues sõnastuses punkti 8.10
kohalikud teed, tänavad, haljastus juurde 8.10.1
Tagatakse valla teede- ja kergliiklusteede remont ja
rekonstrueerimine, talvine ja suvine hooldus mõistliku aja
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2.2.10 Ühinemislepingu juures olev 25.09.2016
investeeringute kava peaks toetama
rohkem lepingu tekstilises osas kajastatud
põhimõtteid ja eesmärke. Lepingu punkt
2.2.10. on üks olulisemaid aspekte ühtse
valla toimima hakkamisel ning piirkondade
integreerumisel ja seda peaks toetama ka
plaanitavad investeeringud. Kahjuks on
enamus
investeeringuid
väga
piirkonnakesksed ning ei toeta piisavalt
uue tekkiva valla kui terviku huvisid ja
perspektiive.
Punktile 2.2.11. võiks lisada, et kui 25.09.2016
moodustatakse
piirkonnakogud
siis
käsitletakse
kaasavat
eelarvet
piirkonnakogu toimepiirkonna põhiselt.

Heiki Hansen
(heiki.hansen@elva.ee)

Heiki Hansen
(heiki.hansen@elva.ee)

jooksul ning heakord vastavalt olemasolevale
teehoiukavale ja kohalike teede investeeringute kavale.
Teede talihooldus tagatakse nii haja- kui tiheasustusega
aladel kõikide majapidamisteni, kellel on kehtiv
jäätmeveo leping. Ning lisada lepingusse punkt:
Arendatakse valla kergliiklusteede võrgustikku ning
ollakse riigile vääriline partner riikliku teedevõrgu
planeerimisel koos kergliiklusteedega.
Mitte arvestada. Juhtkomisjon on seisukohal, et meie
jaoks on läbirääkimiste ja investeeringute kava
koostamise juures olnud oluline, et iga ühineva
omavalitsuse jaoks olulised piirkondlikud objektid
saaksid ühinemisraha eest tehtud. Lähtusime
investeeringuobjektide valimisel sellest, et iga ühinev
omavalitsus saab kasutada oma ühinemistoetuse raha
oma piirkonna jaoks olulise objekti investeeringuna.

Mitte arvestada. Kaasava eelarve rakendamine toimub
piirkondade põhiselt- st Elva, Konguta, Palupera, Puhja,
Rannu ja Rõngu põhiselt. Kuna piirkonnakogude
moodustamine on vabatahtlik ja ilmselt kõikides
piirkondades selliseid kogusid ei moodustata, poleks
otstarbekas
kaasava
eelarve
rakendamist
piirkonnakoguga
siduda.
Täpsustuseks
mõiste
toimepiirkond selgitus – keskus-tagamaa süsteem, mis
koosneb toimepiirkonna keskustest ja sellega
funktsionaalselt seotud kohalikest keskustest ning nende
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3. Ühinemisprotsess kestab juba tükk 01.11.2016
aega. Kui me räägime toimumisest ühel
päeval, siis see on pigem lepingu
jõustumine?
4.1 Moodustada ühinevate omavalitsuste 18.09.2016
baasil Elva linn, milles oleksid järgmised
linnaosad (tähestiku järgi): Elva, Konguta,
Palupera, Puhja, Puka, Rannu ja Rõngu.

ÜL punkt 4.2. Ühinemislepingus tuleb 31.10.2016
sätestada ka uue omavalitsusüksuse nimi
(ETHS § 91 lg 1 p 1).
4.2 Elva linna ja Konguta, Palupera, Puka, 13.09.2016
Rannu ja Rõngu valdade ühinemisjärgselt
peaks uue valla nimi olema LääneTartumaa (nime on soovitanud prof. Mati
Hint).

Puhja valla rahandus- ja
arengukomisjoni, elukeskkonnaja koostöökomisjoni ning
revisjonikomisjoni ühiskoosoleku
ettepanek
Ilver Kokk (illu76@gmail.com)

Tõnu Vesi
(tonu.vesi@tartu.maavalitsus.ee)
Anu Laas, ettepanekule on allkirja
andnud 17 inimest
(anulaasile@gmail.com, edastas
Aivar Kuuskvere)

tagamaal asuvatest paikkondadest, mille elanike jaoks
on need keskused peamised igapäevase ja perioodilise
liikumise sihtkohad. Meie ühinemispiirkonnas on
peamine kohaliku tasandi keskus Elva- st ühinevad
omavalitsused kuuluvad Elva toimepiirkonda.
Mitte arvestada. Ühinemine toimub pärast valimiste
tulemuste väljakuulutamist. Enne volikogude otsuseid
HTK muutmise kohta toimivad ühinemisläbirääkimised,
pärast allakirjutamist ja enne reaalset ühinemist olev
periood on ettevalmistusperiood.
Mitte arvestada. Ühinemisprotsessis on kokku lepitud, et
uueks omavalitsusüksuseks saab vald. Ühinevate
omavalitsuste seas on rohkem valdu ning linn ei ole
selles ühinemispiirkonnas tugevalt domineeriv kui
ühinemiste puhul kus valdadega ühineb nende
rahvaarvust oluliselt suurem linn (nt Pärnu ja Haapsalu
näide).
Arvestada. Uue omavalitsuse nimi on Elva vald
(rahvaküsitlusel toetas nimevarianti Elva vald 74,8%
küsimusele vastanutest).
Osaliselt arvestada. Uue valla nime osas said seisukoha
võtta ühinevate omavalitsuste elanikud rahvaküsitluse
raames. Küsitlusel paluti märkida oma eelistus kahe
nimevariandi- Elva vald ja Lääne-Tartumaa vald osas.
Nimekomisjoni hinnangul on neist sobivam nimi Elva
vald, Lääne/Ida jms moodustisi uue valla nimena ei
soosita.
Rahvaküsitluse
tulemusena
otsustati
juhtkomisjonis 15.11.2016, et uue valla nimi on Elva vald
(nimevarianti Elva vald toetas 74,8% küsimusele
vastanutest).
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4.2 Elva linna ja Konguta, Palupera, Puka, 13.09.2016
Rannu ja Rõngu valdade ühinemisjärgselt
peaks uue valla nimi olema Elva vald.

Anu Laas, ettepanekule on allkirja
andnud 9 inimest
(anulaasile@gmail.com, edastas
Aivar Kuuskvere)

4.2 Valla nimeks Lääne-Tartumaa vald.

22.09.2016

Aivar Kuuskvere, Eve Pehter
(aivar.kuuskvere@rongu.ee,
eve.pehter@ut.ee)

4.2 Valla nimeks Võrtsjärve vald.

22.09.2016

Jaanus Peri / Hillar Hänilane
(jaanus.peri@gmail.com,
rongu@hot.ee)

Osaliselt arvestada. Uue valla nime osas said seisukoha
võtta ühinevate omavalitsuste elanikud rahvaküsitluse
raames. Küsitlusel paluti märkida oma eelistus kahe
nimevariandi- Elva vald ja Lääne-Tartumaa vald osas.
Nimekomisjoni hinnangul on neist sobivam nimi Elva
vald, Lääne/Ida jms moodustisi uue valla nimena ei
soosita.
Rahvaküsitluse
tulemusena
otsustati
juhtkomisjonis 15.11.2016, et uue valla nimi on Elva vald
(nimevarianti Elva vald toetas 74,8% küsimusele
vastanutest).
Osaliselt arvestada. Uue valla nime osas said seisukoha
võtta ühinevate omavalitsuste elanikud rahvaküsitluse
raames. Küsitlusel paluti märkida oma eelistus kahe
nimevariandi- Elva vald ja Lääne-Tartumaa vald-osas.
Nimekomisjoni hinnangul on neist sobivam nimi Elva
vald, Lääne/Ida jms moodustisi uue valla nimena ei
soosita.
Rahvaküsitluse
tulemusena
otsustati
juhtkomisjonis 15.11.2016, et uue valla nimi on Elva vald
(nimevarianti Elva vald toetas 74,8% küsimusele
vastanutest).
Mitte arvestada. Võrtsjärve vald pole nimekomisjoni
hinnangul sobiv nimetus meie ühinemispiirkonnas
tekkivale uuele omavalitsusüksusele. Võrtsjärve on suur
loodusnimi, mis puudutab kõiki järvega piirnevaid
valdasid, see nimi ei identifitseeri ega erista konkreetset
ühinevat piirkonda piisavalt ega kuulu ainult neile.
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4.2 Kui juba ühinemiseks läheb, siis uuele 08.09.2016
vallale Elva nime panek poleks just eriti
mõistlik teguviis. Elva linn ju jääb oma
nimega niigi ning valla nimi võiks olla
hoopis muud - näiteks Võrtsjärve vald või
Ugandi vald.

Uno Rootsmaa (edastas Aivar
Kuuskvere)

4.3 Elva linna staatuse säilimine on õige 01.11.2016
viia eraldi punktiks.

Puhja valla rahandus- ja
arengukomisjoni, elukeskkonnaja koostöökomisjoni ning
revisjonikomisjoni ühiskoosoleku
ettepanek
Tõnu Vesi
(tonu.vesi@tartu.maavalitsus.ee)

ÜL punktid 4.6 ja 4.7. KOKS § 14 lõike 2 31.10.2016
alusel
võiks
lisada,
et
enne
omavalitsusüksuse
lipu
või
vapi
kinnitamist esitatakse lipu või vapi kavand
arvamuse
saamiseks
Riigikantseleile.
Samuti lisada, et lipp või vapp peab
vastama heraldikanõuetele.

Mitte arvestada. Juhtkomisjonis tõstatusid erinevad
nimevariandid- Elva vald, Lääne-Tartumaa vald, Ugandi
vald ja Võrtsjärve vald. Neist tõusid esile Elva vald,
Lääne-Tartumaa ja Võrtsjärve valla nimetus. Võrtsjärve
vald pole nimekomisjoni hinnangul sobiv nimetus meie
ühinemispiirkonnas tekkivale uuele omavalitsusüksusele.
Võrtsjärve on suur loodusnimi, mis puudutab kõiki
järvega piirnevaid valdasid. Nimi ei identifitseeri ega
erista konkreetset ühinevat piirkonda piisavalt ega kuulu
ainult neile. Rahvaküsitlusel paluti märkida oma eelistus
kahe nimevariandi- Elva vald ja Lääne-Tartumaa valdosas. Nimekomisjoni hinnangul on neist sobivam nimi
Elva vald, Lääne/Ida jms moodustisi uue valla nimena ei
soosita.
Rahvaküsitluse
tulemusena
otsustati
juhtkomisjonis 15.11.2016, et uue valla nimi on Elva vald
(nimevarianti Elva vald toetas 74,8% küsimusele
vastanutest).
Arvestada. Uues sõnastuses, lepingus kaks erinevat
punkti: 4.3 Valla volikogu ja valitsuse asukoht on Elva
linn. 4.4 Elva linn säilitab asustusüksuse staatuse
vallasisese linnana, kõik piirkonnas asuvad külad ja
alevikud säilivad asustusüksustena.
Mitte arvestada. Juhtkomisjon on seisukohal, et kuna
Riigikantseleilt
arvamuse
saamine
ning
heraldikanõuetele vastamine on seadusest tulenev nii kui
nii, siis pole seda vajalik ühinemislepingus uuesti välja
tuua.
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4.5 Kuna Palupera vallast ühineb vaid osa 29.09.2016
praeguse valla territooriumist siis on
vajalik 4.5 sõnastus ümber vaadata.

