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Võttes aluseks Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 91, Tamsalu Vallavolikogu
ettepaneku Tapa Vallavolikogule algatada haldusterritoriaalse korralduse muutmine ja
ühinemisläbirääkimised (22. detsembri 2015. a otsus nr 55) ja Tapa Vallavolikogu otsuse
haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamise ettepanekuga ning
ühinemisläbirääkimistega nõustumise kohta (25. veebruari 2016. a otsus nr 129) ning
sellele järgnenud ühinemisläbirääkimiste tulemused, sõlmivad Tamsalu vald ja Tapa vald
käesoleva ühinemislepingu.

1. ÜLDSÄTTED
1.1. Käesolevas ühinemislepingus kasutatakse suure algustähega kirjutatud sõnu ja
mõisteid alljärgnevas tähenduses, välja arvatud juhtudel, kui kontekstist tuleneb
teisiti:
1.1.1. Leping tähendab Tamsalu ja Tapa valla ühinemislepingut.
1.1.2. Lepinguosalised tähendab Tapa ja Tamsalu valda.
1.1.3. Vald tähendab ühinemise kaudu moodustatud uut omavalitsusüksust.
1.1.4. Vallavolikogu tähendab ühinemisel valitud uue omavalitsusüksuse volikogu.
1.1.5. Kogukondlikud piirkonnad on:
- Assamalla (Assamalla, Kullenga, Lemmküla, Vadiküla, Võhmetu, Koplitaguse
ja Koiduküla küla);
- Jäneda (Jäneda, Kõrveküla, Läpi, Patika ja Raudla küla);
- Karkuse (Karkuse, Nõmmküla, Näo, Piilu ja Saiakopli küla);
- Lehtse (Lehtse alevik, Jootme, Kuru, Linnape, Läste, Pruuna, Rabasaare,
Rägavere, Räsna ja Tõõrakõrve küla);
- Moe (Imastu, Loksu, Lokuta, Moe, Saksi ja Vahakulmu küla);
- Tapa linn;
- Tamsalu (Tamsalu linn, Sääse alevik, Uudeküla, Alupere, Naistevälja, Kaeva,
Loksa, Savalduma, Araski, Sauvälja, Metskaevu ja Põdrangu küla);
- Porkuni (Porkuni, Piisupi, Vistla, Järvajõe ja Kadapiku küla);
- Vajangu (Vajangu, Kuie, Kursi, Kerguta, Aavere, Võhmuta, Türje ja Järsi küla).
1.2. Leping sätestab Lepinguosaliste vabatahtliku ühinemise tulemusena
moodustatava Valla ühinemise aja ja eesmärgid, liigi, nime, sümboolika, piirid,
õigusaktide kehtivuse, ühinemisega kaasnevad organisatsioonilised
ümberkorraldused ja juhtimisstruktuuriga seotud muutused, avalike teenuste
3

Projekt

osutamise põhimõtted valdkonniti, ametiasutuste ja nende hallatavate asutuste
struktuuride ja töötajatega seotud küsimuste lahendamise, investeeringute tegemise
vajaduse põhjenduse ja riikliku ühinemistoetuse kasutamise, samuti muude
lepinguosaliste poolt vajalikuks peetud küsimuste lahendamise.
1.3. Valla tegevussuundade kavandamisel, eesmärkide elluviimisel,
omavalitsusüksusele pandud kohustuste täitmisel ja teenuste korraldamisel ning
rahaliste vahendite suunamisel lähtub Vallavolikogu Lepingu kehtivuse ajal
Lepingus sätestatust.

