Tamsalu valla ja Tapa valla
ühinemislepingu lisa 7
Ühinemislepingule esitatud ettepanekute õiend
Ettepaneku
esitamise
kuupäev
07.11.2016

Ettepaneku esitaja

Ettepaneku sisu

Arvestati/Ei arvestatud

Julija Rõbalko

1) Muuta punkt 14.3 ja sõnastada järgmiselt:
Täiendavast ühinemistoetusest järele jääv osa jagatakse
lepinguosaliste vahel proportsionaalselt elanikute arvule ning
seda kasutatakse Lisas 3 sätestatud investeeringuteks.

Mitte arvestada.
Läbirääkimistel lepingu
üle jõuti projektis antud
seisukohale.
Proportsionaalselt
elanike arvuga
jaotatakse
ühinemistoetus HRS §
21 lg 4 mõistes. ÜL p
14.1
Mitte arvestada.
Esitatud ettepanek on
tagatud seadusega. HRS
§ 25

2) Lisada lepingule punkt:
Mõlema valla volikogud kohustuvad peale ühinemislepingu
heakskiitmist kohandama 2017. aasta ülemineku eelarvet
selliselt, et mitte suurendada mõlema omavalitsuse
võlakoormust.

08.11.2016

Ene Augasmägi

Antud muudatus aitab vältida tulevase ühise valla vahendite
kuritarvitamist ja üleliigset finantskohustuse võtmist.
1) p 8.2.4. ühtlustada punktis olev mõiste (teenuskeskus)
ühinemislepingus olevate mõistetega. - Hetkel ei saa
aru, mida on mõeldud teenuskeskuse all?
2) p. 8.3.1. Muuta sõnastust alljärgnevalt " Ühinemise
käigus valmistatakse ette ühtne abiandmise kord koos
teenuste ja toetuste korraga. Kehtivad toetusemäärad
ühinenud KOVis ei vähene vaid

Arvestada.

Arvestada osaliselt.
Sõnastada p 8.3.1
järgmiselt “Kehtivad

ühtlustuvad soodsama hetkel KOVides kehtiva
toetusmäära järgi. Valla arengukavaga nähakse ette
sotsiaalteenuste arendamine."
3) p. 8.3.3. Muuta sõnastust järgnevalt: "Säilitada perearsti
teenuse kättesaadavus olemasolevates kohtades.
Perearste toetada kommunaalmaksete tasumisel endises
mahus."

09.11.2016

Tõnu Veeremaa

4) p. 12.1. //......... Ühinemise tõttu ametist vabastamise
korral makstakse ametnikule ja töötajale lisaks
seadusele (TSC, TLS) ettenähtud hüvitisele täiendavalt
lahkumishüvitist tema kuue kuupalga ulatuses."
1) Kirjutage lahti peatükk 2. ja tema punktid:2.2.2.; 2.2.4.;
kuidas elanike võimekus suureneb?
2) Kuidas p. 2.2.10. saavutada töökohtade lisandumist

3) P.2.2.12. kuidas vallast tekkib riigile arvestatav partner?
Kas hakkate osutama riigiteenuseid?
4) Peatükk 6. On täiesti lahti kirjutamata. Kas ühinemisega
kaasneb juhtimisstruktuuri arvuline suurenemine või
vähenemine? Millised ametikohad luuakse, nende
palgad?

toetusemäärad vallas ei
vähene.“
Arvestada osaliselt.
Sõnastada p 8.3.3
järgmiselt:“ Säilitatakse
perearsti teenuse
kättesaadavus
olemasolevates
kohtades
ja toetatakse perearstide
kommunaalkulude
katmist.“
Mitte arvestada.
Kuna koondamisel on
tagatud riiklikud
koondamishüvitised.
Mitte arvestada.
Ettepanek ei ole
põhjendatud.
Mitte arvestada.
Ettepanek ei ole
põhjendatud.
Küsimus, mitte
ettepanek.
Mitte arvestada.
Küsimusi ei lahendata
ühinemislepingus.
Ühinemisprotsessi
käigus koostatakse

Toetakse külavanemate ja linnapeade olemasolu
p.8.4.2? Kas see tähendab, et luuakse uued tasulised
parunikohad, samal ajal kui rahvastiku arv väheneb?
5) P. 8.5.8 ja 8.8.2. puudutab kergliiklusteid ja nende
ohutust. Kas paigaldate jälle 30 km piiranguga
liiklusmärke, nagu Tapa muusikakooli ja Leina-Lehtse
teel?
6) Ehitada kergliiklusteede ristumised sõiduteedega
eritasanditel, kas maa-alused käigud või ülekäigu sillad.