Juhtkomisjon

4.6 Lisada "Kuni Valla sümboolika 29.09.2016
kehtestamiseni kasutatakse Elva linna
sümboolikat".

Juhtkomisjon

4.7 Kas sümboolika koostatakse või 01.11.2016
kujundatakse?

Puhja valla rahandus- ja
arengukomisjoni, elukeskkonnaja koostöökomisjoni ning
revisjonikomisjoni ühiskoosoleku
ettepanek

4.7 Uus sümboolika valitakse välja 22.09.2016
2017.aastal, konkursikomisjoni kuuluvad
liikmed igast omavalitsusest. Komisjon
valib
välja
võimalikud
variandid.
Sümboolika kinnitab uus volikogu või
eraldi valla volikogud.

Rõngu vallavolikogu
(rongu@rongu.ee)

Arvestada. 4.5. Uues sõnastuses: Valla territoorium
moodustub Elva linna, Konguta valla, Palupera valla,
Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu valla territooriumite või
nende territooriumite ühineva osa summana. Valla
territooriumi piir on kirjeldatud ühinemislepingu lisas nr 2
omavalitsusüksuse kaardil.
Arvestada. Uues sõnastuses: Valla sümboolika (vapi ja
lipu) kinnitab valla volikogu. Kuni valla sümboolika
kehtestamiseni kasutatakse kogu valla territooriumil Elva
linna sümboolikat.
Arvestada. Uues sõnastuses: 4.7. Valla sümboolika
väljatöötamiseks kuulutatakse välja avalik konkurss
2017.aastal. Konkursikomisjon, kuhu kuuluvad liikmed
igast ühinevast omavalitsusest, alustab tööd pärast
volikogude otsuste vastuvõtmist haldusterritoriaalse
korralduse muutmise taotlemiseks. Sümboolika kinnitab
valla volikogu. Ühinevate valdade sümboolikat võib
pärast ühinemist kasutada piirkondliku sümboolikana
koos uue valla sümboolikaga.
Arvestada. Uues sõnastuses: 4.7. Valla sümboolika
väljatöötamiseks kuulutatakse välja avalik konkurss
2017.aastal. Konkursikomisjon, kuhu kuuluvad liikmed
igast ühinevast omavalitsusest, alustab tööd pärast
volikogude otsuste vastuvõtmist haldusterritoriaalse
korralduse muutmise taotlemiseks. Sümboolika kinnitab
valla volikogu. Ühinevate valdade sümboolikat võib
pärast ühinemist kasutada piirkondliku sümboolikana
koos uue valla sümboolikaga.
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Punkti 4.7. viimases lauses asendada 25.09.2016
ühinevate
valdade
sümboolika
piirkondliku sümboolikaga. Ühinevate
valdade sümboolika kasutamine tulevikus
on põhjendamatu ning ei soosi
integreerumist. Tekkiva valla sümboolika
saab olla üks ja ühine ning ühinevate
valdade sümboolika kasutamine edaspidi
tekitab ainult segadust.
Valla ajaleht on tasuta.
22.09.2016
§ 5 asendada sõna ajaleht sõnaga infoleht. 25.09.2016
Vald ei peaks välja andma tasuta
ajakirjanduslikku väljaannet vaid valla
juhtimise ja tegevustega seotud infolehte.
Ptk 5, ettepanek luua uus punkt 5.2 Luua 01.11.2016
toimetuse kolleegium. Kommentaarikstegelikult tegemist infolehega, ajaleht
nõuab ajakirjanikke, toimetust.
Ptk 5. ajalehe kõrval on siin asjakohane 01.11.2016
nimetada
ka
teisi
kindla
peale
rakendatavaid meediume.

6.2 Uue põhimäärusena kehtiks Elva 22.09.2016
põhimäärus.

Heiki Hansen
(heiki.hansen@elva.ee)

Mitte arvestada. Erinevate osapoolte soove arvestades
oleme juhtkomisjonis kokku leppinud, et uues
omavalitsuses võib koos uue omavalitsuse sümboolikaga
kasutada
ka
vana
sümboolikat
piirkondliku
sümboolikana.

Rõngu vallavolikogu
(rongu@rongu.ee)
Heiki Hansen
(heiki.hansen@elva.ee)

Arvestada.

Puhja valla haridus- ja
kultuurikomisjon ning sotsiaal- ja
noorsootöökomisjon

Mitte arvestada. Kuna tegemist on infolehega, siis
toimetuse kolleegiumi loomine pole vajalik.

Puhja valla rahandus- ja
arengukomisjoni, elukeskkonnaja koostöökomisjoni ning
revisjonikomisjoni ühiskoosoleku
ettepanek
Rõngu vallavolikogu
(rongu@rongu.ee)

Arvestada. Lisada Ptk 5 lause: Lisaks ajalehele jagab vald
infot erinevate elektrooniliste meediakanalite kaudu.

Arvestada. Uues sõnastuses: Vald annab välja vähemalt
kaks korda kuus ilmuvat tasuta infolehte, mis
toimetatakse kõikide valla elanikeni.

Osaliselt arvestada. Vallasekretäride töörühmas lepiti
kokku, et kuni uue valla põhimääruse kinnitamiseni
kasutatakse Elva põhimäärust. Lepingus sõnastuses: 6.2.
Valla uue põhimääruse kehtestamiseni tegutseb vald Elva
linna põhimääruse alusel.
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ÜL punkt 6.2. Tuleb kokku leppida, millise 31.10.2016
põhimääruse alusel tegutsetakse kuni valla
uue põhimääruse kehtestamiseni (ETHS §
141 lg 42). Ei ole võimalik sätestada
„VALLA põhimääruse muutmise…“, sest
ETHS § 141 lg 42 tuleb haldusterritoriaalse
korralduse
muutmise
tulemusena
moodustunud kohaliku omavalitsuse
üksuse volikogul kehtestada valla või linna
põhimäärus kuue kuu jooksul volikogu
valimiste tulemuste väljakuulutamise
päevast arvates. Seega peab uus
omavalitsusüksus kehtestama endale uue
põhimääruse.
6.6 Peaks olema näha ka 10 aastaks 22.09.2016
võetud kohustused.

Tõnu Vesi
(tonu.vesi@tartu.maavalitsus.ee)

Arvestada. Uues sõnastuses: 6.2. Valla uue põhimääruse
kehtestamiseni tegutseb vald Elva linna põhimääruse
alusel.

Rõngu vallavolikogu
(rongu@rongu.ee)

6.6. Kuupäeva muudatus s.t et seal oleks 20.09.2016
01.10.2016 asemel 01.11.2016.

Maano Koemets
(maano.koemets@rannu.ee)

Mitte arvestada. Ühinemislepingule lisatakse kõikide
ühinevate omavalitsust auditeeritud majandusaasta
aruanded ning kõik osapooled on teadlikud üksteise
eelarvestrateegiates kokkulepitust, mistõttu ei pea
juhtkomisjon vajalikuks lepingus kümneks aastaks võetud
kohustusi välja tuua.
Arvestada. Uues sõnastuses: 6.6. Lepingu kinnitamise
päevast ühinevate kohaliku omavalitsuse üksuste
volikogudes kuni valla volikogu valimistulemuste
väljakuulutamise päevani võivad asjaomased volikogud
netovõlakoormust mõjutavaid varalisi kohustusi võtta
01.11.2016 seisuga kinnitatud eelarvestrateegias
planeeritud
investeeringuteks
ja
mahus.
Netovõlakoormust mõjutavaid varalisi kohustusi
eelarvestrateegia väliste investeeringute tegemiseks võib
võtta volikogude vastastikuse konsensuse korras
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Lisa 6. Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla,
Rannu valla ja Rõngu valla ühinemislepingu juurde
vastavalt haldusreformi seaduse §-le 25.
7.1. Osas. Valla volikogus on 35 liiget ning 09.09.2016
nende valimised viiakse läbi ühe
valimisringkonnana. Teen ettepaneku, et
2017.aasta
valimisteks
avataks
valimisjaoskonnad kõigis 2013.aastal
toimunud
kohalike
omavalitsuste
valimiseks avatud valimisjaoskondades.
7.1. Et uue loodava omavalitsusega liitub 20.10.2016
ka Puhja vald, siis teen ettepaneku, et uue
omavalitsuse volikogus oleks 35 liiget.

Kalev Jago (jagokalev@hot.ee,
edastas Kalju Hook), Rõngu
vallavolikogu

Osaliselt arvestada. Juhtkomisjonis lepiti kokku, et uue
omavalitsuse volikogu liikmete arvuks on 29, valimised
viiakse läbi ühes ringkonnas ning valimisjaoskonnad
avatakse kõigis 2013.aastal toimunud kohalike
omavalitsuste valimiseks avatud valimisjaoskondades.

Kalev Jago (jagokalev@hot.ee)

7.2. Peaks kajastama konkreetseid 25.09.2016
meetmeid kuidas seda plaanitakse teha.
Komisjonide
tegevust
reguleerib
seadusandlus,
nende
otsustega
arvestamine on soovituslik ning antud
punkti sisustamine on konkreetse hetke
poliitilise tahte küsimus. Kui seda punkti ei
ole võimalik konkretiseerida võiks selle
üldse välja jätta, kuna see on sisutu
deklaratiivne loosung.
7.2 Volikogude komisjonide roll peaks 01.11.2016
olema kuidagi täpsustatud, arvestades
spetsialistide ühenduse arvamust.
7.3 Teenuskeskusesse peab jääma 22.09.2016
kindlasti sots.töötaja.

Heiki Hansen
(heiki.hansen@elva.ee)

Mitte arvestada. Juhtkomisjoni ettepanek -uue valla
volikogu suurus 29 liiget. 35 liiget volikogus oleks liiga
suur arvestades omavalitsusüksuse elanike arvu
(lähtudes KOVVS §7 on vähemalt 31 volikogu liiget
omavalitsusel, milles on 50 000 elanikku. Moodustuvas
uues omavalitsuses on elanike arv pisut üle 16 000)
Mitte arvestada. Ühinemisleping ei saa reguleerida
komisjonide tööd, seda korraldab konkreetsel
põhimäärus, saame seda ettepanekut arvestada
põhimääruse väljatöötamisel.

Puhja valla haridus- ja
kultuurikomisjon ning sotsiaal- ja
noorsootöökomisjon
Rõngu vallavolikogu
(rongu@rongu.ee)

Mitte arvestada. Volikogu komisjoni rolli reguleerib
põhimäärus, saame seda ettepanekut arvestada
põhimääruse väljatöötamisel.
Arvestada.
Teenuskeskustesse
jääb
sotsiaaltöö,
täpsemalt lepingu punktis 7.5
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Lisa 6. Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla,
Rannu valla ja Rõngu valla ühinemislepingu juurde
7.3 Valla juhtimise struktuuri kohta võiks 01.11.2016
küll kirja panna, et see lepitakse detailselt
kokku ettevalmistusperioodil. Või siis
tuleks selles punktis kirja pandu selgemalt
lahti kirjutada.

Puhja valla rahandus- ja
arengukomisjoni, elukeskkonnaja koostöökomisjoni ning
revisjonikomisjoni ühiskoosoleku
ettepanek

Punkt 7.4. on vastuolus põhimõttega, et 25.09.2016
palgasaajate arv ei vähene. Ülesannete
delegeerimisel peab vallalt palka saavate
inimeste arv vähenema, vastasel juhul
pole delegeerimisel mõtet.
Punkt 7.5 vajalik oluliste mõistete 01.11.2016
glossaarium,
kus
oleks
piirkond,
kohatasand jpm mõisted selle lepingu
raames defineeritud.

