
 
 

Lisa 

Saue Vallavolikogu 

31.03.2016  otsusele nr 29 

 

KERNU VALLA, NISSI VALLA, SAUE VALLA JA SAUE LINNA ÜHINEMISLEPING 

 

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 10, Eesti 

territooriumi haldusjaotuse seaduse § 91, kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise 

soodustamise seaduse ja Saue Vallavolikogu ettepaneku Kernu Vallavolikogule, Nissi 

Vallavolikogule ning Saue Linnavolikogule algatada haldusterritoriaalse korralduse muutmine 

ja ühinemisläbirääkimised (24. aprilli 2014. a otsus nr 27) ja Kernu Vallavolikogu (19. juuni 

2014. a otsus nr 25), Nissi Vallavolikogu (15. mai 2014. a otsus nr 20) ja Saue Linnavolikogu 

(19. juuni 2014. a otsus nr 41) otsused ühinemisläbirääkimistega nõustumise kohta ning sellele 

järgnenud ühinemisläbirääkimiste tulemused, Kernu vald, Nissi vald, Saue vald ja Saue linn 

(edaspidi nimetatud lepinguosalised) sõlmivad käesoleva ühinemislepingu (edaspidi leping), 

mille eesmärgiks on moodustada ühinemise kaudu uus omavalitsusüksus (edaspidi Vald) . 

 

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 teenusvaldkonniti, 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 EESMÄRGID1 

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 võimaldab parandada omavalitsuse elanike 

elukvaliteeti, arendada igapäevaelu ja infrastruktuuri.  

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.  

                                                           
1 Läbi arutatud ja kokkulepitud juhtivkomisjoni (25.02.2015, 31.03.2015, 8.06.2015 ja 4.08.2015) nõupidamisel 
ja valdkondlike komisjonide poolt. 
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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 ning integreerib erinevad transpordiliigid. Ühistransport 

ühendab valla piirkonnad Saue linna kui omavalitsuse keskusega. 

2.2.7. Kujundada uut tüüpi omavalitsuse juhtimiskorraldus, kus valla kesktasand tegeleb 

eelkõige strateegiliste küsimustega ja teenuste arendamisega ning osutab 

tsentraliseeritud ja kõrget spetsialiseerumist nõudvaid teenuseid. Kodanikulähedaste 

igapäevateenuste osutamist teostavad haldus- ja teenuskeskused ning kogukonnad. 

2.2.8. Omavalitsuses toimib ametnikkond, mis on spetsialiseeritud, asjatundlik ja 

motiveeritud. 

2.2.9. Omavalitsuse kuvand rõhutab valla kui terviku ja Saue linna kui Tallinna võimeka 

eeslinna tugevusi linna- ja looduslähedase elukeskkonnana. 

2.2.10. Omavalitsus on võimekas ja usaldusväärne koostööpartner siseriiklikult ja 

rahvusvahelisel tasandil. 

2.2.11. Omavalitsuse ettevõtluskeskkonna arengustrateegia elluviimisel on lisandunud 

kodulähedasi töökohti ning paranenud elukeskkond.  

2.2.12. Omavalitsus on teenuste arendamisel riigile arvestatav partner.  

 

3. ÜHINEMISE AEG 

Kernu valla, Nissi valla, Saue valla ning Saue linna ühinemine toimub 2017. aasta kohaliku 

omavalitsuste volikogude valimistulemuste väljakuulutamise päeval.  

 

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 Saue vald 

(lepingus edaspidi Vald). 

4.4. Vald on ühinenud omavalitsuste õigusjärglane.  

4.5. Valla territoorium moodustub Kernu valla, Nissi valla, Saue valla ja Saue linna 

territooriumi summana ja Valla piir kulgeb mööda ühinenud valdade välispiiri.  

4.6. Vallavolikogu ja -valitsuse juriidiliseks asukohaks on Saue linn.  

4.7. Valla sümboolika koostamiseks kuulutatakse välja avalik konkurss. Konkursikomisjon 

alustab tööd pärast volikogude otsuste vastuvõtmist haldusterritoriaalse korralduse muutmise 

taotlemiseks. Valla vapi ja lipu kujundamisel peetakse oluliseks, et nendes kasutatakse 

piirkonna ajaloolist identiteeti iseloomustavat sümboolikat. Valla vapp ja lipp esitatakse 

kinnitamiseks vallavolikogule. 