7) Ehitada jalakäijate kõnnitee Leina tn GaraazideLeivatehase suunas. Muidu tekib Tapal viadukti
sündroom.
8) P 8.6.5 ja 8.6.8 soodustada ja toetada KÜ tekkimist.
KÜ-des on suurem osa alla vaesuspiiri pensionärid. Kes
pole võimelised tasuma kommunaalmakse.
9) Toetada KÜ-sid fassaadise ja õuealade kõnniteede
remondil

10) P 8.5.9. kas eesti- ja venekeelsed ajalehed lk. Arvult ja
sisult sarnased? Praegu nad seda ei ole.
11) Peatükk 12. Ametnikud ja töötajad. Kui palju, millised
ametikohad tekivad? Kas neid jääb vähemaks seoses
rahva arvu vähenemisega?
12) P. 12.1. miks vaestele-orjadele rakendatakse
koondamisel TLSeadust aga Rikastele
röövkapitalistlikele ametnikele Tähtajalise töö lõppedes
ATSeadust?

struktuuri puudutavad
dokumendid.
Küsimus, ei ole
ettepanek.

Mitte arvestada.
Ettepanekut ei
reguleerita
ühinemislepingus.
Mitte arvestada.
Ettepanekut ei
reguleerita
ühinemislepingus.
Hinnag, ei ole
ettepanek.
Mitte arvestada.
Ettepanekut ei
reguleerita
ühinemislepingus.
Küsimus, ei ole
ettepanek.
Küsimus, ei ole
ettepanek.
Küsimus, ei ole
ettepanek. Mitte
arvestada,
koondamishüvitised

20.11.2016

Tapa vallavolikogu
sotsiaalkomisjon

Ettepanek kirjutada Ühinemislepingusse sisse, et kõik
tähtajalise töö lõpetajad saavad hüvitist TLS alusel.
1) p 8.3.3. täiendada ”… ja toetatakse perearstide
kommunaalkulude katmisel.”
2) ühinemislepingu investeeringute kavast 150 000 eurot
planeerida tervishoiu ja sotsiaalvaldkonna edendamiseks
(sotsiaalteenuste väljaarendamiseks).

3) ühinemistoetusest tagada vallaelanikele tasuta
ühistransport Tallinnas.

20.11.2016

Jaan Lõõnik

1. Muuta ühinemislepingu punkt 1.1.2. ja sõnastada see
järgmiselt: „1.1.2. Lepinguosalised tähendab Tapa ja
Tamsalu valda ning Eesti Vabariiki.“
Selgitus:
Väga paljud Tamsalu ja Tapa piirkonna arengutegurid
sõltuvad riigi keskasutuste ja/või riigiäriühingute
tegevusest. Seega tuleb valdade ühinemisprotsessi
kaasata ka riigi keskvalitsus ja esitada talle konkreetsed
nõudmised, millega
tagataks Tamsalu ja Tapa piirkonna arengu
jätkusuutlikkus, elanikele ja ettevõtetele tegevus- ja

reguleeritud HRS-e,
ATS-i ja TLS-ga
Arvestada.
Mitte arvestada.
KOÜS § 6 lg 2 annab
ammendava loetelu
ühinemistoetuse
kasutamiseks. Esitatud
ettepanek üldsõnaline.
Ei nimeta konkreetset
investeeringut, samuti
millises ühinevas
piirkonnas on
planeeritud summa
kasutamine.
Mitte arvestada.
Senised uuringu
annavad alust eeldata, et
ei suudeta tagada.
Mitte arvestada.
Vastuolus kehtiva
seadusandlusega.

töövõimalused. Riigi esindaja peab andma lepingulise
garantii lepingus sätestatud nõudmiste rahuldamiseks.
2. Asendada ühinemislepingu punktis 1.2. ja punkti 5
alapunktides sõna „Lepinguosaliste“ sõnadega
„Tamsalu ja Tapa valla“.
Selgitus: Seondub ettepanekute punktis 1 tehtud
muudatusettepanekuga. Antud kontekstidest tulenevalt
on vajalik täpsustada, et nendes punktides ei mõelda
Eesti Vabariiki.
3. Muuta ühinemislepingu p. 2.1. ja sõnastada see
järgmiselt: „2.1. Ühinemise eesmärk on moodustada uus
omavalitsus, mis on võimeline iseseisvalt korraldama ja
juhtima kohalikku elu ning täitma seadusest tulenevaid
ülesandeid“.
Selgitus:
Omavalitsuste ühinemise eesmärk peab olema
konkreetne ja viitama soovitavale uuele kvaliteedile.
Seatud eesmärgi saavutamist peab olema võimalik
ühinemisejärgselt ka hinnata. Ühinenud omavalitsus
peab suutma täita oma põhiülesanded ilma välisabita.
4. Muuta ühinemislepingu punkt 2.2. koos alapunktidega
ja sõnastada see järgmiselt: „2.2. Lepinguosalised
seavad ühinemisejärgsete tegevuste sihiks täiendavate
võimaluste loomise:
2.2.1. piirkonna kui terviku arenguprotsesside
juhtimiseks.
2.2.2. rahvaarvu suurendamiseks.
2.2.3. ettevõtlusele soodsa arenguruumi tekkimiseks.“
Selgitus:
Kehtiva redaktsiooni punktist 2.2. ei selgu, mille
eesmärke seatakse, samuti on alapunktides loetletud
tegevused, mitte eesmärgid. Ettepanek on sätestada

Mitte arvestada.
Seotud ettepanekuga
punktile

Mitte arvestada.
Ettepanek on juba
sõnastatud lepingu
projektis.