Heiki Hansen
(heiki.hansen@elva.ee)

7.5.
Ettepanek: Moodustada valla 22.09.2016
kohatasandil igapäevaselt vajalike avalike
teenuste osutamiseks ja piirkondade ja
vallakeskuse
sidususe
tagamiseks
teenuskeskused. Teenuskeskustes on
tagatud
vähemalt
esmane
nõustamisteenus
ja
sotsiaalteenus.
Teenuskeskuste staatus, funktsioonid,
teenuste nimekiri ning teenistujate

Puhja valla rahandus- ja
arengukomisjoni, elukeskkonnaja koostöökomisjoni ning
revisjonikomisjoni ühiskoosoleku
ettepanek
Maano Koemets
(maano.koemets@rannu.ee)

Arvestada.
Sõnastus
lepingusse:
Eristatakse
poliitikakujundamise ja strateegilise juhtimise tasand
ning haldamise ja teenuste osutamise tasand vallas.
Moodustatakse osakonnad, mida juhivad ametnikud.
Osakonnad tagavad strateegilise juhtimise ja
poliitikakujundamise tasandile vajaliku informatsiooni
ning vastutavad teenuste professionaalse osutamise
eest. Vajadusel tagatakse nende teenuste kättesaadavus
ka
piirkondlikes
teenuskeskustes
kindlatel
vastuvõtuaegadel. Valla juhtimisstruktuur töötatakse
välja ettevalmistusperioodi jooksul.
Mitte arvestada. Sellist põhimõtet, et palgasaajate arv ei
vähene, meil lepingus tegelikult kirjas ei ole ning seda
pole osapoolte vahel kokku lepitud.
Osaliselt arvestada. Ühinemislepingu seletuskirjas (lisa
1) tuuakse välja lepingu kasutatavate mõistete
selgitused.

Arvestada. Uues sõnastuses: Moodustatakse valla
kohatasandil igapäevaselt vajalike avalike teenuste
osutamiseks ja piirkondade ja vallakeskuse sidususe
tagamiseks teenuskeskused. Teenuskeskustes on tagatud
vähemalt esmane nõustamisteenus ja sotsiaalteenus.
Teenuskeskuste staatus, funktsioonid, teenuste nimekiri
ning
teenistujate
ametikohad
ning
töökohad
kirjeldatakse valla ametikohtade struktuuri projektis.
Struktuuri projekti koostamisel lähtutakse lepingu
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Lisa 6. Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla,
Rannu valla ja Rõngu valla ühinemislepingu juurde
ametikohad ning töökohad kirjeldatakse
valla ametikohtade struktuuri projektis.
Struktuuri projekti koostamisel lähtutakse
lepingu punktist 7.4.
7.6.
Ettepanek:
Teenuskeskustes
osutatavate teenuste maht ja teenistujate
ametikohtade ning töökohtade arv sõltub
piirkonna suurusest ja vajadustest ning see
võib olla piirkonniti erinev.
7.8 osas. Ühinenud omavalitsuste
hallatavad asutused tuleb anda üle
ühendvalla alluvusse ning need peavad
jätkama oma tegevust ühendvalla
eelarveliste asutustena. Vastavalt tuleb
ümber korraldada vallavalitsuste ja
linnavalitsuse töö.
7.8. Ühinenud omavalitsuste hallatavad
asutused tuleb üle anda ühendvalla
alluvusse ja need peavad jätkama oma
tegevust
ühendvalla
eelarveliste
asutustena.
Punkt 7.8. on õige termin toodud ametiasutuse hallatav asutus. Edasi ei ole
korrektne, aga tuleks kasutada ühte
väljendit lõpuni. 7.9. ja 7.12. on vastuolu
punktis välja toodud mõttes, kas siis
ametiasutuse hallatavad asutused säilivad
või säilivad võimalusel.

punktist 7.4.

22.09.2016

Maano Koemets
(maano.koemets@rannu.ee)

Arvestada.
Uues
sõnastuses:
Teenuskeskustes
osutatavate teenuste maht ja teenistujate ametikohtade
ning töökohtade arv sõltub piirkonna suurusest ja
vajadustest ning see võib olla piirkonniti erinev.

09.09.2016

Kalev Jago (jagokalev@hot.ee,
edastas Kalju Hook)

20.10.2016

Kalev Jago (jagokalev@hot.ee)

Osaliselt arvestada. Ühinemise käigus antakse ühinevate
omavalitsuste hallatavad asutused üle valla alluvusse
ning ametiasutuste (vallavalitsuste ja linnavalitsuse)
tegevus korraldatakse ümber. Hallatavad asutused
säilivad valla eelarveliste asutustena nagu ka enne
ühinemist, juhtkomisjon on seisukohal, et seda pole
eraldi vaja lepingus välja tuua.
Mitte arvestada. Hallatavad asutused säilivad valla
eelarveliste asutustena nagu ka enne ühinemist,
juhtkomisjon on seisukohal, et seda pole eraldi vaja
lepingus välja tuua.

22.09.2016

Maano Koemets
(maano.koemets@rannu.ee)

Arvestada. Läbivalt üks nimetus välja tuua- seadusest
tulenevalt on korrektne ametiasutuse hallatav asutus.
Seega muudetakse punktide 7.9 ja 7.12 sõnastust.
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7.9 Selles sõnastuses on välja loetav, et 01.11.2016
asutused ise suurendavad koordineeritust.
Neid juhtimisinstrumente tuleks siiski
kõrgemal tasandil kokku leppida ja see
subjekt
nimetada
siinses
sättes.
Allasutuste juhid mõistagi peaksid
väljatöötamises osalema. Kunas need
instrumendid välja töötatakse, kelle poolt
ja millal ellu rakendatakse?
7.9 olemasolevad hallatavad asutused 22.09.2016
jätkavad tööd autonoomsete üksustena
neli aastat.
Punkt 7.9. on vastuolus lepingus toodud 25.09.2016
juhtimise ja majandamise efektiivistamise
põhimõttega seega võiks see lepingust
välja jääda.

Puhja valla rahandus- ja
arengukomisjoni, elukeskkonnaja koostöökomisjoni ning
revisjonikomisjoni ühiskoosoleku
ettepanek

Arvestada. Nimetatud juhtimisinstrumendid töötatakse
välja ettevalmistusperioodi jooksul. Uues sõnastuses:
7.9. Valla ametiasutuste hallatavad asutused (sh
rahvamajad, koolid, lasteaiad) säilitavad senise staatuse
struktuuris. Valla ametiasutuste eesmärk on tõsta
ametiasutuste hallatavate asutuste juhtimiskvaliteeti ja
soodustada asutustevahelist koostööd.

Eve Pehter (eve.pehter@ut.ee)

Osaliselt arvestada. Lepingu kehtivusaeg ongi neli aastat,
lepingus selle eraldi välja toomine pole otstarbekas.

Heiki Hansen
(heiki.hansen@elva.ee)

7.9. Kommentaar: olemasolevad asutused 22.09.2016
ise ei suurenda oma koordineeritust
juhtimisinstrumentidega, seda saab teha
nende tegevust juhtiv osakond. Koostööd
ei pea lepingus kokku leppima, liigne.

Maano Koemets
(maano.koemets@rannu.ee)

Kas viia 7.9. ja 7.12 üldse kokku, sest 22.09.2016
käsitlevad ühte sama asja. Rahastamine?
Kas on vajalik välja tuua sellist eemärki.

Maano Koemets
(maano.koemets@rannu.ee)

Osaliselt arvestada. Muudetakse 7.9 ja 7.12 sõnastust,
koondades need kokku üheks punktiks. Uues sõnastuses7.9 Valla ametiasutuste hallatavad asutused (sh
rahvamajad, koolid, lasteaiad) säilitavad senise staatuse
struktuuris. Valla ametiasutuste eesmärk on tõsta
ametiasutuste hallatavate asutuste juhtimiskvaliteeti ja
soodustada asutustevahelist koostööd.
Arvestada. Lepingus koondatakse punktid 7.9 ja 7.12
üheks punktiks: Valla ametiasutuste hallatavad asutused
(sh rahvamajad, koolid, lasteaiad) säilitavad senise
staatuse struktuuris. Valla ametiasutuste eesmärk on
tõsta
ametiasutuste
hallatavate
asutuste
juhtimiskvaliteeti ja soodustada asutustevahelist
koostööd.
Arvestada. Lepingus koondatakse punktid 7.9 ja 7.12
üheks punktiks: Valla ametiasutuste hallatavad asutused
(sh rahvamajad, koolid, lasteaiad) säilitavad senise
staatuse struktuuris. Valla ametiasutuste eesmärk on
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P 7.9 ja 7.12. kokkuviimisel ettepanek teha
uus sõnastus: Olemasolevad ametiasutuse
hallatavad asutused (rahvamajad, koolid,
lasteaiad) säilitavad senise staatuse
struktuuris. VALLA ametiasutuse eesmärk
on
tõsta
hallatavate
asutuste
juhtimiskvaliteeti
ja
soodustada
asutustevahelist koostööd.
7.11 osas. Peaks sõnastama sätte, et
arendame
kodanikeühenduste,
külakeskuste ja MTÜde võimekust, et nad
suudaks
osutada
teatud
avalikke
teenuseid.
Töötame
välja
vastav
tegevustoetuste ja projektide rahastamise
süsteem. Seltsidele ja seltsingutele
võimaldame tasuta nende tegevuseks
vajalikud ruumid.
7.11. Lisada: Seltsidele ja seltsingutele
võimaldada tasuta nende huvitegevuseks
vajalikud ruumid.
7.12 jätta vaid lause viimane osa- viia
nende rahastamine ühtsele läbipaistvale ja
võrreldavale alusele.

tõsta
ametiasutuste
hallatavate
asutuste
juhtimiskvaliteeti ja soodustada asutustevahelist
koostööd.
Arvestada. 7.9 ja 7.12 kokku ühe punktina, sõnastuses:
Valla
ametiasutuste
hallatavad
asutused
(sh
rahvamajad, koolid, lasteaiad) säilitavad senise staatuse
struktuuris. Valla ametiasutuste eesmärk on tõsta
ametiasutuste hallatavate asutuste juhtimiskvaliteeti ja
soodustada asutustevahelist koostööd.

22.09.2016

Maano Koemets
(maano.koemets@rannu.ee)

09.09.2016

Kalev Jago (jagokalev@hot.ee,
edastas Kalju Hook)

Mitte arvestada. Me jätkame muu hulgas seltside ja
seltsingute toetamist, kuid vastavalt vajadusele ja Valla
võimalustele.

20.10.2016

Kalev Jago (jagokalev@hot.ee)

22.09.2016

Eve Pehter (eve.pehter@ut.ee)

Mitte arvestada. Me jätkame muu hulgas seltside ja
seltsingute toetamist, kuid vastavalt vajadusele ja valla
võimalustele.
Mitte arvestada. Sõnastasime punktid 7.9 ja 7.12 kokku,
uus sõnastus: Valla ametiasutuste hallatavad asutused
(rahvamajad, koolid, lasteaiad) säilitavad senise staatuse
struktuuris. Valla ametiasutuse eesmärk on tõsta
ametiasutuste hallatavate asutuste juhtimiskvaliteeti ja
soodustada asutustevahelist koostööd.
14

Lisa 6. Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla,
Rannu valla ja Rõngu valla ühinemislepingu juurde
7.12.
Säilitada
kõik
olemasolevad 20.10.2016
allasutused. Välja jätta sõnad võimaluse
korral.