2. ÜHINEMISE EESMÄRGID
2.1. Ühinemise eesmärk on tänaste omavalitsuste kui kogukondade jätkusuutliku
arengu ja strateegilise juhtimisvõimekuse suurendamine. Sellega ühendatakse
tänaste omavalitsusüksuste arengupotentsiaal ja tugevused, et anda oluline tõuge
piirkonna tasakaalustatud arengusse. Ühinemine loob eeldused piirkonna kui
terviku arenguprotsesside juhtimiseks, rahvaarvu suurendamiseks ja ettevõtlusele
soodsa arenguruumi tekkimiseks.
2.2. Lepinguosalised seavad eesmärgiks:
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 elanikud ja kodanikuühendused Valla valitsemisse ja elukeskkonna
korraldamisse.
2.2.6. Korraldada ühistranspordisüsteem selliselt, et see vastab inimeste liikumis- ja
tööhõive vajadustele, on toimiv ja tõhus ning integreerib erinevad
transpordiliigid.
2.2.7. Tagada, et Vallas on spetsialiseeritud, asjatundlik ja motiveeritud
ametnikkond.
2.2.8. Omavalitsuse kuvandiga rõhutada Valla kui terviku tugevusi looduslähedase
elukeskkonnana.
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2.2.9. Olla omavalitsusena võimekas ja usaldusväärne koostööpartner siseriiklikult
ja rahvusvahelisel tasandil.
2.2.10. Valla ettevõtluskeskkonna arendamisel soodustatakse kodulähedaste
töökohtade lisandumist ning ettevõtlusele soodsa arenguruumi tekkimist.
2.2.11. Ühendada olemasolev arengupotentsiaal piirkonna parema
konkurentsivõime saavutamiseks.
2.2.12. Vald on teenuste arendamisel riigile arvestatav partner.

3. ÜHINEMISE AEG
Tapa valla ning Tamsalu valla ühinemine toimub 2017. aasta kohaliku omavalitsuste
volikogude valimistulemuste väljakuulutamise päeval.

4. OMAVALITSUSÜKSUSE LIIK, NIMI JA SÜMBOOLIKA
4.1. Uus kohalik omavalitsusüksuse liik on vald.
4.2. Uue kohaliku omavalitsusüksuse nimi on Tapa.
4.3. Valla sümboolika koostamiseks korraldatakse avalik konkurss. Valla vapi ja lipu
kujundamisel peetakse oluliseks, et nendes kasutatakse piirkonna ajaloolist
identiteeti iseloomustavat sümboolikat. Kuni uue sümboolika kinnitamiseni
kasutatakse Tamsalu valla sümboolikat.

5. HALDUSTERRITORIAALSE KORRALDUSE
KORRALDUSE MUUTMISEGA KAASNEVATE
ÕIGUSAKTIDE JA DOKUMENTIDE KEHTIVUS
5.1. Valla õigusaktide kehtestamiseni kehtivad Lepinguosaliste õigusaktid selle
lepinguosalise territooriumil, kus nad olid kehtestatud, ja ulatuses, kus nad ei ole
vastuolus Lepinguga.
5.2. Valla põhimääruse kehtestamiseni tegutseb Vald põhimääruse alusel, mille
kinnitavad Lepinguosaliste volikogud enne ühinemist. Lepinguosaliste volikogude
kinnitatud Valla põhimäärus jõustub Lepingu punktis 3 sätestatud ajal.
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5.3. Lepinguosaliste kõik õigused, kohustused, asjaajamise dokumendid, omandis
olevad varad ja hallatavad asutused lähevad Vallale üle Lepingu punktis 3
sätestatud ajal.
5.4. Hallatavad asutused tegutsevad kuni uute põhimääruste kehtestamiseni seni
kehtinud põhimääruste alusel ja ulatuses, kus need ei ole vastuolus Lepinguga.
5.5. Oluliste arengudokumentide ‒ Valla arengukava, eelarvestrateegia ja eelarve
vastuvõtmiseni ning Valla üldplaneeringu kehtestamiseni kehtivad Lepinguosaliste
arengukavad, eelarvestrateegiad, eelarved ja üldplaneeringud selles ulatuses, kus
nad ei ole vastuolus Lepinguga. Oluliste arengudokumentide ettevalmistamisega
alustatakse ettevalmistusperioodil, esmajärjekorras koostatakse arengukava ja
eelarvestrateegia projektid.
5.6. Lepingu kinnitamise päevast Lepinguosaliste volikogudes kuni Lepingu punktis 3
sätestatud ajani võivad asjaomased volikogud netovõlakoormust mõjutavaid varalisi
kohustusi võtta enne 01.01.2017. aastal kinnitatud eelarvestrateegias planeeritud
investeeringuteks ja mahus. Netovõlakoormust mõjutavaid varalisi kohustusi, mida
ei ole planeeritud eelarvestrateegias, võib võtta volikogude vastastikuse
konsensuse korras vastavalt haldusreformi seaduse §-le 25.
5.7. Lepinguosaliste omanduses olevad ja nende asutatud juriidilised isikud või nende
osad, aktsiad ja liikmesus lähevad üle Vallale, sh asutajaliikme õigused ja
kohustused.
5.8. Oluliste arengudokumentide, asjaajamisdokumentide ning töökordade
ühtlustamiseks ettevalmistusperioodil moodustavad Lepinguosalised vastava(d)
komisjoni(d) või töörühmad.