Arvestada osaliselt.
Sõnastada p 2.1 viimane
lause „Ühinemine loob
eeldused piirkonna kui
terviku
arenguprotsesside
juhtimiseks, rahvaarvu
suurendamiseks ja
ettevõtlusele soodsa
arenguruumi
tekkimiseks.“

kolm konkreetset põhisuunda, mille nimel
ühinemisprotsess läbi viiakse ja mis kujunevad
ühinenud omavalitsuse peamisteks arengueesmärkideks.
Ühinemise põhisuundades tuleb saavutada kõikide
omavalitsuse poliitiliste jõudude vahel kokkulepe.
5. Täiendada ühinemislepingut punktiga 4.4. järgmises
sõnastuses: „Ühinemisega lõpevad senised Tapa vald ja
Tamsalu vald.“
Selgitus:
Leping peab täpselt välja ütlema, et ühinevad pooled on
võrdses staatuses, mitte et Tamsalu ühineb Tapa
vallaga.
6. Muuta ühinemislepingu punkti 5.6. ja sõnastada see
järgmiselt: „Kui Lepingu sõlmimise järgselt võtab
Lepinguosalise volikogu varalisi kohustusi, mida ei ole
planeeritud eelarvestrateegias, tuleb teavitada sellest
teise Lepinguosalise volikogu.“
Selgitus:
Sõnastus on muudetud konkreetsemaks.
7. Muuta ühinemislepingu punktid 6.1.1., 6.1.2. ja 6.1.3.
ning sõnastada need järgmiselt:
„6.1.1. Valla omavalitsusorganid - volikogu ja
vallavalitsus - asuvad Tapa linnas.
6.1.2. Volikogu tegutseb poliitikakujundamise (sh valla
kultuuri-, haridus-, sotsiaal-, tervise-, demokraatia
arendamise poliitika) organina
6.1.3. Vallavalitsus tegutseb ametiasutusena
strateegilise analüüsi ja planeerimise keskusena.
Vallavalitsuse ametnikele luuakse töökohad Tapa linna
ja Tamsalu linna.“
Selgitus:

Mitte arvestada.
Valdade lõppemine
tuleneb seadusandlusest.
Volikogud on algatanud
ühinemise, mitte ühe
valla teisega liitmise.
Mitte arvestada.
Esitatud ettepanek on
tagatud seadusega. HRS
§ 25.

Arvestada punktis
6.1.1
Mitte arvestada p 6.1.2
ja 6.1.3. Punktide
eesmärk selgitada
tegevusi valla
piirkondades.

Sõnastus on muudetud konkreetsemaks. Valla
juhtimisele antakse uus kvaliteet. Töökoha aadress võib
olla sõltuvuses töötaja elukohast.
8. Jätta ühinemislepingust välja punkt 8.1.4. ja sõnastada
nende asemel uus punkt 8.1.4. „8.1.4. Valla
arengukavaga nähakse ette haridusvaldkonna edasine
täpsem arendamine.“
Selgitus:
Kehtiv redaktsioon on sisult deklaratiivne, ei kohusta
kedagi millekski. Ettepanek on sätestada, et arengulised
küsimused täpsustatakse valla arengukavas.
9. Jätta ühinemislepingust välja punktid 8.2.3. kuni 8.2.5.
ja sõnastada uue punktina punkt 8.2.4. „8.2.4. Valla
arengukavaga nähakse ette huvihariduse ja noorsootöö
edasine täpsem arendamine.“
Selgitus:
Kehtivad redaktsioonid on sisult deklaratiivsed, ei
kohusta kedagi millekski. Ettepanek on sätestada, et
arengulised küsimused täpsustatakse valla arengukavas.
10. Jätta ühinemislepingust välja punkt 8.3.2.
Selgitus:
Kehtiv redaktsioon on sisult deklaratiivne, ei kohusta
kedagi millekski. Ettepanek on sätestada, et arengulised
küsimused täpsustatakse valla arengukavas.
11. Muuta ühinemislepingu punkt 8.3.6. ja sõnastada see
järgmiselt: „8.3.6. Laiendatakse rahvatervise alast
tegevust. Ühinemisprotsessi käigus koostatakse
vallaülene terviseprofiil ja tervisenõukogu.“
Selgitus:
Terviseprofiil ja tervisenõukogu tuleb luua juba enne
ühinemist, et oleks võimalik saada ülevaade
rahvatervise näitajatest kummaski omavalitsuses ja

Mitte arvestada.
Eesmärk lepingus teema
sõnastada.