Kalev Jago (jagokalev@hot.ee)

Punkt 7.12. on vastuolus punktiga 7.4. 25.09.2016
Maksimaalse ülesannete delegeerimise
tulemusel
ei
ole
vajalik
kõigi
olemasolevate asutuste säilitamine.

Heiki Hansen
(heiki.hansen@elva.ee)

7.13. Lisada: Sihtasutused Uderna 20.10.2016
Hooldekodu ja Rõngu Hooldusravikeskus
jätkavad oma tegevust hooldekodudena.
7.14. Ühinenud omavalitsuse piirkondades 20.10.2016
moodustatakse piirkonnakogud.

Kalev Jago (jagokalev@hot.ee)

7.14 Väga mõistlik on piirkonnakogude 01.11.2016
teema üleminekuperioodil korralikult läbi
mõelda ja ühtlaselt ning sama mudelit
rakendades kõikides piirkondades (endiste
kohalike omavalitsuste territooriumitel).
Punktid 8.1.1. ja 8.1.2. on vastuolus kuna 25.09.2016
käsitledes
haridusasutusi
ühtse
hariduspiirkonna üksustena ei saa
deklareerida, et kõik jätkavad vastavalt
kehtivale haridusvõrgule. Samuti ei toeta
autonoomse
juhtimise
rõhutamine

Puhja valla rahandus- ja
arengukomisjoni, elukeskkonnaja koostöökomisjoni ning
revisjonikomisjoni ühiskoosoleku
ettepanek
Heiki Hansen
(heiki.hansen@elva.ee)

Kalev Jago (jagokalev@hot.ee)

Arvestada. Sõnastasime punktid 7.9 ja 7.12 kokku, uus
sõnastus: Valla ametiasutuste hallatavad asutused
(rahvamajad, koolid, lasteaiad) säilitavad senise staatuse
struktuuris. Valla ametiasutuse eesmärk on tõsta
ametiasutuste hallatavate asutuste juhtimiskvaliteeti ja
soodustada asutustevahelist koostööd.
Osaliselt arvestada. Muutsime lepingu sõnastust -7.9 ja
7.12- koondati üheks punktiks. Uus sõnastus: Valla
ametiasutuste hallatavad asutused (rahvamajad, koolid,
lasteaiad) säilitavad senise staatuse struktuuris. Valla
ametiasutuse eesmärk on tõsta ametiasutuste
hallatavate asutuste juhtimiskvaliteeti ja soodustada
asutustevahelist koostööd.
Osaliselt arvestada. Nimetatud SA-d jätkavad tegevust
ka pärast ühinemist. Ühinemislepingu seletuskirjas on
välja toodud loetelu valla omanduses olevates SA-dest.
Osaliselt
arvestada.
Ühinenud
omavalitsuse
territooriumil on ka praeguse lepingu punkti 7.14 alusel
võimalik piirkonnakogu moodustada.
Arvestada. Piirkonnakogude moodustamise põhimõtted,
võimalikud funktsioonid ja töökord lepitakse kokku
ettevalmistusperioodi jooksul.

Mitte arvestada. Juhtkomisjon on seisukohal, et
olemasolevad haridusasutused peavad jätkama tegevust
autonoomsete
üksustena
ning
nende
ühtse
hariduspiirkonnana koordineerimine on uues vallas
vajalik.
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Rannu valla ja Rõngu valla ühinemislepingu juurde
juhtimise efektiivistamise põhimõtet.
8.1.2 Hariduskogu tegevus täpsustada või 01.11.2016
üldse välja jätta, sest see pole lepingus
oluline.

Puhja valla haridus- ja
kultuurikomisjon ning sotsiaal- ja
noorsootöökomisjon

8.1.3 Teine lause välja jätta- teistes 01.11.2016
valdkondades ei ole nii detailselt
kirjeldatud.
Punktile 8.1.5. lisada, et moodustatakse 25.09.2016
lasteaedade teeninduspiirkonnad ja teise
lasteaeda võetakse laps ainult vabade
kohtade olemasolul.

Puhja valla haridus- ja
kultuurikomisjon ning sotsiaal- ja
noorsootöökomisjon
Heiki Hansen
(heiki.hansen@elva.ee)

Ettepanek tekitada nii suures vallas 01.11.2016
olemasolevatesse
lasteaedadesse
erirühmad, sobitusrühmad ja kirjutada see
ka lepingusse (8. peatüki alla).
8.1.6 Digitaristu arendamine peaks olema 01.11.2016
mitte ainult haridusvaldkonna prioriteeteraldi punktina kirjeldada valla digitaristu
arendamist.

Puhja valla haridus- ja
kultuurikomisjon ning sotsiaal- ja
noorsootöökomisjon

Punktile 8.1.7. võiks lisada, et kaalutakse 25.09.2016
kaugõppeosakonna
viimist
Rõngu.
Vabanev pind Elvas oleks võimalik
kasutada
õpilaskodu
tarbeks,
et
parandada Elva Gümnaasiumi võimalusi
piirkondlikuks
haridusasutuseks

Heiki Hansen
(heiki.hansen@elva.ee)

Puhja valla haridus- ja
kultuurikomisjon ning sotsiaal- ja
noorsootöökomisjon

Osaliselt arvestada. Sõnastada ümber, uues sõnastuses:
Käsitleda ja koordineerida Valla kõiki haridusasutusi kui
ühtse hariduspiirkonna üksuseid, samas tagada nende
autonoomne juhtimine. Vajadusel luua vallas
koordineeriva funktsiooniga hariduskogu.
Arvestada. Uues sõnastuses: Ühtlustada töötasude
arvestamise põhimõtted valla haridusasutustes.
Arvestada. Uues sõnastuses: Luua vallas ühtne
lasteaiajärjekorra arvestuse pidamise süsteem, mille
alusel
võimaldatakse
lasteaiakohad
vastavalt
teeninduspiirkonnale, lapsevanemate soovile ja vabade
kohtade olemasolule.
Mitte arvestada. Juhtkomisjon on seisukohal, et selliseid
erisusi ei pea lepingus välja tooma, ettepanekut
arvestatakse arengukava koostamisel.
Arvestada. Lepingu üldeesmärkide juurde (ptk 2) lisada
vastavasisuline punkt. Sõnastuses: Arendatakse ja
kaasajastatakse valla digitaristut, mis parandaks
teenuste kättesaadavust ning mugavat ja paindlikku
asjaajamist valla asutustega.
Mitte arvestada. Juhtkomisjon on seisukohal, et
tegemist pole otseselt Ühinemislepingus reguleerimist
vajava küsimusega.
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Lisa 6. Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla,
Rannu valla ja Rõngu valla ühinemislepingu juurde
arenemisel.
Samas
parandab
see
ettepanek
olemasoleva
kinnisvara
efektiivset kasutust.
8.1.8 Lahti kirjutada kompetentsikeskuse 01.11.2016
mõiste.
Kuna Elva linnas moodustavad 22.6%
elanikest 65+ vanuses inimesed, siis võiks
hariduse arendamise eelnõusse lisada
punkti elukestva hariduse edendamiseks,
alapunktiga väärikas vananemine.
8.2.2
Töötada
välja
põhimõtted
huvihariduse
toetamiseksjääb
ebaselgeks, millist senist korda me
järgime. Kas kõikides valdades on
huvihariduse toetamise kord?
Ühinemisleping punkt 8.2 Huviharidus- ja
noorsootöö. Kas toetatakse ka noorte
organisatsioone,
sh
noortevolikogu
tegevust? Kas suurvallas nähakse üldse
noortevolikogule kohta?
8.2.5 "Pöörata tähelepanu" on liiga
hägune
mõiste-mingis
strateegilises
dokumendis peaks olema detailsemalt
kirjeldatud.
8.3
Alapealkiri
võiks
olla
sotsiaalhoolekanne-sotsiaalhoolekanne on
seadusest tulenev nimetus.
8.3.1 Eesmärk ei saa olla inimene, kes.....

02.11.2016

Puhja valla haridus- ja
kultuurikomisjon ning sotsiaal- ja
noorsootöökomisjon
Nääli Rebane
(naali.rebane@gmail.com)

01.11.2016

Puhja valla haridus- ja
kultuurikomisjon ning sotsiaal- ja
noorsootöökomisjon

26.09. 2016

Marit Külv (TÜ VKA rahvuslik
tekstiil III Tartumaa Noortekogu
noortepoliitika valdkond)
kratitar@gmail.com

01.11.2016

Puhja valla haridus- ja
kultuurikomisjon ning sotsiaal- ja
noorsootöökomisjon

01.11.2016

Puhja valla haridus- ja
kultuurikomisjon ning sotsiaal- ja
noorsootöökomisjon
Puhja valla haridus- ja

01.11.2016

Osaliselt arvestada. Mõistete selgitused on lisatud
lepingu seletuskirja.
Osaliselt arvestada. Täiskasvanute õppe ja elukestva
õppe võtab kokku lepingu punkt 8.2.5 Vallas peetakse
oluliseks
täiskasvanute
huvitegevuses
ja
täienduskoolituses osalemist vastavalt Eesti elukestva
õppe strateegiale.
Mitte arvestada. Huvihariduse toetamise põhimõtted
töötatakse välja lähtudes ühinevate omavalitsuste
senisest praktikast huvihariduse toetamisel.
Arvestada.Täiendada lepingut punktiga 8.2.6 Vallas
jätkatakse noorte tegevuse toetamist, noorte soovi korral
luuakse
ülevallaline
noortevolikogu
ja
soodustatakse noorte aktiivset osalemist kohaliku elu
küsimuste üle otsustamisel ja korraldamisel.
Arvestada.Uues sõnastuses: Vallas peetakse oluliseks
täiskasvanute huvitegevuses ja täienduskoolituses
osalemist vastavalt Eesti elukestva õppe strateegiale.
Arvestada. 8.3 pealkirjaks Sotsiaalhoolekanne.

Arvestada. Uues sõnastuses: Valla eesmärk on toetada
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Lisa 6. Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla,
Rannu valla ja Rõngu valla ühinemislepingu juurde
(st eesmärk on ebasobiv)- toetada inimese
iseseisvat toimetulekut ja töötamist,
aktiivset osalust ühiskondlikus elus.
Eesmärk ei sobi tegelikult üldse siia
konteksti.
8.3.2.Tuleks sätestada, et sotsiaalteenused 09.09.2016
ja
–toetused
kehtestatakse
kogu
ühendvalla territooriumil ühesugustel
alustel ja määrades. Kuni valla ühtse korra
kehtestamiseni jätkavad kõik liituvad
omavalitsused sotsiaaltoetuste maksmist
seni kehtinud määrades. Lepinguosaliste
sotsiaaltoetuste
toetusmäärade
kehtestamisel
võetakse
aluseks
ühinevatest omavalitsustest selle üksuse
toetusmäärad, mis on kõige kõrgemad.

kultuurikomisjon ning sotsiaal- ja
noorsootöökomisjon

inimeste iseseisvat, teadlikku ja vastutustundlikku
toimetulekut ning pakkuda seda toetavat füüsilist ja
vaimset keskkonda.