6. VALLA JUHTIMISSTRUKTUUR JA HALDUSTERRITORIAALN
HALDUSTERRITORIAALNE KORRALDUS
6.1. Valla juhtimine.
6.1.1. Valla omavalitsusorganid – Vallavolikogu ja Vallavalitsus – asuvad Tapa
linnas.
6.1.2. Tamsalu linnas paikneb piirkondlik haldus- ja teeninduskeskus. Haldus- ja
teeninduskeskus tagab Valla varade majandamise kohapeal, järelevalve
piirkondlike teenuste osutamise kvaliteedi üle, Valla avaliku heakorra ja teiste
haldusülesannete täitmise, mis on otstarbekas tagada kohapeal. Siin
teostatakse registritoiminguid ja osutatakse sotsiaalhoolekande teenuseid.
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6.1.3. Teeninduspunktid luuakse Jäneda, Lehtse, Moe, Vajangu, Assamalla ja
Porkuni piirkonda. Teeninduspunktides osutatakse sotsiaalhoolekande
teenuseid ja korraldatakse piirkonna elanike ja Valla juhtkonna kohtumisi.
6.1.4. Vald toetab piirkondlike (küla, aleviku, linna või ühe piirkonna asumite)
esinduskogude tekkimist piirkonna elanike huvide esindamiseks Valla
juhtimises.
6.2. Vallavolikogu koosseisus on 23 liiget, kes valitakse ühes valimisringkonnas.
Vallavolikogu komisjonide moodustamisel arvestatakse Piirkondlike kogukondade
esindatuse põhimõtteid.
6.3. 2017. aasta valimistel moodustatakse valimisjaoskonnad vähemalt 2013. aastal
toimunud kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks moodustatud
valimisjaoskondade asukohtades.
6.4. Vallavalitsuse ametiasutuse struktuuri projekt töötatakse välja hiljemalt juuniks
2017. Struktuuri kehtestab Vallavolikogu.

7. KESKUSTE ARENDAMISE STRATEEGIA
7.1. Valla keskus on Tapa linn.
7.2. Valla piirkondlik haldus- ja teeninduskeskus on Tamsalu linn.
7.3. Tapal ja Tamsalus soodustatakse linna identiteedi hoidmist ja kujundamist koos
linnalise elukeskkonna arendamisega, säilitades ja laiendades looduslähedust.
7.4. Ühistranspordikorraldus seob Tapa linna, Tamsalu linna ja teeninduspunktid
Kogukondlike piirkondadega.
7.5. Linnapiirkonnas arendatakse ettevõtlusele vajalikku taristut.