 

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, kus nad ei ole vastuolus käesoleva 

lepinguga. 
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5.2. Valla põhimääruse muutmise või uue põhimääruse kehtestamiseni tegutseb Vald 

põhimääruse alusel, mille kinnitavad ühinevate omavalitsuste volikogud ühiselt enne 

ühinemist. Lepinguosaliste volikogude kinnitatud valla põhimäärus jõustub 2017. aasta 

kohaliku omavalitsuse valimiste valimistulemuste väljakuulutamise päevast alates. 

5.3. Lepinguosaliste kõik õigused, kohustused, asjaajamise dokumendid, omandis olevad varad 

ja hallatavad asutused lähevad Vallale üle käesoleva lepingu punktis 3 sätestatud ajal. 

5.4. Valla haldusesse üleminevad hallatavad asutused tegutsevad kuni uute põhimääruste 

kehtestamiseni seni kehtinud põhimääruste alusel ja ulatuses, kus need 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, kus nad ei ole vastuolus 

käesoleva lepinguga. Oluliste arengudokumentide ettevalmistamisega alustatakse 

ettevalmistusperioodil2, esmajärjekorras koostatakse ühise arengukava ja eelarvestrateegia 

projektid. 

5.6. Lepingu sõlmimise järgselt võtavad Lepinguosalised volikogud varalisi kohustusi, mida ei 

ole planeeritud eelarvestrateegias, teavitades sellest Lepinguosalisi. 

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 vastava(d) komisjoni(d).  

 

6. VALLA JUHTIMISSTRUKTUUR JA HALDUSTERRITORIAALSE 

KORRALDUSE MUUTMISEGA KAASNEVAD ORGANISATSIOONILISED 

ÜMBERKORRALDUSED 

6.1. Vald kujundatakse mitmetasandilise struktuurina, kus ühelt poolt on selgelt eristatud Valla 

kui terviku strateegilise valitsemise ja juhtimise tasand ning funktsioonid, teisalt teenuste 

osutamise ja nende korraldamise funktsioonid.  

6.2. Haldus ja teenuste osutamise funktsioone püütakse nii palju kui võimalik delegeerida Valla 

piirkondlikele asutustele, haldus- ja teenuskeskustele ja kodanikeühendustele, aga ka 

erasektorile, tagades samas valdkonna professionaalse ja majanduslikult tõhusa juhtimise.  

6.3. Valla keskusesse koondatakse juhtimisfunktsioonid ja teenused, mis on oma olemuselt 

koordineeriva iseloomuga või eeldavad kitsast spetsialiseerumist.  

6.4. Tasakaalustatud ja kodanikulähedaste otsustusprotsesside tagamiseks nähakse ette tänastel 

valla- ja linnakeskustel (Saue linn, Laagri, Riisipere ja Haiba) põhinev halduskeskuste süsteem.  

6.5. Halduskeskus tagab: valla varade, sh hallatavate asutuste käsutuses olevate varade 

majandamise ja arendamise kohapeal; tagab järelevalve piirkondlike teenuste osutamise 

kvaliteedi üle, sh delegeeritud teenuste osas; tagab valla avaliku heakorra ja teiste 

haldusülesannete täitmise, mis on otstarbekas tagada kohapeal.  

6.6. Halduskeskuste piirkonnas kujundatakse töökorraldus selliselt, et oleks tagatud kohalike 

kodanike kaasarääkimisvõimalus kohalikes ja ülevallalistes otsustusprotsessides, et aidata 

                                                           
2 Ettevalmistusperioodina käsitletakse perioodi, mis jääb lepingu heakskiitmise (eeldatav aeg märts 2016) ja 
ühendvalla moodustamise (oktoober 2017) vahele. 
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kujundada arvamusi ja koguda sisendeid ning tagasisidet otsustusorganitele (vallavalitsus, 

vallavolikogu, volikogu komisjonid) piirkonna tervikliku arengu küsimuste lahendamiseks ja 

halduse/valitsemise kvaliteedi kohata.  