Kalev Jago (jagokalev@hot.ee)

8.3.2 Uues ühendvallas oleksid toetuse 22.09.2016
liigid ühesugused ja kõrgema määraga.

Rõngu vallavolikogu
(rongu@rongu.ee)

Osaliselt arvestada. Erinevad määrused reguleerivad
antud teemat. Juhtkomisjoni ettepanekul tehakse punkt
kaheks eraldi punktiks. 8.3.2 Valla territooriumil
kehtestatakse ühesugustel alustel sotsiaalteenuste
pakkumine. Kuni valla ühtse korra kehtestamiseni
jätkavad kõik omavalitsused sotsiaalteenuste osutamist
seni kehtinud kordade ja tavade alusel. 8.3.3
Sotsiaaltoetused kehtestatakse kogu valla territooriumil
ühesugustel alustel ja määrades, kuni valla ühtse korra
kehtestamiseni
jätkavad
kõik
omavalitsused
sotsiaaltoetuste maksmist seni kehtinud määrades.
Lepinguosaliste sotsiaaltoetuste ühtlustamisel ning
toetusemäärade kehtestamisel võtta aluseks ühinenud
omavalitsustes kehtestatud piirkonna lõikes ühtlustatud
toetusmäär.
Osaliselt arvestada. Toetuste liigid on ühesugused, kuid
toetuste suurused ühtlustatakse. Lepingus sõnastuses:
8.3.2 Valla territooriumil kehtestatakse ühesugustel
alustel sotsiaalteenuste pakkumine. Kuni valla ühtse
korra kehtestamiseni jätkavad kõik omavalitsused
sotsiaalteenuste osutamist seni kehtinud kordade ja
tavade alusel ja 8.3.3 Sotsiaaltoetused kehtestatakse
kogu valla territooriumil ühesugustel alustel ja
määrades, kuni valla ühtse korra kehtestamiseni
jätkavad kõik omavalitsused sotsiaaltoetuste maksmist
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Lisa 6. Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla,
Rannu valla ja Rõngu valla ühinemislepingu juurde
seni kehtinud määrades. Lepinguosaliste sotsiaaltoetuste
ühtlustamisel ning toetusemäärade kehtestamisel võtta
aluseks ühinenud omavalitsustes kehtestatud piirkonna
lõikes ühtlustatud toetusmäär.
8.3.2. Lisada: Makstakse ka sünni- ja 20.10.2016
matusetoetust.
8.3.3 Sõna eesmärk üleliigne- võiks 01.11.2016
asendada "Luua".

Kalev Jago (jagokalev@hot.ee)

8.3.4 Juurde lisada nt X lapse kohta 01.11.2016
lastekaitsetöötaja ametikoht- Parem kui
eraldi punktina lepingus. Tegemist väga
olulise
teenusvaldkonnaga,
mille
väljatoomine
võiks
olla
lepingu
üldistusastet arvestades erand.
8.3.5
Parandada
sõnastust: 22.09.2016
teenuskeskustesse
jätta
esmase
hoolekande korraldamine ning toetuste
määramise korraldamine.

Puhja valla haridus- ja
kultuurikomisjon ning sotsiaal- ja
noorsootöökomisjon

8.3.7 Eriti sotsiaalteenuste puhul, aga ka 01.11.2016
üldiselt ei peaks piirduma internetipõhise
ülevaatega. Seda enam, et ilmub
paberkandjal ajaleht kaks korda kuus.

Puhja valla rahandus- ja
arengukomisjoni, elukeskkonnaja koostöökomisjoni ning
revisjonikomisjoni ühiskoosoleku
ettepanek

Puhja valla haridus- ja
kultuurikomisjon ning sotsiaal- ja
noorsootöökomisjon

Rõngu vallavolikogu
(rongu@rongu.ee)

Mitte arvestada. Juhtkomisjon on seisukohal, et
detailseid toetusliike lepingus välja ei too.
Arvestada. Uues sõnastuses: Luua erineva profiiliga
sotsiaalvaldkonna spetsialistide ametikohad koos
asjakohase
tugisüsteemiga,
et
võimaldada
spetsialiseerumist ja teenuste kvaliteedi kasvu.
Mitte arvestada. Täpne juhtimisstruktuur töötatakse
välja ettevalmistusperioodi jooksul, kindlasti arvestame
sealjuures tehtud ettepanekuga. Juhtkomisjon on
seisukohal, et ühinemislepingu tekstis lastekaitsetöötaja
ametikohta eraldi välja tuua pole vaja.
Arvestada. Uues sõnastuses: Moodustada valla
kohatasandil
avalike
teenuste
osutamiseks
teenuskeskused, et tagada vähemalt esmane sotsiaaltöö
ja elanike esmane nõustamine. Teenuskeskuse staatuse,
funktsioonid
ja
ametikohad
kirjeldatakse
ettevalmistusperioodil
koostatud
ametikohtade
struktuuri projektis.
Arvestada. Uues sõnastuses: Luua elanikule mugav ja
lihtsasti arusaadav teenuste ülevaade.
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Lisa 6. Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla,
Rannu valla ja Rõngu valla ühinemislepingu juurde
Koduleht-teenuste
info
(mis
on
sotsiaalteenuste peatükis) peaks ju ka
olema kodulehel, eraldi pole kirjutada
mõtet.
8.3.8 Sotsiaalnõustamine ongi primaarne
teenus-arendame
sotsiaalteenuseid.
Sotsiaalnõustamist ei ole vaja üldse sisse
panna, sest see on esmane teenus, mida
peab iga sotsiaaltöötaja tegema ja seega
ka oskama teha. Lause võiks olla: väikese
nõudlusega
sotsiaalteenuste
puhul
kaaluda teenuse sisseostmist.
Omavalitsus
ei
peaks
tegelema
kinnisvaraäriga. 8.3.11. tuleks sõnastada
nii, et munitsipaalelamispinnad tagatakse
ajutistes raskustes olevatele kodanikele
või lähtuvalt sotsiaalsetest vajadustest.
8.3.11 See punkt ei ole sotsiaalvaldkonna
teema. See on pigem ettevõtluskeskkonna
arendamise teema ja/või investeering
uute elukohtade rajamisse, elukeskkonna
arendamisse.
8.3.13 Tuleb sätestada seisukoht, et
ühinemisel
säilitatakse
eakate
päevakeskused Rõngus, Käärdil, Elvas ja
mujal ning toetatakse nende ja MTÜ
Iseseisev Elu tegevust.
8.3.13.
Säilitada
kõik
eakate
päevakeskused ja toetada nende tegevust
vastavalt vajadusele.

01.11.2016

Puhja valla haridus- ja
kultuurikomisjon ning sotsiaal- ja
noorsootöökomisjon

Arvestada. Uues sõnastuses 8.3.7 Luua elanikule mugav
ja lihtsasti arusaadav teenuste ülevaade.

01.11.2016

Puhja valla haridus- ja
kultuurikomisjon ning sotsiaal- ja
noorsootöökomisjon

Arvestada. Uues sõnastuses: Arendada vallas
sihtrühmaspetsiifilisi
sotsiaalteenuseid.
Väikese
nõudlusega sotsiaalteenuse puhul kaaluda teenuse
ostmist.

25.09.2016

Heiki Hansen
(heiki.hansen@elva.ee)

01.11.2016

Puhja valla rahandus- ja
arengukomisjoni, elukeskkonnaja koostöökomisjoni ning
revisjonikomisjoni ühiskoosoleku
ettepanek
Kalev Jago (jagokalev@hot.ee,
edastas Kalju Hook)

Mitte arvestada. Maapiirkondades on selliste pindade
olemasolu väga oluline. Juhtkomisjoni koosolekul
29.09.2016 otsustati, et lepingus peab olema punkt, et
uues
vallas
tuleb
luua
maapiirkondadesse
munitsipaalelamispindu.
Mitte arvestada. Tegemist on sotsiaalvaldkonnaga
seotud teemaga, sest peame munitsipaalelamispindade
all silmas ka sotsiaalkortereid, mistõttu on juhtkomisjon
arvamusel, et nimetatud punkt peaks jääma
sotsiaalvaldkonna peatüki juurde.
Osaliselt arvestada. Uues sõnastuses: Säilitada kõik
olemasolevad eakate päevakeskused ja toetada nende
tegevust vastavalt valla võimalustele.

09.09.2016

20.10.2016

Kalev Jago (jagokalev@hot.ee)

Osaliselt arvestada. Uues sõnastuses: Säilitada kõik
olemasolevad eakate päevakeskused ja toetada nende
tegevust vastavalt valla võimalustele.
20

Lisa 6. Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla,
Rannu valla ja Rõngu valla ühinemislepingu juurde
8.3.13 Lepingusse lisada nimekirjad juurde 22.09.2016
(kõik sotsiaalkorterid, päevakeskused, ka
kõik kultuuriobjektid).
8.3.14 Peab sätestama, et ühinemisel 09.09.2016
säilitatakse olemasolevad sotsiaalkorterid
Rõngus, Kongutas ja mujal, kus need
tegutsevad. Tuleks sätestada ka mõte, et
vajadusel ehitatakse neid juurde.
8.3.15. Peab sätestama, et ühinemisel 20.10.2016
säilitatakse olemasolevad sotsiaalkorterid
Rõngus, Kongutas ja mujal (muidu tekivad
kodutud).

Rõngu vallavolikogu

Mitte arvestada. Juhtkomisjon on seisukohal, et pole
otstarbekas lepingusse selliseid nimekirjasid lisada.

Kalev Jago (jagokalev@hot.ee,
edastas Kalju Hook)

Sotsiaalteenuste arendamisel- punktid 8.3 02.11.2016
kuni 8.2.13- on ette nähtud mitmeid
tegevusi. Kui veel edasi mõelda, siis
arvestades Elva linna tuntust minevikus
suvitus - ja puhkelinnana, võiks mõelda
teemal- väärikas vananemine. Kärneri tn
piirkonnas on mitmeid suuri maju, kus
elavad inimesed üksi sees. Vanuse
lisandumisega on üksi elamine päris
riskantne. See aga ei tähenda, et vananev
inimene peaks elama hooldekodus, kus
väikesele pinnale on majutatud palju
inimesi. Hooldekodu tasu aga ulatub 2x ja
enamgi pensionist. Sellest on saanud
kellegi äri, mis ei ole vaesemale inimesele
ei sõbralik ega turvaline. Teema ise on
küllaltki tülikas, kuigi vaieldamatult tuleb

Nääli Rebane
(naali.rebane@gmail.com)

Mitte arvestada. Juhtkomisjon on seisukohal, et
olemasolevate korterite säilitamist ühinemislepingus
välja tuua pole vaja, munitsipaalelamispindade loomist ja
vabade
elamispindade
kaardistamist
sätestab
ühinemislepingu punkt 8.3.11.
Mitte arvestada. Juhtkomisjon on seisukohal, et
olemasolevate korterite säilitamist ühinemislepingus
välja tuua pole vaja, munitsipaalelamispindade loomist ja
vabade
elamispindade
kaardistamist
sätestab
ühinemislepingu punkt 8.3.11.
Mitte arvestada. Omavalitsused saavad pakkuda
koduhooldusteenust, mis on abiks ka üksinda elavatele
vanematele inimestele. Omavalitsusel on keeruline
eraomandis olevatel elamispindade kasutamise osas
kaasa rääkida.