8. AVALIKE TEENUSTE ARENDAMINE
8.1. Haridus
8.1.1. Vallas jätkatakse alus- ja üldhariduse andmist kõikidel astmetel. Valla
hariduse arengukava töötatakse välja 2018. aastal. Pikemas perspektiivis on
eesmärgiks kvaliteetse gümnaasiumihariduse tagamine Vallas.
8.1.2. Kindlustatakse alus- ja põhihariduse kodulähedus ning ollakse paindlik Valla
piirialade elanikele mõistlike alternatiivlahenduste võimaldamisel.
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8.1.3. Arvestatakse kompleksselt hariduslike 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 hariduslike erivajadustega laste vajadustele vastava
õppekeskkonna Valla haridusasutustes.
8.1.4. Vald toetab elukestvat õpet, eelkõige madala haridustaseme ja vananenud
oskustega vallaelanike seas.
8.2. Huviharidus, huvikoolid ja noorsootöö
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.
8.2.2. Valda luuakse spordikool.
8.2.3. Teiste omavalitsuste huvikoolides juba õppivate laste õppimise toetamist
jätkatakse.
8.2.4. Huvitegevuse toetamiseks töötatakse välja toetamise kord (kui koduvallas
sama teenust ei pakuta jt juhud).
8.2.5. Olemasolevate noortekeskuste toel kujundatakse võrgustikku, luues Valla
Kogukondlike piirkondade keskustes noortekeskusi ja -tubasid. Suurendatakse
noorte endi rolli noorsootöö kavandamises ja juhtimises, soodustades
erilaadseid tegevusi erinevates noortekeskustes. Valla arengukavaga nähakse
ette huvihariduse ja noorsootöö edasine täpsem arendamine.
8.2.6. Jätkatakse noorte tegevuse toetamist, sh noorte töö- ja puhkelaagrite
korraldamist ning nende läbiviimise toetamist.
8.2.7. Luuakse ülevallaline noortevolikogu, soodustatakse noorte aktiivset osalemist
kohaliku elu korraldamisel.
8.3. Sotsiaalteenused ja -toetused, rahvatervise ja tervishoiu korraldus
8.3.1. Ühinemise käigus valmistatakse ette ühtne abiandmise kord koos teenuste ja
toetuste korraga. Kehtivad toetusemäärad Vallas ei vähene. Valla arengukavaga
nähakse ette sotsiaalteenuste arendamine.
8.3.2. Vallas pakutakse sotsiaalteenuseid vastavalt sotsiaalhoolekandeseadusele,
võimalusel leides partnerid, kes teenuseid osutavad (MTÜ, OÜ jne), mida Vald
8
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kompenseerib. Leida riiklikke vahendeid teenuste arendamiseks ning nende
eest tasumiseks.
8.3.3. Säilitatakse perearsti teenuse kättesaadavus olemasolevates kohtades
ja toetatakse perearstide kommunaalkulude katmist.
8.3.4. Jätkatakse Tapa ja Sääse hooldekodus väljaspool kodu hooldusteenuse
pakkumist.
8.3.5. Jätkatakse ja arendatakse laste päevahoiuteenust. Säilitatakse lapsehoid
erivajadustega lastele ja alla kolmeaastastele lastele.
8.3.6. Laiendatakse rahvatervisealast tegevust. Luuakse vallaülene terviseprofiil ja
tervisenõukogu, eesmärgiga suurendada elanike terviseteadlikkust ja tervist
edendavate eluviiside viljelemist.
8.4. Külaliikumine ja koostöö kodanikeühendustega
8.4.1. Töötatakse välja ühtsed kodanikeühenduste koostöö- ning
rahastamispõhimõtted.
8.4.2. Toetatakse külavanemate ja linnapeade olemasolu ning toetatakse külade
ühistegevusi.
8.5. Vaba aeg, kultuur, sport
8.5.1. Valla eesmärk on tegusa kultuurielu toetamine ja tugeva kogukonnatunde
loomine ning hoidmine, kultuuri- ja sporditegevuse korralduse sisu- ja
tugifunktsioonide parem eesmärgistamine, et seeläbi kujundada kvaliteetne ja
efektiivne kultuuri- ja sporditegevuse korraldamine.
8.5.2. Kultuuri‐ ja sporditegevus jätkub Valla praegustes asukohtades, seda
süsteemselt ja terviklikult arendades. Valdkonna koordineerimisse kaasatakse
kultuuri‐, huvi‐ ja spordikeskuste ning haridusasutuste juhte.
8.5.3. Jätkatakse traditsiooniliste kultuuri‐ ja spordisündmuste ning tegevuste
läbiviimist ja toetamist.
8.5.4. Ühendatakse Valla kultuuriasutuste haldamine ja juhtimine.
8.5.5. Ühendatakse Valla spordiasutuste ja spordiobjektide haldamine ning
juhtimine.
8.5.6. Valla kultuuri- ja spordiobjektide haldamisse kaasatakse senisest rohkem
kolmandat sektorit.
8.5.7. Koostöös haridus- ja kultuuriasutustega toetatakse rahvusvähemuste kontakti
oma keele ja kultuuriga.
8.5.8. Valla munitsipaalmuuseumid ühendatakse üheks asutuseks.
9
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8.5.9. Jätkatakse olemasolevate raamatukogude arendamist. Ühendatakse Valla
raamatukogude juhtimine. Panustatakse raamatukogude kui külakeskuste
arengusse.
8.5.10. Jätkatakse kultuurikollektiivide ja sporditegevuse toetamist vallaeelarvest.
Töötatakse välja ühtne toetamise kord. Valla arengukavaga nähakse ette vaba
