Projekt

MÄRJAMAA VALLA, VIGALA VALLA JA KULLAMAA
VALLA ÜHINEMISLEPING1
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 10, Eesti territooriumi
haldusjaotuse seaduse § 91, kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduse,
haldusreformi seaduse ja Märjamaa Vallavolikogu ettepaneku Vigala Vallavolikogule ja Kullamaa
Vallavolikogule algatada haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimised (19. aprilli
2016. a otsus nr 175) ja Vigala Vallavolikogu (26. mai 2016. a otsus nr 28) ning Kullamaa Vallavolikogu
(16. juuni 2016. a otsus nr 41) otsused ühinemisläbirääkimistega nõustumise kohta ning sellele
järgnenud ühinemisläbirääkimiste tulemused, Märjamaa vald, Vigala vald ja Kullamaa vald (edaspidi
nimetatud lepinguosalised) sõlmivad käesoleva ühinemislepingu (edaspidi leping), mille eesmärgiks
on moodustada ühinemise kaudu uus omavalitsusüksus (edaspidi Vald), mille koosseisu kuuluvad
Kullamaa osavald ja Vigala osavald.

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, 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 terviklik ja hästi toimiv, sotsiaalselt, majanduslikult, kultuuriliselt ja
territoriaalselt sidus piirkond, kuhu ühinevad Märjamaa, Kullamaa ja Vigala vallad. Moodustunud
Märjamaa valda luuakse Kullamaa ja Vigala osavallad, tagamaks maksimaalselt seadusest tulenevaid
võimalusi kohaliku elu edendamiseks. Osavallad kujundatakse oma eelarvete, osavalla kogude ja
ametnikkondadega.
Moodustunud vald võtab arvesse ajaloolist asustust, kihelkondlikku mälu, inimeste igapäevaliikumisi
ning seab keskmesse omavalitsuse tasakaalustatud arengu koos hästi funktsioneeriva vallakeskuse ja
avalike teenuste võrguga kogu valla haldusterritooriumil.
2.2. Lepinguosalised seavad eesmärgiks:
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Juhul kui üks läbirääkimiste osapooltest lõpetab läbirääkimised, jätkavad teised osapooled läbirääkimisi
lähtudes varem läbirääkimistel kokkulepitust ning käesoleva ühinemislepingu projektist.

2.2.1. Tagada elanikele hea ja turvaline elu jätkusuutlikus omavalitsuses.
2.2.2. Muuta omavalitsusüksuste osutatavad teenused mitmekesisemaks, kvaliteetsemaks ja
suurendada nende kättesaadavust.
2.2.3. Võimaldada juurdepääs teenustele, mis nõuavad ametnike suurt professionaalsust.
2.2.4. Suurendada elanike võimekust oma probleeme iseseisvalt lahendada.
2.2.5. Kaasata valitsemisel elanikud ja kodanikuühendused oma elukeskkonna korraldamisse.
2.2.6. Korraldada ühistranspordisüsteem selliselt, et see vastab inimeste liikumis- ja tööhõive
vajadustele, on toimiv ja tõhus. Ühistransport ühendab valla piirkonnad Märjamaa alevi kui
omavalitsuse keskusega.
2.2.7. Rakendada omavalitsuse teenistusse spetsialiseeritud, asjatundlik ja motiveeritud
ametnikkond.
2.2.8. Rõhutada omavalitsuse kuvandina valla kui terviku tugevusi looduslähedase elukeskkonnana.
2.2.9. Olla omavalitsusena võimekas ja usaldusväärne koostööpartner nii siseriiklikult kui
rahvusvahelisel tasandil.
2.2.10. Omavalitsuse ettevõtluskeskkonna arengustrateegia elluviimiseks soodustada kodulähedaste
töökohtade teket ja seeläbi parandada elukeskkonda.

3. ÜHINEMISE AEG
Märjamaa valla, Vigala valla ja Kullamaa valla ühinemine toimub 2017. aasta kohaliku omavalitsuste
volikogude valimistulemuste väljakuulutamise päeval. Nimetatud hetkest omab uus
omavalitsusüksus kõiki lepinguosaliste õigusi ja kohustusi ning lähtub käesolevas lepingus
kokkulepitust.