Kalev Jago (jagokalev@hot.ee)
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Lisa 6. Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla,
Rannu valla ja Rõngu valla ühinemislepingu juurde
sellega igal inimesel kokku puutuda.
Punkt 8.4.2. on vastuolus tervisekeskuse 25.09.2016
rajamisega Elvasse, millele on oma
heakskiidu andnud ka mõned ühinevates
valdades tegutsevad perearstid ja mis
muudab olemasolevate perearstikeskuste
säilitamise
mittevajalikuks.
Samuti
planeeritakse tervisekeskuse ehituse
rahastamist tulevase valla eelarvest,
millega on selle valdkonna arengusuund
valitud ja punktis 8.4.2. toodu saab olla
ainult alternatiiv. Kas üks või teine, tuleks
enne liitumist kokku leppida.
8.5.1 Lisada mõistena ka "huvikeskus"- 01.11.2016
Uula huvikeskus, Ulila Keskus ei oleks
loetelus nime järgi (keskus) nagu
kajastatudki.
8.5.1 Kultuuriasutuste võrk kõikide eraldi 01.11.2016
väljatoomise asemel.
8.5.1. Tuleb fikseerida, et ühinemisel 09.09,2016
säilitatakse liitunud valdade halduses
olevate kultuuri-, rahva-, seltsi- ja
külamajade võrk ning seda rahastatakse
ühisvalla eelarvest.
8.5.1. Säilitatakse vallas olemasolevad 20.10.2016
kultuuri-, rahva-, seltsi-, külamajade,
lauluväljakute ja raamatukogude võrk ning

Heiki Hansen
(heiki.hansen@elva.ee)

Mitte arvestada. Ühinemisläbirääkimiste käigus on valla
omandis olevate perearstikeskuste säilitamine olnud
oluline teema, juhtkomisjon on seisukohal, et valla
omandis olevad perearstikeskused tuleb säilitada.
Oluline on, et kohalik elanik saaks nagu ka varasemalt
oma kodule lähedal külastada perearsti ning
omavalitsuste ühinemine seda ei muudaks.

Puhja valla haridus- ja
kultuurikomisjon ning sotsiaal- ja
noorsootöökomisjon

Arvestada. Uues sõnastuses: Säilitada vallas olemasolev
kultuuri-, rahva-, seltsi- ja külamajade, huvikeskuste,
lauluväljakute ja raamatukogude võrk.

Puhja valla haridus- ja
kultuurikomisjon ning sotsiaal- ja
noorsootöökomisjon
Kalev Jago (jagokalev@hot.ee,
edastas Kalju Hook)

Mitte arvestada. Külamajad ei kuulu kultuuriasutuste
võrgu alla, mistõttu sellist ühist nimetajat kasutada ei
saa.
Mitte arvestada. Kuna rahastamise alused on erinevad,
ei saa siinjuures välja tuua, et rahastatakse ühisvalla
eelarvest.

Kalev Jago (jagokalev@hot.ee)

Mitte arvestada. Kuna rahastamise alused on erinevad,
ei saa siinjuures välja tuua, et rahastatakse ühisvalla
eelarvest.
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Lisa 6. Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla,
Rannu valla ja Rõngu valla ühinemislepingu juurde
seda rahastatakse ühisvalla eelarvest.

8.5.1 Täiendada punkti vastavalt lisale 22.09.2016
(varade nimekiri juurde). Rahastatakse
kõikides valdkondades ühistel alustel.
8.5.4 Nimeliselt välja tuua kirikud, 22.09.2016
surnuaiad. Toetada samades mahtudes,
mis tänini, kes on toetanud.

Rõngu vallavolikogu
(rongu@rongu.ee)

8.5.4. Lisada: Taastada ja panna uuesti 20.10.2016
välja Elva ajaloo püsinäitus „Elva ajast
aega“.
Ühinemisleping punkt 8.5.4. "Väärtustada 26.09.2016
vaimse kultuuripärandi säilitamist läbi
muuseumide, ajalootubade ja -nurkade
ning koguduste toetamise." Punkt
iseenesest on mõistlik, kuid vaimne
kultuuripärand
ei
ole
vaid
muuseumieksponaat, hõlmates ka elavat
traditsiooni ning kasutuses olevat
pärandit. Seetõttu teen ettepaneku ka
antud punkti sellealaseks täiendamiseks.
Ideaaljuhul võiks vald toetada kohalikul
tasandil (vaimse) pärandi kogumist ja
talletamist, et mälestused ja oskused ei
kaoks koos vanade põliselanikega.

Kalev Jago (jagokalev@hot.ee)

Rõngu vallavolikogu
(rongu@rongu.ee)

Marit Külv (TÜ VKA rahvuslik
tekstiil III Tartumaa Noortekogu
noortepoliitika valdkond)
kratitar@gmail.com

Mitte arvestada. Kuna rahastamise alused on erinevad,
ei saa siinjuures välja tuua, et rahastatakse ühistel
alustel.
Osaliselt arvestada. Uues sõnastuses: Väärtustatakse
kultuuripärandi
säilitamist
läbi
muuseumide,
ajalootubade ja –nurkade. Kirikute, koguduste ja
surnuaedade toetamist jätkatakse vähemalt varasemaga
samas mahus.
Mitte arvestada. Pole vajalik Ühinemislepingus välja
tuua, kuid kindlasti arvestatakse seda ettepanekut
kultuuriprogrammi koostamise juures.
Osaliselt arvestada. Laiendasime mõtet ning uues
sõnastuses: Väärtustatakse kultuuripärandi säilitamist
läbi muuseumide, ajalootubade ja –nurkade toetamise.
Kirikute, koguduste ja surnuaedade toetamist jätkatakse
vähemalt varasemaga samas mahus.
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Lisa 6. Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla,
Rannu valla ja Rõngu valla ühinemislepingu juurde
8.5.4 Kultuuripärand ei ole ainult vaimne- 01.11.2016
väärtustada kultuuripärandi säilimist.

Puhja valla haridus- ja
kultuurikomisjon ning sotsiaal- ja
noorsootöökomisjon

8.5.6 MTÜ-de toetuste maht vähemalt 22.09.2016
minimaalselt 3-aasta keskmine.

Rõngu vallavolikogu

Teha kaheks punktiks. 8.5.6 esimene lause 01.11.2016
panna järgmiseks uueks punktiks.

Puhja valla haridus- ja
kultuurikomisjon ning sotsiaal- ja
noorsootöökomisjon

Ühinemisleping punkt 8.6.3. Võib-olla
võiks ülevallaliselt koostöös Kodukant
Tartumaaga külavanematele tugiteenust,
nõustamist, mis Rõngu vallas seni juba
periooditi edukalt toiminud on.
8.7 Kõveras Kõrtsis võiks olla kohalik
infopunkt (Rõngus).
Punkt 8.8.1. on vastuolus kõigi
olemasolevate
asutuste
säilitamise
põhimõttega.
8.8.6 Jäätmejaam peaks tulema Elvasse.

26.09.2016

Marit Külv (TÜ VKA rahvuslik
tekstiil III Tartumaa Noortekogu
noortepoliitika valdkond)
kratitar@gmail.com

22.09.2016

Rõngu vallavolikogu
(rongu@rongu.ee)
Heiki Hansen
(heiki.hansen@elva.ee)

25.09.2016
22.09.2016

8.9.2 Kooli-ja lasteaialaste transport? 01.11.2016
Paljudes valdades teenindab koolilaste
transport ühtlasi ka lasteaialapsi või on
korraldatud eraldi. Kaaluda jätkamist, sest

Rõngu vallavolikogu
(rongu@rongu.ee)
Puhja valla haridus- ja
kultuurikomisjon ning sotsiaal- ja
noorsootöökomisjon

Arvestada.
Uues
sõnastuses:
Väärtustada
kultuuripärandi
säilitamist
läbi
muuseumide,
ajalootubade ja –nurkade toetamise. Kirikute, koguduste
ja surnuaedade toetamist jätkatakse vähemalt
varasemaga samas mahus.
Mitte arvestada. Kuna ühinevatel omavalitsustel on väga
erinevad alused MTÜ-de toetamisel, siis ei saa lepingus
sätestada, et toetuste maht minimaalselt 3-aasta
keskmine.
Arvestada. Lepingus kahe punktina: 8.5.6 Säilitada
kohaliku tähtsusega mittetulundusühingute toetuste
maht lepingu sõlmimisel kehtivate piirkondade lõikes.
8.5.7 Töötada välja kultuurikollektiivide toetamise ühtsed
aluspõhimõtted ja nende rahastamine valla eelarvest.
Mitte arvestada. Juhtkomisjon on seisukohal, et seda
pole vajalik ühinemislepingus välja tuua.

Mitte arvestada. Kõver Kõrts ei kuulu Rõngu vallale, me
ei saa planeerida avalikke asutusi eraomandile.
Mitte arvestada. Konsolideeritakse tugifunktsioonid,
mitte asutused, mistõttu pole ka vastuolu teiste lepingu
punktidega.
Mitte arvestada. Jäätmejaama asukohta pole
otstarbekas ühinemislepinguga kokku leppida.
Arvestada. Uues sõnastuses: Luua kõiki valla koolide
teeninduspiirkondi ja olemasolevat lasteaialaste
transporti arvestav lasteaia- ja koolitranspordisüsteem,
mis kombineerib erinevaid transpordiliike.
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Lisa 6. Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla,
Rannu valla ja Rõngu valla ühinemislepingu juurde
vastupidine
tagasilööke.

otsustamine

8.11.1 Rõngu vabatahtlik
nimeliselt sisse viia.

võib

anda

Päästeselts 22.09.2016

Elva linna ja Konguta, Palupera, Puka, 13.09.2016
Rannu ja Rõngu valdade ühinemislepingus
peaks olema eraldi välja toodud toetus
MTÜ Rõngu Vabatahtlikule Päästeseltsile.
8.12 Järgnevad punktid käsitlevad 01.11.2016
ettevõtluskeskkonna arendamist väga
pealispindses
osas.
Ettevõtluse
edenemiseni viib vastava taristu loomine,
üldine
elukeskkonna
edendamine,
huvihariduse pakkumine varasest east
alates ja võimalikult rakenduslikult,
analoogiliselt ka koolide õppekavad, kus
pole unustatud materjale, käelist tegevust,
tehnoloogiaid
eksamiainete
kõrval.
Regulaarsete kokkusaamiste kõrval või
asemel on tõhusamad ühisprojektid,
vajadusel töörühmad, investeeringud.

Rõngu vallavolikogu
(rongu@rongu.ee)
Anu Laas, ettepanekule on allkirja
andnud 26 inimest
(anulaasile@gmail.com, edastas
Aivar Kuuskvere)
Puhja valla rahandus- ja
arengukomisjoni, elukeskkonnaja koostöökomisjoni ning
revisjonikomisjoni ühiskoosoleku
ettepanek

Mitte arvestada. Juhtkomisjon on seisukohal, et ühtegi
konkreetset Päästeseltsi lepingus välja ei tooda, seltside
loetelu lepingu seletuskirjas.
Mitte arvestada. Juhtkomisjon on seisukohal, et ühtegi
konkreetset Päästeseltsi lepingus välja tuua pole vaja,
seltside loetelu lepingu seletuskirjas.
Ettevõtluskeskkonna punkt uues sõnastuses: 8.12.1.
Valla arendus- ja planeerimistegevustes lähtuda
arusaamisest, et elukeskkond, looduskeskkond ja
ettevõtluskeskkond
on
seotud
tervik.
8.12.2. Rakendada valla ja ettevõtjate läbimõeldud
koostöövorme ettevõtluskeskkonna arendamiseks ja
valla elanike töövõimaluste mitmekesistamiseks.
8.12.3. Toetada kodanike omaalgatust ja ettevõtlikkust
kui
valla
ettevõtluskeskkonna
olulist
osa.
8.12.4. Kasutada valla haridusasutuste võimalusi
ettevõtluspotentsiaali kasvatamisel. Selleks pöörata
tähelepanu lasteaedade ja koolide õppekavade
kujundamise
võimalustele,
huvitegevusele
ja
huviharidusele.
8.12.5.
Kasutada
koostöövõimalusi
erinevate
organisatsioonidega elanike täiend- ja ümberõppe
korraldamisel, et suurendada ettevõtlusaktiivsust ja
elanike
tööhõivet.
8.12.6. Tagada valla ladus asjaajamine, mis on toimiva
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Lisa 6. Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla,
Rannu valla ja Rõngu valla ühinemislepingu juurde
ettevõtluskeskkonna kujundamise üheks eelduseks.
8.12.7. Luua valla ühine erinevaid meediume kasutav
inforuum, mis kajastab kõigekülgselt valla tegevusi ja
võimalusi ning aitab kujundada valla ja siin tegutsevate
ettevõtjate head mainet.