Arvestada osaliselt.
Sõnastada punkti 8.2.5
viimane lause „Valla
arengukavaga nähakse
ette huvihariduse ja
noorsootöö edasine
täpsem arendamine.“
Mitte arvestada.
Eesmärk lepingus teema
sõnastada.

Mitte arvestada.
Vastava dokument
väljatöötamine enne
ühinemist ei ole vajalik.

piirkonna peale tervikuna. Sellisena oleks tagatud
suurem garantii ühinenud omavalitsuse edukaks
arenguks.
12. Muuta ühinemislepingu punkt 8.4.1. ja sõnastada see
järgmiselt: „8.4.1. Ühinemisprotsessi käigus töötatakse
välja ühtsed kodanikeühenduste koostöö- ning
rahastamispõhimõtted.“
Selgitus:
Põhimõtted tuleb välja töötada juba enne ühinemist.
Sellisena oleks tagatud suurem garantii ühinenud
omavalitsuse edukaks arenguks.
13. Jätta ühinemislepingust välja punkt 8.4.2.
Selgitus:
Kehtiv redaktsioon on sisult deklaratiivne, ei kohusta
kedagi millekski.
14. Jätta ühinemislepingust välja punktid 8.5.1., 8.5.4.,
8.5.8. ja 8.5.10.
Selgitus:
Kehtivad redaktsioonid on sisult deklaratiivsed, ei
kohusta kedagi millekski. Ettepanek on sätestada, et
arengulised küsimused täpsustatakse valla arengukavas.
Valla eesmärk ei peaks olema sõnastatud keset lepingut.
15. Muuta ühinemislepingu punkt 8.5.7. ja sõnastada see
järgmiselt: „8.5.4. Jätkatakse kultuurikollektiivide ja
sporditegevuse toetamist vallaeelarvest.
Ühinemisprotsessi käigus töötatakse välja ühtne
toetamise kord.“
Selgitus:
Toetamise põhimõtted tuleb välja töötada juba enne
ühinemist. Sellisena oleks tagatud suurem garantii
ühinenud omavalitsuse edukaks arenguks.

Mitte arvestada.
Vastava dokument
väljatöötamine enne
ühinemist ei ole vajalik.

Mitte arvestada.
Eesmärk lepingus teema
sõnastada.
Mitte arvestada.
Eesmärk lepingus teema
sõnastada.

Mitte arvestada.
Vastava dokument
väljatöötamine enne
ühinemist ei ole vajalik.

16. Muuta ühinemislepingu punkt 8.5.9. ja sõnastada see
järgmiselt: „8.5.7. Ühtset tasuta valla ajalehte antakse
välja vähemalt kord kuus kahes keeles.
Ühinemisprotsessi käigus töötatakse välja valla ajalehe
toimimise statuut ja ajalehes avaldatavate tekstide
põhimõtted, kindlustatakse poliitiliselt sõltumatu ja
tugev toimetus.“
Selgitus:
Ajalehe avaldamise põhimõtted tuleb välja töötada juba
enne ühinemist. Sellisena oleks tagatud suurem garantii
ühinenud omavalitsuse edukaks arenguks.
17. Täiendada ühinemislepingut uue punktiga 8.5.8
järgmises sõnastuses: „Valla arengukavaga nähakse ette
vaba aja, kultuuri ja spordi edasine täpsem arendamine.“
Selgitus:
Ettepanek on sätestada, et arengulised küsimused
täpsustatakse valla arengukavas.
18. Jätta ühinemislepingust välja punktid 8.6.1., 8.6.4.,
8.6.5., 8.6.6., 8.6.7., 8.6.8., 8.6.10. ja 8.6.11.
Selgitus:
Kehtivad redaktsioonid on sisult deklaratiivsed, ei
kohusta kedagi millekski. Arengukavalise sisuga sätted
on mõistlik sõnastada pärast ühinemist konkreetsetele
arvutustele tuginevalt. Ühinemislepingus sätestatu kohta
ei ole avaldatud mingisuguseid toetavaid arvutusi.
19. Täiendada ühinemislepingut uue punktiga 8.6.5. ja
sõnastada see järgmiselt: „8.6.5. Valla arengukavaga
nähakse ette elamu- ja kommunaalmajanduse valdkonna
edasine täpsem arendamine.“
Selgitus:
Ettepanek on sätestada, et arengulised küsimused
täpsustatakse valla arengukavas.

Mitte arvestada.
Vastava dokument
väljatöötamine enne
ühinemist ei ole vajalik.

Arvestada.
Lisada ettepanek punkti
8.5.10 viimaseks
lauseks.

Mitte arvestada.
Eesmärk lepingus
teemad sõnastada.