4. OMAVALITSUSÜKSUSE ÕIGUSLIK STAATUS, NIMI, PIIRID, SÜMBOOLIKA
4.1. Lepinguosaliste ühinemise ning nende alusel uue omavalitsuse moodustamisega lõpetavad
ühinevad omavalitsused kui avalik-õiguslikud juriidilised isikud oma tegevuse.
4.2. Uus kohalik omavalitsusüksus on avalik-õiguslik juriidiline isik valla staatuses.
4.3. Uue kohaliku omavalitsuse üksuse kui avalik-õigusliku juriidilise isiku nimi on Märjamaa vald.
4.4. Vald on ühinenud omavalitsuste õigusjärglane.
4.5. Valla territoorium moodustub Märjamaa valla, Vigala valla ja Kullamaa valla territooriumi
summana ja Valla piir kulgeb mööda ühinenud valdade välispiiri.
4.6. Kullamaa vald ja Vigala vald moodustavad oma senisel territooriumil osavalla.

4.7. Vallavolikogu ja -valitsuse juriidiliseks asukohaks on Märjamaa alev. Kullamaa osavalla
juriidiliseks asukohaks on Kullamaa küla ja Vigala osavalla juriidiliseks asukohaks on Kivi-Vigala küla.
4.8. Valla sümboolikana võetakse kasutusele endise Märjamaa valla sümboolika. Kullamaa osavald ja
Vigala osavald võivad kasutada lisaks valla sümboolikale endiste Kullamaa valla ja Vigala valla
sümboolikat.

5. HALDUSTERRITORIAALSE KORRALDUSE MUUTMISEGA KAASNEVATE ÕIGUSAKTIDE JA
DOKUMENTIDE KEHTIVUS
5.1. Valla õigusaktide kehtestamiseni kehtivad lepinguosaliste õigusaktid selle lepinguosalise
territooriumil, kus nad olid kehtestatud, ja ulatuses, mis ei ole vastuolus käesoleva lepinguga.
5.2. Valla põhimääruse kehtestamiseni tegutseb Vald ühineva Märjamaa valla põhimääruse alusel.
5.3. Lepinguosaliste kõik õigused, kohustused, asjaajamise dokumendid, omandis olevad varad ja
hallatavad asutused lähevad Vallale üle käesoleva lepingu punktis 3 sätestatud ajal. Nimetatud
asjaajamise dokumendid ja varad annavad lepingupooled (vallavanem või vallavalitsuse poolt
volitatud teine isik) ametiasutuse nimel üle Vallale, kus vallavanem või vallavalitsuse poolt volitatud
teine isik võtab need vallavalitsuse kui ametiasutuse nimel vastu. Üleantavad asjaajamise
dokumendid ja nende registrid peavad olema koostatud ja arhiveeritud vastavalt seadusega avaliku
halduse dokumentidele ja nende säilitamisele ning arhiveerimisele kehtestatud korrale. Kui
üleantavad asjaajamise dokumendid ei vasta nimetatud tingimustele ja ilmneb vajadus nende
korrastamiseks, kaetakse korrastamise kulud Vallale eraldatud ühinemistoetuse arvelt.
5.4. Valla haldusesse üleminevad hallatavad asutused tegutsevad kuni uute põhimääruste
kehtestamiseni seni kehtinud põhimääruste alusel ja ulatuses, mis ei ole vastuolus käesoleva
lepinguga.
5.5. Oluliste arengudokumentide ‒ Valla arengukava, eelarvestrateegia ja eelarve vastuvõtmiseni
ning uue üldplaneeringu kehtestamiseni kehtivad lepinguosaliste arengukavad, eelarvestrateegiad,
eelarved ja üldplaneeringud selles ulatuses, mis ei ole vastuolus käesoleva lepinguga. Oluliste
arengudokumentide ettevalmistamisega alustatakse ettevalmistusperioodil, esmajärjekorras
koostatakse ühise arengukava ja eelarvestrateegia projektid. Ettevalmistusperioodina käsitletakse
perioodi, mis jääb lepingu heakskiitmise (eeldatav aeg jaanuar 2017) ja ühendvalla moodustamise
(oktoober 2017) vahele.
5.6. Lepingu sõlmimise järgselt võtavad lepinguosalised volikogud varalisi kohustusi, mida ei ole
planeeritud eelarvestrateegias, teavitades sellest lepinguosalisi ja saades nende nõusoleku.
5.7 Ühinevate omavalitsuste omanduses olevate ja nende asutatud juriidilised isikud või nende osad
lähevad üle ühinenud omavalitsusele, sh asutajaliikme õigused ja kohustused.
5.8. Oluliste arengudokumentide, asjaajamisdokumentide ning töökordade ühtlustamiseks
ettevalmistusperioodil moodustavad osapooled vajadusel vastava(d) komisjoni(d).