6.7. Valla avalike teenuste kodanikukeskseks ja -lähedaseks osutamiseks säilitatakse ja luuakse 

teenuskeskused, mille teenuspiirkonnad moodustatakse otstarbekust silmas pidades ning need 

ei pea kattuma lepinguosaliste omavalitsuste halduspiiridega.  

6.8. Teenuskeskused luuakse Saue linna, Laagri, Ääsmäe, Haiba, Riisipere, Turba ja Kaasiku 

piirkonda. 

6.9. Teenuskeskustes osutatakse neid teenuseid, mida on otstarbekas osutada elanikule 

ruumiliselt lähedal. Teenuskeskuses osutatavate teenuste hulk sõltub keskuse teenuspiirkonna 

suurusest ja olemusest ning vajadusel võib olla erinev. 

6.10. Valla avalike teenuste osutamiseks teenuskeskusest madalamal haldustasandil 

kujundatakse keskustasandite süsteem ja nende finantseerimise mudel selliselt, et külad ja 

kolmas sektor iseseisvalt neid teenuseid suudaksid osutada.  

6.11. Vallavolikogu koosseisus on 27 liiget, kes valitakse ühes valimisringkonnas, mis 

moodustatakse lepinguosaliste territooriumi põhiselt3. Vallavolikogu komisjonide 

moodustamisel arvestatakse piirkondliku esindatuse põhimõtteid.  

6.12. 2017. aasta valimistel avatakse valimisjaoskonnad vähemalt 2013. volikogude aastal 

toimunud KOV valimistel töötanud valimisjaoskondade asukohtades. 

6.13. 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.  

6.14 Seatakse eesmärgiks, et vallavalitsus kui ametiasutus kujundatakse lähtudes põhimõttest, 

et poliitilised ja haldusfunktsioonid oleksid selgelt eristatud. 

 

7. KESKUSE STAATUS JA ARENDAMISE STRATEEGIA  

7.1. Saue linn on Valla keskuseks ja säilitab asustusüksuse staatuse vallasisese linnana.  

7.2. Saue linnal säilib iseseisev sümboolika linnana ning soodustatakse linna identiteedi 

hoidmist ja kujundamist. 

7.3. Luuakse ühistranspordikorraldus, mis seob süsteemselt Saue linna, haldus- ja 

teenuskeskused ja valla piirkonnad ning tagab elanikele seeläbi võimaluse kasutada teenuseid 

keskuses.  

7.4. Arendatakse linnalist elukeskkonda koos selle juurde kuuluvate avaliku ruumi rajatistega. 

7.5. Arendatakse välja linnaruumi sobiv ja esinduslik linnakeskus.  

7.6. Linnapiirkonnas arendatakse ettevõtlusele vajalikku taristut, samas säilitades ja laiendades 

looduslähedast, kuid linnalist 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: 

                                                           
3 Kokkulepe juhtivkomisjoni 31.03.2015 otsusega.  
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 Alusharidust ja põhiharidust saab omandada võimalikult kodu lähedal. Koolivõrk 

korraldatakse halduskeskuste põhiselt. Olemasolevad koolid säilitatakse. Lasteaia- 

ja lastehoiukohtade pakkumine korraldatakse kodulähedaseima teenusekeskuse 

põhiselt. Olemasolevad lasteaiad säilitatakse.  

 Toimib süsteemne haridusteenus kõigis kooliastmetes. Piirkondlike koolide 

pakutav kvaliteet ja kuvand on nii hea, et lapsed ja lapsevanemad tahavad seal 

käia. 

 Haridusvaldkonnas töötavad motiveeritud, kvalifitseeritud ja head spetsialistid.  

  Hariduslike erivajadustega (HEV) 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. 

 Tagatakse transport õpilaste pääsemiseks kooli ja koju.  

 Seatakse eesmärgiks laborite, tööõpetusklasside, ujulate jne ressursi tõhusam 

kasutus. 