aja, kultuuri ja spordi edasine täpsem arendamine.
8.5.11. Jätkatakse kergliiklusteede rajamist ning panustatakse matkateede ja
terviseradade arengusse.
8.5.12. Ühtset tasuta Valla ajalehte antakse välja vähemalt kord kuus eesti ja vene
keeles. Töötatakse välja Valla ajalehe toimimise statuut ja ajalehes avaldatavate
tekstide põhimõtted, kindlustatakse sõltumatu ja tugev toimetus.
8.5.13. Kogudustega tehakse koostööd kultuuriürituste ja noorsootöö korraldamisel
piirkonnas.
8.6. Elamu- ja kommunaalmajandus, ühisveevarustus ja -kanalisatsioon,
soojamajandus, jäätmemajandus, heakord
8.6.1. Arendatakse koostöös vee‐ettevõtjatega SA Keskkonnainvesteeringute
Keskuse (SA KIK) toel vee‐, sademevee- ja kanalisatsioonitaristut piirkondades,
mis jäävad reoveekogumisaladesse, et tagada kvaliteetne ühisvee‐ ja
kanalisatsiooniteenus ning muuta piirkond atraktiivsemaks elukeskkonnaks.
Rekonstrueeritakse lokaalsed väiksemaid tiheasumeid teenindavad ühisvee‐ ja
kanalisatsioonirajatised piirkondades, kus sellised võrgud on ajalooliselt
kasutusel.
8.6.2. Ühendatakse Vallale kuuluvad vee-ettevõtted, kui sellega saavutatakse
parem teenuskvaliteet ning efektiivsem ettevõtete toimimine ja arendamine
mastaabiefekti kaudu.
8.6.3. Jätkatakse Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) hajaasustuse
programmis osalemist.
8.6.4. Ühendatakse Vallale kuuluvad heakorraga tegelevad kommunaalmajanduse
üksused (struktuurid), kui sellega saavutatakse parem teenuskvaliteet ning
efektiivsem ettevõtete toimimine ja arendamine mastaabiefekti kaudu.
8.6.5. Soodustatakse ja toetatakse korteriühistute tekkimist. Valla arengukavaga
nähakse ette elamu- ja kommunaalmajanduse valdkonna edasine täpsem
arendamine.
8.6.6. Arendatakse kaugküttetaristut eesmärgiga viia katlamajad säästlikumatele
lahendustele, kasutades taastuvaid energiaallikaid.
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8.6.7. Investeeritakse energiasäästu suurendamisse munitsipaalhoonetes.
8.6.8. Taotletakse elukeskkonna arendamiseks lisavahendeid programmidest ja
toetusmeetmetest.
8.6.9. Korraldatakse ohtlike jäätmete kogumisringe hajaasustuses ning arendatakse
jäätmejaamade tööd.
8.6.10. Jätkatakse koostööd taaskasutusorganisatsioonidega (ETO, TVO,
Pakendiringlus) pakendite kogumisvõrgustiku täiustamiseks.
8.6.11. Rajatakse jäätmemajad tiheasustusaladele.
8.7. Ühis- ja koolitransport
8.7.1. Aidatakse kaasa avalike ja kommertsliinide toimimisele ühtse
ühistranspordisüsteemina, sh ühendused Valla piirkondade ning haldus- ja
teenuskeskuste vahel. Ühistranspordiühenduste tagamiseks taotleb Vald riigi
keskvõimult reisirongiliikluse jätkumist vähemalt praeguse sagedusega ja
bussiliini nr 53 Tapa-Tamsalu jätkuvat doteerimist riigieelarvest.
8.7.2. Arendatakse isikliku transpordi (auto, jalgratas) ja ühistranspordi ühendamise
taristut (nt parklad rongipeatustes, kergliiklusteed). Valla arengukavaga nähakse
ette ühistranspordi valdkonna edasine täpsem arendamine.
8.7.3. Luuakse õpilasesõbralik kõiki Valla koolide teeninduspiirkondi arvestav
koolitranspordi süsteem, mis kombineerib vajadusel erinevaid transpordiliike.
Eesmärgiks seatakse õpilasliinide võimalikult lühike vahemaa ja ajaline kestvus
(pool tundi).
8.7.4. Koostöös elanikkonna, külaseltside ning ettevõtjatega selgitatakse välja uute
ühistranspordiliinide avamise vajadused ja võimalused.
8.8. Kohalikud teed, tänavad ja haljastus
8.8.1. Teede hooldamise, sh talihoolduse ning haljastuse teostamisel säilitatakse
kehtivad põhimõtted ja kvaliteedinõuded, arvestatakse piirkondlikke eripärasid.
Teostatakse Valla kruusateede iga-aastast tolmutõrjet vastavalt senisele
praktikale.
8.8.2. Oluliseks peetakse liiklusohutust ja kergliiklusteede tervikliku võrgustiku
väljaehitamist.
8.8.3. Tagatakse teede remont ja rekonstrueerimine, tali- ja suvine hooldus ning
haljastus ja heakord teehoiukava ja kohalike teede investeeringute kava alusel.
8.8.4. Tagatakse bussiootepaviljonide ja -peatuste remont ning nende lähiümbruse
korrashoid Vallas.
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9. KORRAKAITSE JA TURVALISUS
9.1. Toetatakse politsei, korrakaitse- ja päästestruktuuride tegevust Valla territooriumil
ning vabatahtlikkuse alusel turvalisuse ja korrakaitse tagamist (abipolitseinikud,
vabatahtlikud päästjad, kaitseliit, naabrivalve jms). Valla arengukavaga nähakse
ette turvalisuse valdkonna edasine täpsem arendamine.
9.2. Jätkatakse turvakaamerate paigaldamist Valla territooriumile avalikus ruumis.