6. VALLA JUHTIMISSTRUKTUUR JA HALDUSTERRITORIAALSE KORRALDUSE MUUTMISEGA
KAASNEVAD ORGANISATSIOONILISED ÜMBERKORRALDUSED
6.1. Vastavalt ühinevate valdade volikogude otsustele moodustatakse Vallas osavallad, mille
ülesanded ja struktuur kujundatakse lähtuvalt kehtivast seadusandlusest ja ühinevate valdade
kokkulepetest. Osavalla põhimäärus on käesoleva lepingu lisa.
6.2. Kullamaa ja Vigala osavalla haldusterritooriumil tagavad avalike teenuste osutamise
osavallavalitsused koostöös vallavalitsusega.
6.3. Osavaldades osutatakse neid teenuseid, mis toimivad võrgustumise põhimõttel ja mida on
otstarbekas osutada elanikule ruumiliselt lähedal. Osavaldades osutatavate teenuste hulk sõltub
teenuspiirkonna suurusest, olemusest ja võrgustumise tasemest ning vajadusel võib olla erinev.
6.4. Vallavolikogu koosseisus on 19-25 liiget2, kes valitakse ühes valimisringkonnas. Vallavolikogu
komisjonid moodustatakse vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele.
6.5. 2017. aasta valimistel avatakse valimisjaoskonnad vähemalt 2013. aastal toimunud KOV
volikogude valimistel töötanud valimisjaoskondade asukohtades.
6.6. Vallavalitsuse kui ametiasutuse töötajate ametikohtade struktuuri projekt töötatakse välja
üleminekuperioodi jooksul hiljemalt 15. aprilliks 2017 (6 kuud enne Valla moodustamist), selle
kehtestab 2017. aastal valitav ühendvalla volikogu. Uute struktuuriüksuste loomisel tagatakse
olemasoleva koosseisu baasil avalike teenuste osutamise kompetents.

7. KESKUSE STAATUS JA ARENDAMISE STRATEEGIA
7.1. Valla keskus asub Märjamaa alevis.
7.2. Arendatakse välja sobiv ja esinduslik Valla keskus (vallamaja).
7.3. Alevipiirkonnas arendatakse ettevõtlusele vajalikku taristut, samas säilitades ja laiendades
looduslähedast elukeskkonda ja elamupiirkondi.
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, lähtudes alljärgnevatest
põhimõtetest:
8.1.1.1.

8.1.1.2.
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Lasteaiakohad tagatakse olemasolevate lasteaedade baasil võimalikult kodu lähedase
lasteaia põhiselt. Lastehoid korraldatakse Märjamaa alevis, vajadusel ka Vigala ja
Kullamaa osavaldades.
Valla koolivõrku ei muudeta enne 2022. aastat. Vajadusest tingitud koolivõrgu muutmise
kava välja töötamine algab lepingu kehtivuse ajal.

Volikogu koosseisu lõpliku suuruse lepivad lepinguosalised kokku enne ühinemislepingu sõlmimist. Lepingu
projektis on toodud seaduses nõutud miinimum ja läbirääkimistel kokkulepitud soovituslik maksimum suurus.