Arvestada.
Lisada lause punkti
8.6.5

20. Jätta ühinemislepingust välja punktid 8.7.1 kuni 8.7.5.
Selgitus:
Kehtivad redaktsioonid on sisult deklaratiivsed, ei
kohusta kedagi millekski.
21. Täiendada ühinemislepingut uue punktiga 8.7.1.
järgmises sõnastuses: „8.7.1. Ühistranspordiühenduste
tagamiseks taotleb Vald riigi keskvõimult
reisirongiliikluse jätkumist vähemalt praeguse
sagedusega ja bussiliini nr 53 Tapa-Tamsalu jätkuvat
doteerimist riigieelarvest.“
Selgitus:
Konkreetsed küsimused, mille lahendamiseks on vaja
saavutada riigivõimu seisukoht, soovitavalt enne
ühinemist. Ühistranspordiseaduse kohaselt loetakse
bussiliini nr 53 Tapa-Tamsalu pärast omavalitsuste
ühinemist vallaliiniks. Vajalik on tagada, et jätkub selle
riigieelarvest doteerimine ka pikemas perspektiivis.
Ühinemise võimalikuks ohuks on, et Tallinna ja Tartu
vahelistel ekspressrongidel kaotatakse peatus Tamsalus
põhjendusega, et ekspressrong ei peatu kusagil mujal
Eestis sama valla piires kahes kohas. Tamsalu
raudteepeatuse kasutamise tagamaa erineb oluliselt
Tapa peatuse teenindatavast tagamaast.
Riigi esindaja peab andma lepingulise garantii lepingus
sätestatud nõudmiste rahuldamiseks.
22. Täiendada ühinemislepingut uue punktiga 8.7.2.
järgmises sõnastuses: „8.7.2. Valla arengukavaga
nähakse ette ühistranspordi valdkonna edasine täpsem
arendamine.“
Selgitus:
Ettepanek on sätestada, et arengulised küsimused
täpsustatakse valla arengukavas.

Mitte arvestada.
Eesmärk lepingus
teemad sõnastada.
Mitte arvestada.
Eesmärk lepingus teema
sõnastada.

Arvestada.

23. Jätta ühinemislepingust välja punktid 8.8.2., 8.8.4. ja
8.8.5.
Selgitus:
Kehtivad redaktsioonid on sisult deklaratiivsed, ei
kohusta kedagi millekski. Arengukavalise sisuga sätted
on mõistlik sõnastada pärast ühinemist konkreetsetele
arvutustele tuginevalt. Ühinemislepingus sätestatu kohta
ei ole avaldatud mingisuguseid toetavaid arvutusi.
24. Täiendada ühinemislepingut uue punktiga 8.8.3.
järgmises sõnastuses: „8.8.3. Valla arengukavaga
nähakse ette teehoiu ja haljastuse edasine täpsem
arendamine.“
Selgitus:
Ettepanek on sätestada, et arengulised küsimused
täpsustatakse valla arengukavas.
25. Jätta ühinemislepingust välja punktid 9.1. ja 9.2.
Selgitus:
Kehtivad redaktsioonid on sisult deklaratiivsed, ei
kohusta kedagi millekski.
26. Täiendada ühinemislepingut uue punktiga 9.1. „Valla
arengukavaga nähakse ette turvalisuse valdkonna
edasine täpsem arendamine.“
Selgitus:
Ettepanek on sätestada, et arengulised küsimused
täpsustatakse valla arengukavas.
27. Muuta ühinemislepingu punkt 10.1. ja sõnastada see
järgmiselt: „10.1. Vald astub Eesti Linnade Liidu,
Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu, Lääne-Viru
Jäätmekeskuse, Rakvere Haigla ja Arenduskoja
liikmeks.“
Selgitus:

Mitte arvestada.
Eesmärk lepingus teema
sõnastada.

Mitte arvestada.
Teemad kajastatakse
teehoiukavas, mitte
valla arengukavas.

Mitte arvestada.
Eesmärk lepingus teema
sõnastada.
Arvestada.

Mitte arvestada.
Punkti täitmise tagab
seadusest tulenev
õigusjärglus.

Ühinemislepingus peab olema konkreetselt sätestatud,
milliste koostööorganisatsioonide liikmena Vald end
näeb.
28. Muuta ühinemislepingu punkt 11. ja sõnastada see
järgmiselt: „11.1. Ettevõtluskeskkonna arendamiseks
taotleb riigi keskvõimult:
11.1.1. kohalikele ettevõtetele välisturgude avamist (sh
Venemaa suund),
11.1.2. loomataudide kiiret ja võimalikult väikeste
kadudeta likvideerimist,
11.1.3. põllumajandustoetuste suurendamist ja EL
regulatsioonist otseselt mittetulenevate piirangute
lõpetamist,
11.1.4. transiitkaubaveo elavdamist raudteel.“
Selgitus:
Konkreetsed küsimused, mille lahendamiseks on vaja
saavutada riigivõimu seisukoht, soovitavalt enne
ühinemist. Tapa valla ettevõtluskeskkond põhineb
suurel määral põllumajandustootmisel ja
raudteetranspordil. Nende valdkondade edukus tagab
töökohad ning ka nõudluse kohalike teenuste järgi.
Riigi esindaja peab andma lepingulise garantii lepingus
sätestatud nõudmiste rahuldamiseks.
29. Täiendada ühinemislepingut punktiga 11.2. ja järgmises
sõnastuses: „11.2. Valla arengukavaga nähakse ette
ettevõtluskeskkonna edasine täpsem arendamine.“
Selgitus:
Ettepanek on sätestada, et arengulised küsimused
täpsustatakse valla arengukavas.
30. Muuta ühinemislepingu punkt 12.1. ja sõnastada see
järgmiselt: „Vallavalitsuse kui ametiasutuse teenistujad
ja töötajad võetakse tööle avaliku konkursi korras.