10. ORGANISATSIOONIDESSE KUULUMINE JA VÄLISSUHTED
10.1. Jätkatakse kuuluvust organisatsioonidesse.
10.2. Valla välissuhete aluseks olevad partnerluskokkulepped kiidab heaks
Vallavolikogu, arvestades maksimaalses ulatuses väljakujunenud ja toimivaid
koostöösuhteid välispartneritega.

11. ETTEVÕTLUSKESKKOND
Vald peab väga oluliseks ettevõtluse arenguks soodsa keskkonna loomist. Arenev
ettevõtlus kindlustab Valla jätkusuutliku arengu töökohtade ja maksutulude näol.
Ettevõtluskeskkonna arendamiseks Vald:
11.1. arendab olemasolevaid tööstusalasid Tapal ja Tamsalus;
11.2. teeb koostööd maakondlike, riiklike ja rahvusvaheliste ettevõtluse tugistruktuuride
ning võrgustikega. Valla arengukavaga nähakse ette ettevõtluskeskkonna edasine
täpsem arendamine;
11.3. loob struktuuris ametikoha(d), mille ülesandeks on Valla ettevõtluskeskkonna
arendamine;
11.4. soodustab väikeettevõtluse tekkimist ja arengut, selleks:
11.4.1. arendab välja loomemajanduse kompetentsikeskuse Tamsalus;
11.4.2. korraldab alustavatele ja tegutsevatele ettevõtjatele koolitusi ja nõustamist;
11.4.3. arendab ja kutsub ellu ettevõtlusalase õppe Valla haridusasutustes,
soodustab õpilasfirmade tegevust;
11.4.4. pakub soodsatel tingimustel rendile Vallale kuuluvaid kasutuseta ruume ja
hooneid;
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11.4.5. korraldab koostöös ettevõtjatega piirkonna ettevõtteid tutvustavaid tegevusi
(messid, laadad jms).

12. AMETNIKUD JA TÖÖTAJAD
TÖÖTAJAD
12.1. Valla ametiasutuste ametnikud ja töötajad jätkavad teenistust põhiliselt oma
endises töövaldkonnas juhul, kui Valla ametiasutuse struktuurist ei tulene teisiti.
Ametiasutuste töö ümberkorraldamisel ja uute ametnike ning töötajate teenistusse
võtmise vajadusel leitakse personal eelkõige sisevaliku teel, et tagada info,
teadmiste ja oskuste kvaliteet ning selle säilimine ja haldusprotsesside tõrgeteta
jätkumine. Ühinemise tõttu ametist vabastamise korral makstakse ametnikule ja
töötajale lisaks seaduses (ATS, TLS) ettenähtud hüvitisele täiendavalt
lahkumishüvitist tema kolme kuupalga ulatuses. Täiendavat lahkumishüvitist ei
maksta kohaliku omavalitsuse ametiasutuses töötanud ametnikule, kes on vastu
võtnud Valla ametiasutuses töötaja ametikoha.
12.2. Valla töötajate palgad sarnastel ametikohtadel ühtlustatakse peale ühinemist
mõistliku aja jooksul.