8.1.1.3.
8.1.1.4.
8.1.1.5.
8.1.1.6.
8.1.1.7.
8.1.1.8.
8.1.1.9.
8.1.1.10.

Hariduslike erivajadustega lastele pakutakse olemasolevate lasteaedade ja koolide baasil
laste võimete kohaseid ja paindlikke õpitingimusi.
Pakutakse kvaliteetset ja mitmekülgset huviharidust ning -tegevust.
Toimib ülevallaline noorsootöö.
Toetatakse lõpetamata põhikooli- ja gümnaasiumihariduse jätkamist.
Valla piires tagatakse koolitransport õpilaste pääsemiseks kooli ja koju.
Tagatakse tasuta toitlustamine koolides nii põhikooli, kui gümnaasiumi astmes.
Väärtustatakse elukestvat õpet.
Väärtustatakse kutseharidust, selleks edendatakse haridusasutuste koostööd Vana-Vigala
Tehnika- ja Teeninduskooliga ning Valla ettevõtetega.

8.1.2. Lepinguosalised säilitavad Märjamaa gümnaasiumi ja Kullamaa keskkooli
munitsipaalgümnaasiumina Valla territooriumil ning nõustuvad sellega seonduvate kulude katmise ja
vajalike investeeringute tegemisega sõltumata sellest, milliseks kujuneb riigipoolne
munitsipaalgümnaasiumi rahastamise mudel.
8.1.3. Tehakse koostööd Eesti Töötukassaga valla elanike täiendkoolituse ja ümberõppe
korraldamisel, et suurendada nende tõhusat tööhõivet.
8.1.4. Eelarve tasandil ühtlustatakse õpetajate töötasude arvestamise põhimõtted.
8.1.5. Õpilastele kompenseeritakse üldhariduse omandamiseks tehtavad ühistranspordi kulud
koduvalla siseselt. Gümnaasiumi astmes kompenseeritakse väljaspool koduvalda ühistranspordikulud
vajaduspõhiselt.

8.2. Huviharidus ja noorsootöö
8.2.1. Lepinguosaliste eesmärk on mitmekesiste huvitegevuste võimaluste kättesaadavus. Selleks
arendatakse välja võrgustikupõhine pakkumine, mis parandab laste ja noorte juurdepääsu
eripalgelisele huvitegevusele.
8.2.2. Huvihariduse ja huvitegevuse arendamisel säilitatakse maksimaalselt juba toimivad süsteemid
ja otsitakse võimalusi täiendavate tegevuste pakkumiseks, kasutatakse erinevaid rahastusallikaid
(KOV, tarbija, fondid).
8.2.3. Toetatakse väljaspool omavalitsust pakutavat sellise huvihariduse omandamist, mida Vallas ei
pakuta. Selleks tehakse koostööd ja sõlmitakse koostöökokkulepped teiste omavalitsuste
huviharidusasutustega.
8.2.4. Olulisteks huvitegevuse pakkujateks laste, noorte ja täiskasvanute sihtgrupis on rahvamajad,
raamatukogud, piirkondlikud mittetulundusühingud ja külaseltsid.
8.2.5. Vald kujundab olemasolevate noortekeskuste toel võrgustiku luues noortekeskusi ja
noortetubasid suurendades noorte endi rolli noorsootöö kavandamises ja juhtimises. Selleks
soodustakse eripalgelisi tegevusi erinevates noortekeskustes. Tõhustatakse koostööd noortekeskuste
vahel.
8.3. Sotsiaalteenused ja -toetused