Ühinemisleping punkt 8.12.3. Infoportaali 26.09.2016
idee on hea, kuid ühiselt võiks mõelda, kas
portaali kasutegur on suurem kui töö,
mida selle loomiseks ja alal hoidmiseks
tegema peab. Kui tegu saab olema EASi jm
ettevõtlusportaale dubleeriva saidiga, siis
pole see minu arvates väga otstarbekas.
Kindlasti oleks aga vajalik valla ettevõtjate
omavahelist võrgustumist soosiv portaal.

Marit Külv (TÜ VKA rahvuslik
tekstiil III Tartumaa Noortekogu
noortepoliitika valdkond)
kratitar@gmail.com

Arvestada. Uues sõnastuses: Luua valla ühine erinevaid
meediume kasutav inforuum, mis kajastab kõigekülgselt
valla tegevusi ja võimalusi ning aitab kujundada valla ja
siin tegutsevate ettevõtjate head mainet.
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Lisa 6. Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla,
Rannu valla ja Rõngu valla ühinemislepingu juurde
8.12.4. Luua ühisvallas teenusepakkujate 30.10.2016
infoportaal ja infoleht mitmesuguste
teenuste
pakkujate
kohta
kodus:
elektritööd,
televiisorite,
arvutite
parandus ja häälestamine; avariilised
veevärgi- ja kanalisatsioonitööd. Panna
kirja
teenusepakkujate
nimed
ja
telefoninumbrid.
8. 15. Säilitada turud Elvas ja Rõngus ning 20.10.2016
mitte müüa Rõngu turu kinnistut.

Kalev Jago (jagokalev@hot.ee)

Osaliselt arvestada. Uues sõnastuses: Luua valla ühine
erinevaid meediume kasutav inforuum, mis kajastab
kõigekülgselt valla tegevusi ja võimalusi ning aitab
kujundada valla ja siin tegutsevate ettevõtjate head
mainet.

Kalev Jago (jagokalev@hot.ee)

Leader grupp- 8.13 juures- võimalus 28.09.2016
kuuluda erinevatesse gruppidesse.

Aivar Kuuskvere
(aivar.kuuskvere@rongu.ee)

9.1
On
kirjutatud
ametiasutuse 22.09.2016
teenistujatest ja hallatavate asutuste
töötajatest, aga 9.2 vaid ametiasutuse
teenistujatest. Mis hallatavate asutuste
töötajatega
edasi
toimub,
seda
järgnevates punktides ei kajastata. Meie
jätkame oma struktuuriga 4 aastat.

Rõngu vallavolikogu
(rongu@rongu.ee)

9.1 Hallatavate asutuste töötajad välja 22.09.2016
jätta.

Rõngu vallavolikogu
(rongu@rongu.ee)

Mitte arvestada. Elvas ja Rõngus pole ametlikult
tegutsevaid turge, on välja kujunenud kohad, mida
inimesed omaalgatuslikult turuna kasutavad.
Arvestada. Lisada 8.13 juurde: Soovituslikult kuuluvad
valla piirkonnad nendesse LEADER tegevusgruppidesse
kuhu nad kuulusid enne ühinemist.
Mitte arvestada. Lepingu punkt 9.1 sätestab alused,
mille põhjal nii ametiasutuste kui hallatavate asutuste
töötajatega
seotud
küsimusi
lahendatakse.
Haldusreformi seaduse § 18 lg 1 sätestab: Ühinenud
kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutuse ja hallatava
asutuse ametnikud ja töötajad viiakse vastavalt avaliku
teenistuse seaduse § 98 lõike 1 punktide 1 ja 2 ning
töölepingu seaduse § 112 lõike 1 alusel üle
haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena
moodustunud
kohaliku
omavalitsuse
üksuse
moodustatava uue ametiasutuse koosseisu. Järgnevad
punktid- 9.2-9.6 puudutavad ametiasutuste teenistujaid.
Mitte arvestada. Punkt 9.1 selgitab alused, kuidas
toimub ametiasutuste teenistujate ja hallatavate
asutuste töötajatega seotud küsimuste lahendamine
ühinemise puhul ning me ei saa hallatavaid asutusi
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Lisa 6. Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla,
Rannu valla ja Rõngu valla ühinemislepingu juurde
siinjuures välja jätta.
Punkt 9.4. jätta välja kuna see on sisuliselt 25.09.2016
maksumaksja
rahaga
„omadele“
lisagarantiide loomine. Seadus näeb ette
koondamisrahad ja on ka töötuskindlustus
ning see on piisav garantii. Kui punkti välja
ei jäeta tuleks määratleda ajaline limiit
(näiteks 6 kuud liitumisest), mil vastav
lisagarantii kehtib. See ei saa kehtida
lõputult, sest hiljem pole enam tegu
liitumisega tekkinud asjaoludega.

Heiki Hansen
(heiki.hansen@elva.ee)

ÜL punkt 9.4. Koondamishüvitised on 31.10.2016
sätestatud
seadusandluses.
Omavalitsusüksused tegutsevad KOKS § 2
lg 1 kohaselt seaduste alusel ning seega ei
ole võimalik sätestada teistsuguseid

Tõnu Vesi
(tonu.vesi@tartu.maavalitsus.ee)

Osaliselt arvestada. Täiendava tasu maksmine lepiti
kokku juhtkomisjoni kohtumisel Hellenurmes (juunis
2016) ning kõik koosolekul osalejad olid sellega nõus,
aluseks võeti Palupera valla põhimäärus, kus vastav
punkt selgesõnaliselt välja toodud. Ühinemislepingu
punkt 9.4 uues sõnastuses: 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,
rakendada vastavalt töölepingu seaduses või avaliku
teenistuse seaduses sätestatud koondamisregulatsiooni.
Sellisel juhul makstakse koondatavale lisaks seaduses
sätestatule täiendav tasu: 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. Täiendavat tasu rakendatakse 1,5 aasta
jooksul pärast ühinemislepingu jõustumist.
Arvestada. Uues sõnastuses: 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,
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Lisa 6. Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla,
Rannu valla ja Rõngu valla ühinemislepingu juurde
tingimusi kui on seadustes sätestatud. ATS
ei näe täiendava koondamishüvitise
maksmise võimalust ning KOV otsusega ei
saa laiendada seaduses sätestatut. KOV
saab enesekorraldusõiguse raames näha
ette täiendava tasu/ preemia maksmise.

Valitsuse liikmetel ei ole kunagi õiguslikku 25.09.2016
ootust, et nad peale valimisi jätkavad.
Seega on punktis 9.6. toodud lisatasude
maksmine
põhjendamatu.
Lahkumishüvitise
maksmise
peaks
otsustama tekkiva valla volikogu ning seda
ei tohiks fikseerida ühinemislepingus. Kui
mõnel
ühineval
vallal
oli
enne
liitumisettepaneku
saamist
vastav
lahkumishüvitiste süsteem kehtestatud siis
neile valitsuse liikmetele tuleks teha erand
ning maksta vastavalt varem (enne
liitumisettepanekut)
kehtinud
regulatsioonile.

Heiki Hansen
(heiki.hansen@elva.ee)

mis vastab uuel teenistuskohal töötamisel tema
haridusele, töökogemusele, teadmistele või oskustele,
rakendada vastavalt töölepingu seaduses või avaliku
teenistuse seaduses sätestatud koondamisregulatsiooni.
Sellisel juhul makstakse koondatavale lisaks seaduses
sätestatule täiendav tasu: 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. Täiendavat tasu rakendatakse 1,5 aasta
jooksul pärast ühinemislepingu jõustumist.
Osaliselt arvestada. Vastavalt KOKS § 54 lg 1 p 1 võib
volikogu otsusega maksta volikogu poolt ametisse
nimetatud valitsuse liikmele ametist vabastamisel
hüvitust kuni kolme kuu ametipalga ulatuses, kui ta on
töötanud kaks kuni kaheksa aastat, ja kuni kuue kuu
ametipalga ulatuses, kui ta on töötanud vastaval
ametikohal rohkem kui kaheksa aastat ning vabastamine
toimub seoses volituste tähtajalise lõppemisega.
Juhtkomisjoni ettepanekul sellest tulenevalt uus
sõnastus: 9.6. Linna- või vallavolikogu poolt kinnitatud
palgaline linna-või vallavalitsuse liige, keda ei valita uue
valla valitsuse koosseisu või kes ei jätka tööd Valla
ametiasutuses teenistujana, makstakse valla volikogu
otsusega ametist vabastamise hüvitist: 1) kuni kolme kuu
ametipalga ulatuses kui ta on kohaliku omavalitsuse
ametiasutuses töötanud kaks kuni kaheksa aastat, 2)
kuni kuue kuu ametipalga ulatuses juhul kui ta on
kohaliku omavalitsuse ametiasutuses rohkem kui
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Lisa 6. Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla,
Rannu valla ja Rõngu valla ühinemislepingu juurde
kaheksa aastat ning vabastamine toimub seoses volituste
tähtajalise lõppemisega.
ÜL punkt 9.6. Palgalised linna- või 31.10.2016
vallavalitsuse liikmed on teenistuses
tähtajaliselt, kuni „istuva“ volikogu
volituste aja lõpuni. Seega ei ole neil alust
eeldada, et pärast uue volikogu valimist
nad saavad teenistust jätkata. Nimetatud
põhjusel ei ole neile võimalik maksta ka
koondamishüvitist. Küll aga lubab KOKS §
54 lg 1 p 1 volikogu otsusega maksta
volikogu poolt ametisse nimetatud
valitsuse liikmele ametist vabastamisel
hüvitust kuni kolme kuu ametipalga
ulatuses, kui ta on töötanud kaks kuni
kaheksa aastat, ja kuni kuue kuu
ametipalga ulatuses, kui ta on töötanud
vastaval ametikohal rohkem kui kaheksa
aastat ning vabastamine toimub seoses
volituste tähtajalise lõppemisega.
10.2 Uus sõnastus: lepinguosaliste 22.09.2016
omandis ühinemise hetkel olnud vara.

Tõnu Vesi
(tonu.vesi@tartu.maavalitsus.ee)

Arvestada. Uues sõnastuses: 9.6. Linna- või vallavolikogu
poolt kinnitatud palgaline linna-või vallavalitsuse liige,
keda ei valita uue valla valitsuse koosseisu või kes ei jätka
tööd valla ametiasutuses teenistujana, makstakse valla
volikogu otsusega ametist vabastamise hüvitist: 1) kuni
kolme kuu ametipalga ulatuses kui ta on kohaliku
omavalitsuse ametiasutuses töötanud kaks kuni kaheksa
aastat, 2) kuni kuue kuu ametipalga ulatuses juhul kui ta
on kohaliku omavalitsuse ametiasutuses rohkem kui
kaheksa aastat ning vabastamine toimub seoses volituste
tähtajalise lõppemisega.