13. INVESTEERINGUD
13.1. Investeeringuid tehes järgitakse piirkonna tasakaalustatud arengu põhimõtet,
arvestatakse lepinguosaliste arengukavasid, eelarvestrateegiaid, seni tehtud
investeeringuid ja võetud kohustusi ning majanduslikke võimalusi, samuti objekti
olulisust ning kasusaajate hulka ja kasutamist piirkonna elanike poolt.
13.2. Lepinguosaliste poolt kokkulepitud prioriteetsete investeeringute nimekiri on
esitatud käesoleva lepingu Lisas 3. Vallavolikogul 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.
13.3. Kaasfinantseeringuga seotud investeeringud teostatakse vaid toetusraha
eraldamisel.
13.4. Valla arengukavaga nähakse ette investeeringute edasine täpsem plaan.
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14. ÜHINEMISTOETUSE KASUTAMINE
14.1. Riigieelarvest eraldatavat ühinemistoetust (HRS § 21 lg 4) kasutatakse Lepingu
Lisas 3 sätestatud investeeringuteks. Lähtutakse põhimõttest, et ühinemistoetus
jaguneb Lepinguosaliste vahel proportsionaalselt elanike arvuga ja arvestusega 100
eurot elaniku kohta.
14.2. Riigieelarvest eraldatavat täiendavat ühinemistoetust (HRS § 21 lg 7)
kasutatakse järgmisteks tegevusteks:
14.2.1. registrite ühildamiseks ja sellega seotud info- ja
kommunikatsioonitehnoloogiliste ning tarkvara soetamisega seotud
investeeringuteks;
14.2.2. Valla juhtimisstruktuuri ümberkorraldamisega seotud kulude katmiseks, sh
lahkumishüvitised;
14.2.3. Valla õigusaktide ühtlustamiseks ning arengu- ja strateegiadokumentide
koostamiseks;
14.2.4. ametnike ja töötajate ümber- ja täiendõppeks;
14.2.5. organisatsioonide töökorralduse ühtlustamiseks.
14.3. Täiendavast ühinemistoetusest järele jääv osa jagatakse Lepinguosaliste vahel
võrdsetes osades ning seda kasutatakse Lisas 3 sätestatud investeeringuteks.
15. LEPINGU JÕUSTUMINE JA KEHTIVUS
15.1. Leping loetakse Lepinguosaliste vahel sõlmituks, kui Lepinguosaliste volikogud
on selle oma otsusega kinnitanud. Lepinguosaliste volikogude otsused on Lepingu
lahutamatuks osaks.
15.2. Leping jõustub Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval.
15.3. Leping kehtib Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päevast järgmiste
kohalike omavalitsuste valimiste tulemuste väljakuulutamiseni.
15.4. Lepingu muutmiseks esimese valimisperioodi jooksul pärast ühinemist on vajalik
Vallavolikogu koosseisu vähemalt kahekolmandikuline häälteenamus.
16. MUUD TINGIMUSED
16.1. Leping kehtestab Lepinguosaliste kohustused, mis kuuluvad tingimusteta
täitmisele. Kui Lepinguosaliste õigusaktid on käesolevas lepingus sätestatuga
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vastuolus, loetakse Leping ülimuslikuks ja Lepinguosalised järgivad oma tegevuses
Lepingus kirjapandut.
16.2. Lepingu lahutamatuks osaks on selle juurde kuuluvad lisad (Lisa 1, Lisa 2, Lisa 3,
Lisa 4, Lisa 5, Lisa 6).
16.3. Lepingut järgitakse Valla arengudokumentide ja eelarvestrateegia koostamisel.
16.4. Leping on koostatud kahes identses eestikeelses originaaleksemplaris, millest
kumbki Lepinguosaline saab ühe originaali.
16.5. Pärast Lepingu kinnitamist Lepinguosaliste volikogude poolt avalikustatakse see
koos lisadega Lepinguosaliste veebilehtedel ning avaldatakse Riigi Teatajas.
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LEPINGU LISAD

Lisa 1. Seletuskiri haldusterritoriaalse korralduse muutmise vajaduse põhjenduse,
territooriumi suuruse ja alaliste elanike arvu kohta
Lisa 2. Valla kaart mõõtkavas 1:50 000
Lisa 3. Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasnevate investeeringute põhjendus
Lisa 4. Tamsalu valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015
Lisa 5. Tapa valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015
Lisa 6. Juhtimisstruktuur
Lisa 7. Ühinemislepingule esitatud ettepanekute õiend
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