8.3.1. Lepinguosaliste eesmärk sotsiaaltöös on eneseteadlik, vastutustundlik ja iseseisvalt toimetulev
vallakodanik ning teda toetav füüsiline ja vaimne keskkond. Sotsiaalteenus ei tohi kellegi jaoks
halveneda.
8.3.2. Ühinenud Valla suurem mastaap ja väikeste sotsiaalabisihtrühmade laienemine võimaldavad
välja arendada sihtrühmaspetsiifilisi sotsiaalteenuseid (puuetega inimesed, eakad, täiskasvanute
hoolekanne, lapsed ja noored) ja võimaldada juurdepääsu sotsiaal teenustele (võla- ja
toimetulekunõustamine, perenõustamine, perelepitus jt).
8.3.3. Võetakse eesmärgiks arendada välja erineva profiiliga sotsiaalvaldkonna spetsialistide
ametikohad koos asjakohase tugisüsteemiga, et võimaldada spetsialiseerumist ja sellega teenuste
kvaliteedi kasvu.
8.3.4. Teenuse osutamisel abivajajatele lähtutakse abivajaja reaalsetest vajadustest ja lähemuse
printsiibist, mistõttu sotsiaalnõustamise ja sotsiaalteenuste osutamine korraldatakse osavaldades ja
vallakeskuses.
8.3.5. Sotsiaalteenused ja -toetused kehtestatakse kogu vallas ühesugustel alustel ja määrades.
Lepinguosaliste sotsiaaltoetuste toetusmäärade ühtlustamine toimub lepingu kehtivusaja jooksul
järk-järgult solidaarsuse põhimõttel. Toimetulekutaseme tõstmiseks eelistatakse vajaduspõhiseid
toetusi.
8.3.6. Arendatakse sotsiaaltransporditeenust (nt invabuss, sotsiaalteenustele juurdepääs,
transpordivõimalused meditsiiniasutustesse).
8.3.7. Luuakse elanikule kättesaadav sotsiaalteenuste nõustamissüsteem ja lihtsasti arusaadav
sotsiaaltoetuste ja -teenuste ülevaade.
8.3.8. Tehakse koostööd kodanikeühendustega nende sotsiaalteenuste osutamisel, kus ühendustel
on valmisolek ja professionaalsus osutada sihtrühmale kvaliteetset teenust.
8.3.9. Kaasajastatakse sotsiaaleluruumide võrgustik, seejuures arvestatakse erinevate sihtgruppide
vajadustega, pidades silmas elanikkonna vananemist ja eakate hoolduskohtade nõudluse kasvu,
seatakse eesmärgiks eakate hooldekoduteenuse arendamine.
8.3.10. Valla struktuuri luuakse erihoolekandespetsialisti ametikoht.
8.4. Rahvatervise ja tervishoiu korraldus
8.4.1. Terviseedendus ja tervislike eluviiside propageerimine ning selleks tingimuste loomine on Valla
prioriteet. Selle arendamiseks koostatakse vastav strateegia.
8.4.2. Perearsti- , pereõe- ja koduõenduse teenuse osutamisel on vald aktiivne partner riiklikele
struktuuridele, kes on määratud antud teenuse korraldajaiks.
8.4.3. Tervishoiuteenuse osutamise süsteemsuse ja efektiivsuse saavutamiseks toetatakse
kompleksse perearstikeskuse väljaarendamist ning teenuse koondamist vähemalt 4 nimekirjaga
keskusesse, et oleks tagatud kvaliteetsed, aastaringsed ning piirkonna vajadustele vastavad
meditsiini- ja tugiteenused. Seejuures seavad lepinguosalised eesmärgiks, et perearstiteenuse
koondumine keskusesse ei vähendaks perearstiteenuse kättesaadavust (vastuvõtu koha ja aja
mõttes), võrreldes lepingu sõlmimise hetkel olemasolevaga.
8.4.4. Tagatakse perearsti vastuvõtt osavaldades. Kullamaa osavallas säilib hambaarsti ja apteegi
teenuse osutamine.

8.4.5. Vastava riikliku toetuse saamise korral ehitatakse Märjamaale uus tervisekeksus.
8.5. Külaliikumine ja koostöö kodanikeühendustega
8.5.1. Toetatakse külavanemate kui vabatahtlike valimist ja nende tegevust. Toetatakse külaseltside
tegevust.
8.5.2. Tagatakse külavanemate kaasamine Valla elu juhtimisse.
8.5.3. Vald peab oluliseks avalike teenuste osutamise eesmärgil demokraatlikult valitud
juhtorganitega kodanikeühenduste toetamist vallaeelarvest ja töötab välja vastavad põhimõtted.