Rõngu vallavolikogu
(rongu@rongu.ee)

Mitte arvestada. Juhtkomisjon on seisukohal, et
piirkonna arengusse tuleb investeerida ka pärast
ühinemist soetatud objektide eest teenitud raha ning
sellist kitsendust nagu ettepanekuga soovitakse teha,
pole mõistlik lepingusse sisse viia.
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Lisa 6. Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla,
Rannu valla ja Rõngu valla ühinemislepingu juurde
10.3 Jätta välja lause: VALLA volikogul on 22.09.2016
õigus prioriteetsetes investeeringute
nimekirjas teha muudatusi, kui need
tulenevad reaalselt valla eelarvest või kui
on ilmne, et et investeerimine on
majanduslikult
ebaotstarbekas
või
väheefektiivne või isegi kahjulik kogu valla
arengu seisukohalt.
Teen ettepaneku lisada ühinemislepingu 26.09.2016
punkti 10 alampunkt 10.4. enamvähem
järgnevalt: Ühinenud omavalitsus lisab
kohalike teede investeeringuteks iga aasta
eelarvesse vähemalt sama suure summa
kui laekub läbi riigipoolse tasandusfondi.
11.1.5
Jutt
organisatsioonide 22.09.2016
töökorraldusest, kas need on hallatavad
asutused?

Rõngu vallavolikogu
(rongu@rongu.ee)

Arvestada.

Kristjan Vilu
(kristjan.vilu@konguta.ee)

Mitte arvestada. Omavalitsuse eelarve maht ei võimalda
sellises mahus investeeringuid.

Rõngu vallavolikogu
(rongu@rongu.ee)

Seadus
võimaldab
ühinemislepingus 28.09.2016
määrata, et lepingut saab muuta min 2/3
häältega. Minu ettepanek, et lepingut
saaks muuta ¾ volikogu liikmete häältega.
Teha korda kõigepealt Elva linna uhkus 20.09.2016
Verevi järv, puhastada sadeveed, mis
voolavad Verevisse, Emajõe veevärgilt

Aivar Kuuskvere

Osaliselt arvestada. Täpsustus - siinjuures peetakse
silmas ainult ametiasutusi, mitte ametiasutuste
hallatavaid
asutusi. Volikogu
algatatud
kohaliku
omavalitsuse üksuste haldusterritoriaalse korralduse
muutmise
tulemusena
moodustunud
kohaliku
omavalitsuse
üksusele
riigieelarvest
eraldatavat
ühinemistoetust saab kasutada kohaliku omavalitsuse
üksuste ühinemise soodustamise seaduse § 6 lõikes 2
nimetatud toimingute kulude katteks.
Arvestada.

Elvi Saar (saarelvi@gmail.com)

Osaliselt arvestada. Elva linna eelarvestrateegias 20172021 on Verevi järve saneerimiseks ette nähtud 695 000
€.
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Lisa 6. Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla,
Rannu valla ja Rõngu valla ühinemislepingu juurde
nõuda kanalisatsiooni kordategemist,
Kentsi paisjärv taastada peale nende
tööde
tegemist.
Kui tagala on vilets ei võida eesliinil olijad
võitlust. Verevi järve kinnikasvav osa on
tagala, millest sõltub Verevi järve ja Kentsi
paisjärve tervis tulevikus.
Piirkond
vajab
suurt,
kaasaegset
spordihoonet (eeldatavalt asukohaga Elva
linn). Teen ettepaneku võimalusel kanda
see tegevus investeeringute kavasse.
Palupera investeeringud: Hellenurme
mõisale ühinemistoetusest 35 000€,
Palupera
kooli
ja
noortekeskuse
kergliiklusteed 265 000€
Seletuskiri lk.3 - juhtkomisjon ei saa
otsustada. Muuta sõnastus- juhtkomisjon
pidas otstarbekaks teha ettepanek, et
osavaldu ei tule.
Piirkonnakogu ei peaks olema määratletud
tänaste valdade piiridega. Ilmselt on
toimepiirkondi või kogukondi, mis on
tänaste vallapiiride ülesed ja kes sooviksid
ühiselt oma asja ajada.
Piirkonnakogude moodustamise juurde
tuleks lisada klausel, et need on
vabatahtlikud kogud ning nende tegevust
ei rahastata valla eelarvest ning liikmetele
tasusid ei maksta.

26.09.2016

Kristjan Vilu
(kristjan.vilu@konguta.ee)

Osaliselt arvestada. Elva linna eelarvestrateegias 20172021 on koos ujulaga spordihoone rajamiseks arvestatud
3 206 000€, sh ka ühinemistoetuse raha.

06.10.2016

Palupera vallavolikogu
(volikogu@palupera.ee)

Arvestada.

22.09.2016

U. Parm (rongu@rongu.ee)

Arvestada.

25.09.2016

Heiki Hansen
(heiki.hansen@elva.ee)

Arvestada. Täpsemad piirkonnakogude moodustamise
põhimõtted, võimalikud funktsioonid ja töökord
lepitakse kokku ettevalmistusperioodi jooksul.

25.09.2016

Heiki Hansen
(heiki.hansen@elva.ee)

Osaliselt arvestada. Analüüsime tehtud ettepaneku
sobivust
ettevalmistusperioodil
toimuva
piirkonnakogude moodustamise põhimõtete, võimalike
funktsioonide ja töökorra väljatöötamise juures.
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Lisa 5. Piirkonnakogu moodustamise 26.09.2016
põhimõtted ja võimalikud funktsioonid.
Minu
ettepanek
oleks
kaaluda
noortevolikogu
kui
piirkonnakogu
võimaliku allüksuse taasloomist. Hetkel
tean
oma
kogemusest
Tartumaa
Noortekogus, et nii Elvas, Rõngu, Rannus,
Puhjas kui Paluperas on vanemad
(gümnaasiumi- ja ülikooliealised) noored
suundunud mujale tööle või õppima ning
ei suuda ajaliselt kodukoha heaollu ja
kohalikesse ettevõtmistesse panustada.
Pealekasvav noorte otsustajate seltskond
on veel põhikooliealised, kes ei julge ega
oska valla otsustajatega koostööd teha.
Näen omavalitsuste ühinemise protsessi
käigus toimuvaid ümberkorraldusi hea
võimalusena noortele kodupaiga elus taas
kaasa rääkida. Rõuge vallas on see seni
näiteks väga hästi toiminud, ehk saab
nende käest õppida. Piirkonnakogu
moodustamise kirjelduses oli ära toodud,
et esindajate hulgas võiks olla 1-2 noort.
Nemad võiksidki olla siis noortevolikogu
esindajad piirkonnakogus.
Räägitakse
asutuste
juhtimise
ja 25.09.2016
majandamise täiustamisest kuid samas
deklareeritakse, et kõik asutused peavad
säilima ja kõik jääb samaks. Selline
lähenemine näitab, et leping ei ole

Marit Külv (TÜ VKA rahvuslik
tekstiil III Tartumaa Noortekogu
noortepoliitika valdkond)
kratitar@gmail.com

Osaliselt arvestada. Täpsemad piirkonnakogude
moodustamise põhimõtted, võimalikud funktsioonid ja
töökord lepitakse kokku ettevalmistusperioodi jooksul,
kindlasti arvestatakse tehtud ettepanekutega.

Heiki Hansen
(heiki.hansen@elva.ee)

Osaliselt arvestada. Püüame lepingu, seletuskirja ja lisad
omavahel paremini sisuliselt siduda ning nende
omavahelist seotust ka seletuskirjas lahti kirjutada.
Juhtkomisjon on seisukohal, et meie jaoks on
läbirääkimiste ja investeeringute kava koostamise juures
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terviklikult läbi mõeldud ning erinevad
osad ei toeta üksteist vaid pigem pakuvad
alternatiive. Oleks vajalik lepingu eriosade
kui terviku sidumine ning alternatiivide
välistamine. Samuti võiks lepingu juures
olevad investeeringud toetada lepingu
põhimõttelisi seisukohti uue tekkiva valla
tervikvaatest lähtuvalt.
Moodustada
liitumislepingu
eelnõu 25.09.2016
keeleliseks toimetamiseks õpetajatekogu.

olnud oluline, et iga ühineva omavalitsuse jaoks olulised
piirkondlikud objektid saaksid ühinemisraha eest tehtud.
Lähtusime investeeringuobjektide valimisel sellest, et iga
ühinev omavalitsus saab kasutada oma ühinemistoetuse
raha oma piirkonna jaoks olulise objekti investeeringuna.

Mairo Kiho
(mairo.kiho@gmail.com)

Sõnastada
rahvahääletusele
minev 25.09.2016
küsimus alljärgnevalt: „Kas Te olete antud
lepingu alusel nõus omavalitsusüksuste
liitumisega?“

Mairo Kiho
(mairo.kiho@gmail.com)

Võtta õigeks eelnõu seletuskirja projektis 25.09.2016
lk.7 3.1. esitatud mõiste, „rahvahääletus“,
et toetuda põhiseadusest tulenevale
õigusele.

Mairo Kiho
(mairo.kiho@gmail.com)

Osaliselt arvestada. Lepingu vaatavad üle ja teevad
keelelise korrektuuri vastava hariduse ja kogemusega
spetsialistid.
Mitte
arvestada.Lähtudes
Eesti
territooriumi
haldusjaotuse seaduse § 7 lõikest 7 selgitatakse
haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride
muutmisel küsitluse teel välja asjaomase kohaliku
omavalitsuse
üksuse
elanike
arvamus
haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride
muutmise kohta. Küsitlusel küsitakse elanike käest
küsimus (Vabariigi Valitsuse 28. juuli 2016.a määruse nr
87 „Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse
piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse
väljaselgitamise ulatus ja kord“ § 2 lg 1 ja § 8 lg 1) kas
nad toetavad nimetatud omavalitsusüksuste ühinemist
üheks omavalitsusüksuseks. Meie ühinemispiirkonnas
lepiti kokku, et lisaks küsitakse inimeste eelistust uue
tekkiva omavalitsusüksuse nime osas.
Mitte arvestada. Lähtudes Eesti territooriumi
haldusjaotuse seaduse § 7 lõikest 7 selgitatakse
haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride
muutmisel küsitluse teel välja asjaomase kohaliku
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omavalitsuse
üksuse
elanike
arvamus
haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride
muutmise kohta.
Ei ole peatükki inimeste tunnustamise 01.11.2016
kohta.
Terve
lepingu
lõikes
võiks
olla 01.11.2016
grammatiliste vormide ühtsus-ettepanek
teha
ühinemislepingule
keeleline
korrektuur.

Puhja valla haridus- ja
kultuurikomisjon ning sotsiaal- ja
noorsootöökomisjon
Puhja valla haridus- ja
kultuurikomisjon ning sotsiaal- ja
noorsootöökomisjon

Mitte arvestada. Juhtkomisjon on seisukohal, et inimeste
tunnustamist pole vajalik eraldi ühinemislepingus välja
tuua.
Arvestada. Lepingu vaatavad üle ja teevad keelelise
korrektuuri vastava hariduse ja kogemusega spetsialistid.
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