Mitte arvestada.
Küsimusi ei saa
lahendada antud
ühinemislepinguga.

Arvestada.

Mitte arvestada.

Konkurss viiakse läbi enne 2017. aasta volikogu
valimisi.“
Selgitus:
Et tagada võimalikult hea administratiivpersonal tuleb
juba enne valimisi, näiteks 2017. aasta suvel, korraldada
avalik konkurss Valla ameti- ja töökohtade täitmiseks.
31. Muuta ühinemislepingu punkt 13.1. ja sõnastada see
järgmiselt: „13.1. Investeeringuid tehakse 2017. ja 2018.
aastal vastavalt ühinemislepingus ning mõlema
lepinguosalise kehtivates arengudokumentides
kavandatule.“
Selgitus:
Ühinemisleping peaks piirduma vaid 2017. ja 2018.
aasta investeeringutega ning mitte piirama valitava
volikogu otsustamisvabadust.
32. Muuta ühinemislepingu punkti 13.2. esimene lause ja
sõnastada see järgmiselt: „13.2. Lepinguosaliste poolt
kokkulepitud prioriteetsete investeeringute loetelu 2017.
ja 2018. aastaks koos eeldatava maksumuse ja
finantseerimisallikatega on esitatud käesoleva lepingu
Lisas 3.“
Selgitus:
Ühinemisleping peaks piirduma vaid 2017. ja 2018.
aasta investeeringutega ning mitte piirama valitava
volikogu otsustamisvabadust.
33. Täiendada ühinemislepingut punktiga 13.4. järgmises
sõnastuses: „Valla arengukavaga nähakse ette
investeeringute edasine täpsem plaan.“
Selgitus:
Ettepanek on sätestada, et arengulised küsimused
täpsustatakse valla arengukavas.

Ei arvesta kehtivat
seadusandlust. HRS §
18.

Mitte arvestada.
Ei täpsusta
olemasolevat
situatsiooni.

Mitte arvestada.
Ei täpsusta
olemasolevat
situatsiooni.

Arvestada.

34. Muuta ühinemislepingu punkt 14.1. ja sõnastada see
järgmiselt: „14.1. Riigieelarvest eraldatavat
ühinemistoetust (HRS § 21 lg 4) kasutatakse Lepingu
Lisas 3 sätestatud investeeringuteks ja teenusteks“.
Selgitus:
Lisaks investeeringutele tuleb arendada ka teenuseid.
Teenuste arendamisel tuleb keskenduda eelkõige neile,
mis võimaldaksid tööealistel rakenduda töötamisele
ning vabastaksid võimalikest hoolduskoormustest või
soodustaksid tööl käimist, et suurendada omavalitsuse
tulubaasi või tagada selle jätkusuutlikkust. Sellisteks on
näiteks laste ööhoid, õpilaste pikapäevarühmad, eakate
päevahoid, eakate intervallhoid, sotsiaaltransport, tasuta
ühistransport Tallinnas jm.
35. Täiendada ühinemislepingut punktiga 16. järgmises
sõnastuses:
„16. Ühinemislepingu täitmise tagamine
16.1. Ühinemislepingu täitmise tagamiseks
moodustatakse hiljemalt 2 kuu jooksul arvates
ühinemislepingu jõustumisest ühinemise seirekomisjon.
16.2. Seirekomisjoni ülesandeks on seirata
ühinemisprotsessi realiseerimist kuni Valla
moodustamiseni ning edasi kuni 2021. aasta volikogu
valimisteni ühinemislepingu täitmist ja hinnata
ühinemise mõjusid.
16.3. Lepinguosaliste volikogud kinnitavad ühinemise
seirekomisjoni moodustamise ja töökorralduse täpsemad
alused hiljemalt 2 kuu jooksul arvates ühinemislepingu
jõustumisest.“
Selgitus:
Lepingu täitmine ei saa piirduda hea usu ja
deklaratiivsete hüüdlausetega. Peab olema loodud

Mitte arvestada.
Vastavalt KOÜS § 6 lg
2 ei sa ühinemistoetust
kasutada teenusteks. V.a
sama seaduse § 4 lg 2
nimetatud teenused.