8.6. Vaba aeg, kultuur, sport
8.6.1. Lepinguosaliste eesmärk on tegusa kultuurielu toetamine ja tugeva kogukonnatunde loomine
ning hoidmine.
8.6.2. Kultuuri- ja sporditegevus jätkub Valla praegustes asukohtades ja seda püütakse arendada
enam süsteemselt ja terviklikult. Valdkonna juhtimisse kaasatakse kultuuri- ja spordijuhte.
Koostatakse ühtne kultuurikalender.
8.6.3. Ühinemine võimaldab paremini koordineerida ja mitmekesistada kultuuri- ja sporditegevusi,
toetada prioriteetseid sündmusi Valla erinevates piirkondades. Jätkatakse traditsiooniliste kultuuri- ja
spordisündmuste läbiviimist ja toetamist.
8.6.4. Olulisteks kultuuriteenuste pakkujateks on piirkondlikud rahvamajad, raamatukogud,
muuseumid, mittetulundusühingud, külaseltsid.
8.6.5. Soodustakse pärimuskultuuriga seotud tegevusi. Vald toetab laste tegevusi, mis on seotud
pärimuskultuuriga.
8.6.6 Soodustatakse spordiharrastustega seotud tegevusi. Vald toetab laste ja noorte sporditegevusi.
8.6.7 Säilitatakse raamatukogud senine struktuur ja võrgustik.
8.7. Elamu- ja kommunaalmajandus, ühisveevarustus ja -kanalisatsioon, soojamajandus,
jäätmemajandus
8.7.1. Eesmärgiks on Valla hoonete haldus- ja majanduslike tugifunktsioonide konsolideerimine ühte
üksusesse arvestades senist väljakujunenud korraldust. Osavaldades korraldatakse esmased
teenused kohapeal.
8.7.2. Jätkatakse riiklikul kaasabil hajaasustuse programmi elluviimist.
8.7.3. Võetakse eesmärgiks viia katlamajad säästlikumatele lahendustele, kasutades taastuvaid
energiaallikaid.
8.7.4. Jätkatakse koostööd korraldatud jäätmeveo osas. Korraldatakse jätkuvalt ohtlike jäätmete
kogumisringe hajaasustuses ning arendatakse jäätmejaamade tööd.

8.7.5. Valla elamufond arendatakse osavaldades sotsiaalelamispindadeks ning vajaliku kasutuseta
korterid võõrandatakse.
8.7.6. Valla struktuuris nähakse ette väärteomenetleja ja teedespetsialisti ametikohad.

8.8. Ühis- ja koolitransport
8.8.1. Arendatakse avalike ja kommertsliinide toimimist ühtses ühistranspordisüsteemis.
8.8.2. Võimaldatakse ühistranspordiühendused valla piirkondadest valla ja osavalla keskustesse
maakondlike- ja kaugbussiliinide põhjal.
8.8.3. Luuakse õpilasesõbralik, kõiki valla koolide teeninduspiirkondi arvestav
koolitranspordisüsteem.

8.9. Kohalikud teed, tänavad ja haljastus
8.9.1. Teede hooldamise, sh teede talihoolduse ning haljastuse teostamisel säilivad vähemalt hetkel
kehtivad põhimõtted ja kvaliteedinõuded, arvestatakse piirkondlikke eripärasid.
8.9.2. Tagatakse teede remont ja rekonstrueerimine, tali- ja suvine hooldus ning haljastus ja heakord
teehoiukava ja kohalike teede investeeringute kava alusel, pidades prioriteediks teede viimist
mustkatte alla, tagamaks valla elanike liikumise tööle ja kooli.
8.9.3. Teehoolduse tegemisel lähtutakse põhimõttest, et jooksvad suvised ja talvised hooldustööd
rahastatakse riigieelarvest eraldatavate teehooldusvahendite arvel.
8.9.4. Taotletakse arengukavade ja üldplaneeringutega ette nähtud prioriteetse infrastruktuuri
kaasajastamist.
8.9.5. 2018.a jooksul kehtestatakse valla arengukava ja üldplaneering.
8.10. Organisatsioonidesse kuulumine ja välissuhted
8.10.1. Koostööorganisatsioonidesse kuulumine jätkub peale ühinemist senisel kujul seni kuni Valla
volikogu ei otsusta teisiti.
8.10.2. Senised välissuhted jätkuvad peale ühinemist senisel kujul seni kuni Valla volikogu ei otsusta
teisiti.
9. VALLA TEENISTUJAD JA TÖÖTAJAD
9.1. 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.
9.2. Ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuse ametnik, kelle ametikoht ja teenistusülesanded
kohaliku omavalitsuse üksuste haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena

moodustatava uue ametiasutuse koosseisus ei muutu selliselt, et see eeldaks ametnikult uuel
ametikohal teistsugust haridust või töökogemust või teistsuguseid teadmisi või oskusi, jätkab
teenistust haldusterritoriaalse korralduse muutmise käigus moodustunud kohaliku omavalitsuse
üksuse moodustatava uue ametiasutuse koosseisus.
9.3 Haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse
üksuse moodustatava uue ametiasutuse ametikohtade täitmisel eelistatakse töökoha täitmist
sisekonkursi korras. Selle käigus viiakse läbi arenguvestlus, milles selgitatakse välja kandidaadi
ümber- või lisaspetsialiseerumise valmisolek ja karjäärihuvid. Juhul kui 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 ametivõi töökohta, mis vastab uuel tööl tema haridusele, töökogemustele, teadmistele või oskustele,
makstakse ametnikule või töötajale kompensatsiooni lisaks seaduses sätestatule: teenistusstaaž
üks kuni viis aastat tasu kolme kuu ulatuses ning teenistusstaaž üle viie aasta tasu kuue kuu
ulatuses.

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 kasusaajate hulka ja kasutamist piirkonna
elanike poolt.
10.2. Lepingosaliste poolt kokkulepitud prioriteetsete investeeringute loetelu koos eeldatava
maksumuse ja finantseerimisallikatega on esitatud käesoleva lepingu lisas. 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.
10.3. Kaasfinantseeringuga seotud investeeringud teostatakse vaid toetusraha eraldamisel.
10.4. Lepingu kehtivuse jooksul osavalla põhivara müügist laekunud vahendid suunatakse osavallas
tehtavate investeeringute katteks.

11. ÜHINEMISTOETUSE KASUTAMINE
11.1. Riigi eelarvest eraldatavat ühinemistoetust kasutatakse lisaks lepingu punktis 10 toodule ka
järgmisteks seaduses ettenähtud tegevusteks:
11.1.1. registrite ühildamiseks ja sellega seotud info- ja kommunikatsioonitehnoloogiliste ning
tarkvara soetamisega seotud investeeringuteks;
11.1.2. Valla juhtimisstruktuuri ümberkorraldamisega seotud kuludeks, sh lahkumishüvitisteks ja
kompensatsioonideks;
11.1.3. Valla õigusaktide ühtlustamiseks ning arengu- ja strateegiadokumentide koostamiseks;
11.1.4. ametnike ja töötajate ümber- ja täiendõppeks;

11.1.5. organisatsioonide töökultuuri ja töökorralduse mõistlikuks ühtlustamiseks;
11.1.6. Valla keskusesse vallamaja rajamiseks;
11.1.7. teede investeeringuteks, tagamaks valla elanike liikumise tööle ja kooli.

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 vähemalt 3/4 häälteenamusega.
12.5. Peale kohaliku omavalitsuste üksuste ühinemist toimuvad edasised territooriumiosade
halduskorralduslikud muudatused (sh võimalikud edasised jagunemised ja ühinemised) vastavalt
Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele.

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 osapooled lepivad kokku üleminekuperioodil (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 kolmes 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. Märjamaa-, Kullamaa- ja Vigala valla ühinemislepingu investeeringute kava.
Lisa 5. Märjamaa valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015
Lisa 6. Vigala valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015
Lisa 7. Kullamaa valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015
Lisa 9. Osavalla põhimääruse projekt

