HAASLAVA, MÄKSA JA VÕNNU VALLA ÜHINEMISLEPING

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 10, Eesti
territooriumi haldusjaotuse seaduse § 91, kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise
soodustamise seaduse, Mäksa Vallavolikogu 25.07.2016. a otsuse nr 36 ja 17.10.2016. a
otsuse nr 48, Võnnu Vallavolikogu 22.09.2016. a otsuse nr 30 ja 27.10.2016. a otsuse nr 31,
Haaslava Vallavolikogu 19.10.2016. a otsuse nr 76 ning sellele järgnenud
ühinemisläbirääkimiste tulemused, sõlmivad Haaslava vald, Mäksa vald ja Võnnu vald
(edaspidi nimetatud ka lepinguosalised) käesoleva ühinemislepingu (edaspidi leping), mille
eesmärgiks on moodustada ühinemise kaudu uus omavalitsusüksus (edaspidi OVÜ).
1. ÜLDSÄTTED
1.1. Leping sätestab poolte vabatahtliku ühinemise tulemusena omavalitsusüksuste ühinemise
aja ja eesmärgid, moodustatava uue OVÜ nime, sümboolika, piirid, 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 OVÜ 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 EESMÄRK
2.1.Ühinemise eesmärgiks on ühendada tänaste omavalitsusüksuste arengupotentsiaal ja
tugevused, et
tagada elanikele kvaliteetsete
ja mitmekesiste avalike teenuste
kättesaadavus, et uus OVÜ oleks jätkusuutlik ja võimekas ning usaldusväärne
koostööpartner siseriiklikul ja rahvusvahelisel tasandil.
2.2.Jätkataksehariduse (kaasa arvatud alushariduse, huvihariduse), noorsootöö, sotsiaal,
tervishoiu, kultuuri, spordi, elamu- ja kommunaalmajanduse, ühisveevarustuse ja –
kanalisatsiooni, soojamajanduse, jäätmemajanduse, ühistranspordi, teede ja tänavate
korrashoiu, heakorra, ruumilise planeerimise ja muude vallale oluliste valdkondade
avalike teenuste osutamist ja arendamist.
3. ÜHINEMISE AEG
3.1. Haaslava, Mäksa ja Võnnu valdade(edaspidi nimetatud ka ühinevad
omavalitsused)ühinemine
toimub
2017.
aasta
kohaliku
omavalitsuste
volikogudevalimistulemuste väljakuulutamise päeval.
3.1.2. Uue OVÜ moodustamise ettevalmistav periood on ajavahemik ühinevate
omavalitsusüksuste ühinemisotsuse ja järgmiste korraliste kohalike omavalitsuste valimiste
tulemuste väljakuulutamiseni.
3.1.3. Uue OVÜ moodustamise üleminekuperiood on ajavahemik uue OVÜ volikogu
valimistulemuste väljakuulutamise päevast kuni uue OVÜ oluliste õigusaktide, dokumentide
kinnitamiseni.
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4. UUE OMAVALITSUSÜKSUSE ÕIGUSLIK STAATUS, NIMI, PIIRID,
SÜMBOOLIKA
4.1. Ühinevate omavalitsuste ühinemise ning nende alusel uue OVÜ moodustamisega
lõpetavad ühinevad omavalitsused kui avalik-õiguslikud juriidilised isikud oma tegevuse.
4.2. Ühinevate omavalitsuste ühinemiselloodav uus OVÜ on avalik-õiguslik juriidiline isik
valla staatuses.
4.3. Ühinevate omavalitsuste ühinemisel loodava uue OVÜliik onvald, nimega Kastre.
4.4. Uus OVÜ on ühinenud omavalitsuste õigusjärglane.
4.5. Uue OVÜ territoorium moodustub Haaslava, Mäksa ja Võnnu valla territooriumite
summana ja selle piir kulgeb mööda ühinenud valdade välispiiri ja liitunud külade välispiiri.
4.6. Uue OVÜ Vallavalitsuse ja Volikogu juriidiliseks asukohaks on Kurepalu küla, Haaslava
vald, Vallamaja, 62113 Tartumaa.
4.7. Uue OVÜ volikogu tehnilise teenindamise üleminekuperioodil tagab Haaslava
vallavalitsus.
4.8. Uue OVÜ sümboolika koostamiseks kuulutatakse välja avalik konkurss.
Konkursikomisjon alustab tööd pärast volikogude otsuste vastuvõtmist haldusterritoriaalse
korralduse muutmise taotlemiseks. Uue OVÜ sümboolika kujundamisel peetakse oluliseks, et
nendes kasutatakse piirkonna ajaloolist identiteeti iseloomustavat sümboolikat. Uue OVÜ
vapp ja lipp kinnitatakse uue OVÜ volikogu poolt.
4.9.Kuni uue OVÜ sümboolika kinnitamiseni lähtutakse vajadusel Haaslava valla
sümboolikast.