Mitte arvestada.
Kirjeldatud
kontrollorgan (koos riigi
kui osapoole
kaasamisega) ei taga
ühinemisprotsessi
häireteta teostamist.

konkreetne mehhanism, kuidas kavandatu elluviimist
tagatakse. Üheks võimaluseks on seirekomisjon, kes
hindab ühinemislepingus sätestatu saavutamist ja
vajadusel täpsustab realiseeritavaid tegevusi.
Seirekomisjon peab juhtima tähelepanu, kui lepingu
pool või pooled ei tegutse lepingu täitmiseks
kavandatud mahus või suunas. Seirekomisjonis peaksid
olema kolme osapoole esindajad. Arusaadavalt peaks
riigi esindaja täpsustama, millisel kujul osaleb Eesti
Vabariik seirekomisjoni moodustamise ja töökorralduse
aluste kinnitamises. Ühinemisest peab olema võimalik
loobuda, kui ühinemise hetkeks ei ole lepingut täidetud
kavandatud mahus või kvaliteedis.
36. Lugeda praegune punkt 16 punktiks 17.
Selgitus:
Seondub ettepanekute punktiga 35.
37. Vajalik on lisada ka konkreetne tegevuskava, kes mida
ja millal teeb, et valmistada ette ühinemine ja pärast
ühinemist kehtestataks uue omavalitsuse alusaktid.

14.11.2016

Üllar Neeme

21.11.2016

Eva Klaas

Kaaluda valdade ühinemisel nimevariandiga
Tammesalu vald. Kuna Tamsalu tuleb riigi
esindustammepark oleks see igati sobiv. Pealegi oli eile
kuulda, et ühinevad kaks võrdset valda siis oleks ka
õiglane, et kui ühes asub keskus ja teise nimi viitab
valla nimele.
1) Sõnastada ümber ühinemislepingu punkt 6.1.4.
alljärgnevalt Vald toetab piirkondlike (küla, aleviku,
linna või ühe piirkonna asumite )esinduskogude

Mitte arvestada.
Seotud eelmisega.
Mitte arvestada.
Vastav kava töötakse
välja pärast
ühinemislepingu
allkirjastamist.
Mitte arvestada.
Pakutud nimi ei vasta
kohanime määramiseks
antud soovitustele.

Arvestada.

tekkimist piirkonna elanike huvide esindamiseks Valla
juhtimises.
Põhjendus: praegu on see võimalus ette nähtud vaid
küladele, aga ühinevate valdade territooriumil on ka
kaks alevikku: Lehtse ja Sääse ning kaks linna: Tapa ja
Tamsalu. Piirkondlike esinduskogude loomist võiks
lubada ka alevikes ja linnades.
2) Ettepanek on sõnastada ühinemislepingu punkt 8.7.5 nii,
et sellest tuleks välja ka ühistranspordi korraldaja
(praegu maakonnaliinide puhul maavalitsus) kaasatus,
muidu jääb see üldsõnaliseks, ilmselt vallal ei ole olulist
võimekust endal transpordiliinide avamiseks väljaspool
koolitransporti.

21.11.2016

Tapa vallavolikogu
hariduskomisjon

Arvestatakse osaliselt.
Muudetakse p 8.7.1 ja
8.7.2 sõnastust koos
teiste vastava punkti
ettepanekutega.

3) Ettepanek on välja jätta punktid 7.1 Valla keskus on
Tapa linn. ja 7.2 Valla piirkondlik haldus- ja
teeninduskeskus on Tamsalu linn ning ühendada näiteks
teemad 6 ja 7 üheks. Põhjuseks, et punktides 7.1 ja 7.2
toodut kajastavad 6.1.1 ja 6.1.2 ning tegemist on tarbetu
kordusega, mis venitab lepingu teksti ning teeb selle
raskemini haaratavaks.

Mitte arvestada.
Punktide eesmärk on
keskus ja piirkonnad
välja tuua, rõhutada.

4) Soovitus on korrektsuse üle vaadata ka sõna Vald
(Tamsalu valla ja Tapa valla ühinemisel tekkiva
omavalitsuse tähenduses) kirjapilt lepingu tekstis. Kui
eesmärk on , et see on suure algustähega, võiks see olla
igal pool nii. Praegu on näiteks punktides 6.1.2, 8.2.4,
8.3.2 ja 11.3.4 vald väikese algustähega.

Arvestada.

1. 8.1.3 Rahuldatakse kompleksselt hariduslike
erivajadustega laste ja õpilaste vajadusi, suurendatakse
selles töölõigus investeeringuid sh spetsialistide

Arvestada.

