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Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise algatamine
ning nõusoleku andmine riigihanke korraldamiseks
Vabariigi Valitsuse 29.12.2016. a määrusega nr 17 „Tamsalu valla ja Tapa valla osas
haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti
territooriumi haldusüksuste nimekirja kinnitamine“ muutmine“ on kinnitatud Tamsalu valla ja
Tapa valla ühinemise teel uue haldusüksuse, Tapa valla moodustamine 2017. aasta oktoobris
toimuva vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval.
Tamsalu vald ja Tapa vald on 12.12.2016.a kinnitanud ühinemislepingu, mille punkti 5.5
kohaselt alustatakse oluliste arengudokumentide ettevalmistamisega ettevalmistusperioodil,
kusjuures esmajärjekorras koostatakse arengukava ja eelarvestrateegia projektid.
Tamsalu vald ja Tapa vald on moodustanud ühinemise ettevalmistusperioodil tegevusi
koordineeriva töörühma, kes otsustas 06.02.2017. a koosolekul valmistada arengukava ja
eelarvestrateegia koostamise hanke dokumendid ette märtsikuus toimuvatele volikogude
istungitele.
Riigihangete seaduse (RHS) § 13 lõike 1 kohaselt võivad hankijad korraldada riigihanke ühiselt,
volitades ühte hankijatest riigihanget korraldama. Ühiselt riigihanget korraldades ei või hankijad
jätta kohaldamata reegleid, mida vähemalt üks neist peaks käesoleva seaduse kohaselt
kohaldama sellise riigihanke korraldamisel üksi. Riigihanke ühiselt korraldamisel kohaldatakse
reegleid hankelepingute summeeritud eeldatavast maksumusest lähtudes. RHS § 13 lõike 2
kohaselt on hankijal õigus volitada teisi hankijaid täitma kõiki tema riigihanke korraldamisega
seotud käesolevast seadusest tulenevaid kohustusi. RHS § 13 lõike 3 kohaselt on hankijal õigus
volitada teisi isikuid tegema hankemenetlusega seotud toiminguid. RHS § 13 lõike 4 kohaselt §
13 lõigetes 2 ja 3 nimetatud volitus antakse kirjalikus vormis.
Tamsalu Vallavolikogu on …märtsil 2017 toimunud istungil volikogu otsusega nr …. volitanud
Tapa valda täitma Tamsalu valla nimel kõiki arengukava ja eelarvestrateegia koostamise
riigihanke korraldamisest tulenevaid kohustusi ning tegema hankemenetlusega seotud
toiminguid.
Lähtudes eeltoodust ja võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punktid
8 ja 37 ning Tapa Vallavolikogu 30.10.2014 määruse nr 25 “Tapa vallavara valitsemise kord”
§ 7 lg 3:
1. Algatada Tamsalu ja Tapa valla ühinemisel moodustuva uue omavalitsusüksuse, Tapa
valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamine.
2. Anda Tapa Vallavalitsusele nõusolek korraldada riigihange "Tamsalu ja Tapa valla
ühinemisjärgse uue omavalitsusüksuse arengukava ja eelarvestrateegia koostamise
teenuse ostmine".
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
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Seletuskiri:
2017. aasta kohaliku omavalitsuse valimistega moodustatakse Tapa ja Tamsalu valla ühinemise
teel uus omavalitsusüksus Tapa vald.
Uue omavalitsusüksuse strateegilise tegevuse planeerimiseks on vajalik uue omavalitsusüksuse
ühinemisjärgse arengukava ja sellega seotud eelarvestrateegia koostamine. Hanke käigus leitakse
teenusepakkuja, kes teostab ühinevate omavalitsuste kehtivate arengudokumentide ning
ühinemislepingu analüüsi, ning koordineerib uue arengukava ja eelarvestrateegia
koostamisprotsessi. Tegevuskava peab sisaldama huvigruppide kaasamist, töökoosolekute
juhtimist ja arengudokumentide teksti koostamist ning avalikustamisprotsessi läbiviimist.
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