5. HALDUSTERRITORIAALSE KORRALDUSE MUUTMISEGA KAASNEVATE
ÕIGUSAKTIDE JA DOKUMENTIDE KEHTIVUS
5.1. Uue OVÜ õigusaktide kehtestamiseni kehtivad ühinevate omavalitsuste õigusaktid selle
poole territooriumil, kus nad olid kehtestatud ja ulatuses, kui nad ei ole vastuolus käesoleva
lepinguga.
5.2. Uue OVÜpõhimääruse kehtestamiseni tegutseb uus OVÜHaaslava vallapõhimääruse
alusel. Uue OVÜ põhimääruse projekt töötatakse välja ettevalmistusperioodil.
5.3. Ühinevate omavalitsusüksuste kõik õigused, kohustused, asjaajamise dokumendid,
omandis olevad varad ja hallatavad asutused lähevad uuele OVÜüle käesoleva lepingu
punktis 3 sätestatud ajal.
5.4. Uue OVÜ haldusesse üleminevad hallatavad asutused tegutsevad kuni uute põhimääruste
kehtestamiseni seni kehtinud põhimääruste alusel ja ulatuses, mis ei lähe vastuollu käesoleva
lepinguga.
5.5. Oluliste arengudokumentide‒ uue OVÜ ja külade arengukava, eelarvestrateegia ja eelarve
vastuvõtmiseni
ning
uue
üldplaneeringu
kehtestamiseni
kehtivad
ühinevate
omavalitsusüksuste arengukavad, eelarvestrateegiad, eelarved ja üldplaneeringud selles
ulatuses, mis ei ole vastuolus käesoleva lepinguga.
5.6. Lepingu kinnitamise päevast ühinevate omavalitsuseüksuste volikogudes kuni uue OVÜ
volikogu valimistulemuste väljakuulutamise päevani võivad asjaomased volikogud
netovõlakoormust mõjutavaid varalisi kohustusi võtta 2016. aastal kinnitatud
eelarvestrateegias planeeritud investeeringuteks ja mahus. Netovõlakoormust mõjutavaid
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varalisi kohustusi eelarvestrateegia väliste investeeringute tegemiseks võib võtta volikogude
vastastikuse konsensuse korras vastavalt haldusreformi seaduse §-le 25 välja arvatud juhul,
kui investeeringuid tehakse lepingu punktis 9.2. sätestatud suuruses ja korras.
5.7 Ühinevate omavalitsusüksuste omanduses olevate ja nende asutatud juriidilised isikud või
nende osad lähevad üle uuele OVÜ, sh asutajaliikme õigused ja kohustused.
5.8. uue OVÜ oluliste arengudokumentide, asjaajamise dokumentide ning töökordade
ühtlustamisel võtab uus OVÜ volikogu arvesseühinevate omavalitsusüksuste poolt
moodustatud vastava(te) komisjoni(de) poolt väljatöötatu.
6.
UUE
OMAVALITSUSÜKSUSE
JUHTIMISSTRUKTUUR
JA
HALDUSTERRITORIAALSE KORRALDUSE MUUTMISEGA KAASNEVAD
ORGANISATSIOONILISED ÜMBERKORRALDUSED
6.1. Uues OVÜ tagatakse elanike huvide väljaselgitamine ja esindamine:
6.1.1. uue OVÜ volikogu koosseisus on 17 liiget, kes valitakse ühes
valimisringkonnas.
6.1.2. 2017. aasta valimistel avatakse valimisjaoskonnad vähemalt 2013. aastal
toimunud KOV valimistel töötanud valimisjaoskondade asukohtades.
6.2.Uus OVÜ volikogu hindab valla ametiasutuste ja hallatavate asutuste tegevust ning
kujundab otstarbeka ametiasutuste ja hallatavate asutuste võrgu ning nende juhtimise.
6.3. Uus OVÜ volikogu otsustab teenuskeskuses osutatavate teenuste mahu ja teenistujate
arvu, tagades vähemalt ühe hoolekande spetsialisti olemasolu teenuskeskuses ning tagades
vähemalt ühe teenuskeskuste olemasolu ühinemiseelsetes haldusüksustes Võnnu alevikus
ning Melliste või Poka külas.
6.4. Külade esindajaid kaasatakse uue OVÜvolikogu komisjonide tegevusse.
7. TEENISTUJAD JA TÖÖTAJAD
7.1. Uue OVÜ ametiasutuste teenistujate ja hallatavate asutuste töötajatega seotud küsimuste
lahendamisel lähtutakse võimalusel haldusreformi seaduse § 18 ja lepingus sätestatust.
7.2. Teenistussuhted ja töölepingud koos tingimustega lähevad üle uuele OVÜ.
7.3. Juhtide ameti- või töökohtade täitmisel ja uute ameti- või töökohtade loomisel ja nende
täitmisel leitakse personal eelkõige sisekonkursi teel, et tagada info, teadmiste ja oskuste
kvaliteet ja nende säilimine ning haldusprotsesside tõrgeteta jätkumine.