21.06.2016

Kuno Rooba

töötasustamiseks (HK ettepanek), tehakse kõigi
haridusasutuste vahel koostööd nii õpilas-, personalikui ka kogemuste vahetuse ning pedagoogide
täienduskoolitamise osas.
2. 8.2.1 Huvitegevuse ja noorsootöö korraldamise
põhimõtted ja alused peavad säilima ning nende
rahastamine olema tagatud. Säilitatakse maksimaalselt
juba toimivad süsteemid ja otsitakse täiendavaid
laiendamise võimalusi, kasutades mitmekesiseid
rahastusallikaid. Tapa Muusika- ja Kunstikool
laiendatakse Tamsallu. Kaalutakse võimalust
spordikooli loomiseks. Valda luuakse spordikool (HK
ettepanek)
Muuta ühinemislepingu punktide sõnastust järgnevalt:
1) 8.1.1. Vallas jätkatakse alus- ja üldhariduse andmist
kõikidel astmetel. Olemasoleva haridusvõrgu
säilitamiseks ühendatakse koolid üheks asutuseks. Pikemas
perspektiivis on ühendamise eesmärgiks kvaliteetse
gümnaasiumihariduse tagamine vallas.

Arvestada.

Arvestada osaliselt.
Ühendamine ei ole
otstarbekas. Lisada
lause . „Pikemas
perspektiivis on
eesmärgiks kvaliteetse
gümnaasiumihariduse
tagamine Vallas.“
Komisjon kujundas
seisukoha täiendada
punkti 8.1.1. lausega:
„Valla hariduse
arengukava töötatakse
välja 2018. aastal.“
Punkt 8.1.3 sõnastatakse
järgmiselt: “Vallas
jätkatakse alus- ja
üldhariduse andmist
kõikidel astmetel. Valla

hariduse arengukava
töötatakse välja 2018.
aastal. Pikemas
perspektiivis on
eesmärgiks kvaliteetse
gümnaasiumihariduse
tagamine Vallas. „
2) 8.1.3. Vald tagab hariduslike erivajadustega (HEV) laste
Arvestada osaliselt.
hariduse omandamise võimalused nõustamiskomisjoni
Sõnastada p 8.1.3
soovituste kohaselt. Vald tagab oma koolivõrgus õppivatele järgmiselt:“
õpilastele tugispetsialistide (eripedagoogi/logopeedi,
Arvestatakse
psühholoogi ja sotsiaalpedagoogi) teenuste kättesaadavuse. kompleksselt
Vald loob HEV laste vajadusele vastava õppekeskkonna
hariduslike
valla haridusasutustes.
erivajadustega laste ja
õpilaste vajadusi,
suurendatakse selles
töölõigus
investeeringuid sh
spetsialistide
töötasustamiseks,
tehakse kõigi
haridusasutuste vahel
koostööd nii õpilas-,
personali- kui ka
kogemuste vahetuse
ning pedagoogide
täienduskoolitamise
osas. Vald loob HEV
laste vajadusele vastava
õppekeskkonna Valla
haridusasutustes.“

3) 8.1.4. Vald toetab madala haridustaseme ja vananenud
oskustega vallaelanike elukestvat õpet
4) 8.5.6. Valla raamatukogude juhtimine ühendatakse.
Panustatakse raamatukogude kui külakeskuste arengusse.

Arvestada.

5) 10.1. Tapa vald hakkab osalema Lääne-Virumaa
Omavalitsuste Liidu ja ühe üleriigilise omavalitsuste liidu
töös.

Mitte arvestada.
Punkti täitmise tagab
seadusest tulenev
õigusjärglus.
6.1 Arvestada
6.2 Arvestada
6.3 Arvestada
6.4 Arvestada
6.5-6.6 Ettepaneku
esitaja Kuno Rooba
ütles koosolekul, et neid
pole vaja käsitleda

6) Lisada eraldi punktina ühinemislepingusse
1. Valda luuakse spordikool.
2. Valla kultuuriasutuste haldamine ja juhtimine ühendatakse
3. Valla spordiasutuste ja spordiobjektide haldamine ning
juhtimine ühendatakse
4. Valla kultuuri- ja spordiobjektide haldamisse kaasatakse
senisest rohkem kolmandat sektorit
5. Turvalisuse tagamisel on valla eesmärgiks õnnetussurmade
arvu viimine nullini. Valla terviseprofiilis kirjeldatakse
ennetustegevuste programm ja vastutajad
6. Vald loob oma kriisikomisjoni, hädaolukorra seaduses KOV
ettenähtud tegevuste elluviimiseks.
7) Lähtuvalt ühinemislepingu punktist 11.1, teen
ettepaneku täiendada ühinemislepingu lisa 3
1. Lisades ühinemistoetusest tehtavate investeeringutele
Tapa valla osas Tapa Tööstusküla arendamine ja
elamupiirkondade arendamine

Arvestada.

Mitte arvestada, kuna
Tapa tööstusküla ja
elamupiirkonna
arendamises on
põhiinvesteeringud
teedesse, mis on juba
tabelis nr kirjas.