7.4. Sisekonkursi läbiviimisele eelnevalt viiakse teenistujatega läbi arenguvestlus, milles
selgitatakse välja teenistuja karjäärihuvid, samuti ümber- või lisaspetsialiseerumise
valmisolek. Koostatakse kõigile arusaadavad ja ühtsed sisekonkursi läbiviimise põhimõtted.
7.5. Ametnik või töötaja viiakse üle uuele ameti- või töökohale uues OVÜ ametiasutuse
struktuuris kui tema teenistus- või tööülesanded ei muutu.
7.6. Ühinevate omavalitsusüksuste ametiasutustega teenistus- või töösuhtes olevatele
ametnikele ja töötajatele pakutakse uues OVÜ võimalusel tema haridusele, töökogemusele,
teadmistele ja oskustele vastavat ameti- või töökohta.
7.7. Ametnik või töötaja, kellele pakutakse uut ametikohta, kuid kes ei soovi uues OVÜ oma
teenistus- või töösuhet jätkata, koondatakse, nähes ette lisaks seaduses sätestatule täiendav
preemia kolme kuu põhipalga ulatuses.
7.8. Ühinevate omavalitsusüksuste juhtidele kohalduvad sotsiaalsed garantiid vastavalt
haldusreformi seadusele.
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8. INVESTEERINGUD
Investeeringuid tehes arvestatakse ühinevate omavalitsusüksuste arengukavasid,
eelarvestrateegiaid,
senitehtud
investeeringuid
ja
võetud
kohustusi,
ning
investeerimisvõimekust, samuti objekti olulisust ning kasusaajate hulka ja kasutamist
piirkonna elanike poolt.
9. ÜHINEMISTOETUSE KASUTAMINE
9.1. Haldusreformi seaduse alusel eraldatavat ühinemistoetustkasutatakse ka järgmisteks
seaduses ettenähtud tegevusteks:
9.1.1. registrite ühildamine ja sellega seotud info- ja kommunikatsioonitehnoloogiliste ning
tarkvara soetamisega seotud kulud;
9.1.2. uue OVÜ juhtimisstruktuuri ja asutuste ümberkorraldamisega seotud kulud, sh
lahkumishüvitisedja preemiad;
9.1.3. uue OVÜ õigusaktide ühtlustamine ning arengu- ja strateegiadokumentide koostamine;
9.1.4. ametnike ja töötajate ümber- ja täiendõpe;
9.1.5. organisatsioonide töökorralduste mõistlik ühtlustamine.
9.2. Ühinemistoetust kasutavad ühinevad omavalitsusüksused alljärgnevalt:
9.2.1. Võnnu vald – Võnnu kooli staadioni rajamine, summas 225 000 eurot;
9.2.2. Mäksa vald – Melliste Algkool-Lasteaia rekonstrueerimine, summas 225 000 eurot;
9.2.3. Haaslava vald – Aardlapalukergliiklustee rajamine, summas 225 000 eurot.
10. LEPINGU JÕUSTUMINE JA KEHTIVUS
10.1. Leping loetakse ühinevate omavalitsusüksuste vahel sõlmituks ja pooltele siduvaks, kui
ühinevate omavalitsusüksuste volikogud on selle oma otsusega kinnitanud. Ühinevate
omavalitsusüksuste volikogude otsused on käesoleva lepingu lahutamatuks osaks.
10.2. Leping jõustub uue OVÜvolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval.
10.3. Leping kehtib uue OVÜvolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päevast järgmiste
korraliste kohalike omavalitsuste valimiste tulemuste väljakuulutamiseni.
10.4. Lepingut saab muuta uue OVÜvolikogu koosseisu 3/4häälteenamusega.
10.5 Peale kohaliku omavalitsuste üksuste ühinemist toimuvad edasised territooriumiosade
halduskorralduslikud muudatused vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.
11. VAIDLUSTE LAHENDAMINE
Käesoleva lepingu täitmisega seonduvad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi
seadustega ettenähtud korras.
12. MUUD TINGIMUSED
12.1. Kui ühinevate omavalitsusüksuste õigusaktid on lepingus sätestatuga vastuolus, loetakse
leping ülimuslikuks ja pooled järgivad oma tegevuses käesolevas lepingus kirjapandut.
12.2.Lepingu lahutamatuks osaks on selle juurde kuuluvad lisad.
12.3.Lepingut järgitakse uue OVÜ arengudokumentide ja eelarvestrateegia koostamisel.
12.4. Lepingu lisas 3 on esitatud uue OVÜ ühinemise ettevalmistusperioodil vajalikud
tegevused koos tähtaegade ja vastutajatega.
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13. 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 õigusaktide ettevalmistamise
tegevus- ja ajakava;
Lisa 4. Mäksa valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne;
Lisa 5. Võnnu valla 2015. aastaauditeeritud majandusaasta aruanne;
Lisa 6. Haaslava valla 2015. aastaauditeeritud majandusaasta aruanne.
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