 Väärtustatakse elukestvat õpet 

 Väärtustatakse praktilist haridust, selleks edendatakse haridusasutuste koostööd 

Valla ettevõtetega. 

8.1.2. Lepinguosalised peavad oluliseks riigigümnaasiumi olemasolu Valla territooriumil. 

Osapooled on kokku leppinud  gümnaasiumi perspektiivse asukoha osas ja  toetavad Saue valla 

poolt Haridus- ja teadusministeeriumile tehtud ettepanekut  vastava lepingu sõlmimiseks4.   

8.1.3 Lepinguosalised säilitavad Saue gümnaasiumi munitsipaalgümnaasiumina Valla 

territooriumil ning nõustuvad sellega seonduvate kulude katmisega ja vajalike investeeringute 

tegemisega sõltumata sellest, milliseks kujuneb riigipoolne munitsipaalgümnaasiumi 

rahastamise mudel5.   

8.1.4. Põhjalikult analüüsitakse haridusasutuste pakutavaid tugiteenuseid ja vajadusel 

suurendatakse nende osutamise võimekust ja kättesaadavust kõikidele asutustele nii täiendavate 

spetsialistide töölevõtmisega kui teenuste sisseostmisega.  

8.1.5. Kõikide lasteaedade ja koolide baasil luuakse hariduslike erivajadustega lastele mõistlike 

kuludega võimetekohased ja paindlikud õpitingimused.  

8.1.6. Tehakse koostööd Töötukassaga valla elanike täiend- ja ümberkoolituse korraldamisel, 

et suurendada nende tõhusat tööhõivet.  

8.1.7. Eelarve tasandil ühtlustatakse õpetajate töötasude arvestamise põhimõtted . 

 

8.2. Huviharidus ja noorsootöö  

8.2.1. Lepinguosaliste eesmärk on mitmekesiste huvitegevuse võimaluste kättesaadavus. 

Selleks arendatakse välja võrgustikupõhine pakkumine, mis parandab laste ja noorte 

juurdepääsu eripalgelisele huvitegevusele.  

                                                           
4 Kokku lepitud 11. septembri juhtivkomisjoni otsusega nr 3 
5 Kokku lepitud 11. septembri juhtivkomisjoni otsusega nr 4 



6 
 

8.2.2. Huvihariduse ja huvitegevuse arendamisel säilitatakse maksimaalselt juba toimivad 

süsteemid ja otsitakse võimalusi täiendavate võimaluste pakkumiseks, kasutatakse 

mitmekesiseid 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. Pööratakse eraldi tähelepanu täiskasvanute huvitegevusele.  

8.2.5. Olulisteks huvitegevuse pakkujateks, eriti täiskasvanute sihtgrupis, on piirkondlikud 

mittetulundusühingud, külaseltsid. 

8.2.6.  Uus vald kujundab olemasolevate noortekeskuste toel võrgustiku luues noortekeskusi ja 

noortetubasid valla teenuskeskustes ja suurendab noorte endi rolli noorsootöö töö 

kavandamises ja juhtimises. Selleks soodustakse eripalgelisi tegevusi erinevates 

noortekeskustes. Küla tasandil  pööratakse tähelepanu selle valdkonna teenuste osutamise 

delegeerimisele kodanikeühendustele. Soovitakse tõhustada 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.  

8.3.2 Ühinenud Valla suurem mastaap ja väikeste sotsiaalabisihtrühmade laienemine 

võimaldavad välja arendada sihtrühmaspetsiifilisi sotsiaalteenuseid (puuetega 

inimesed, eakad, täiskasvanute hoolekanne, asenduskoduteenus) ja suurendada 

juurdepääsu sotsiaalnõustamisteenustele (võla- ja toimetulekunõustamine, 

perenõustamine, perelepitus).  

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 esmane sotsiaalnõustamise ja sotsiaalteenuste osutamine 

kujundatakse teenuskeskustes. 

8.3.5 Valla keskusesse koondatakse administratiivse iseloomuga sotsiaalteenused ning 

vastavad teenistujad, teenus- ja halduskeskustesse jäävad esmane hoolekanne ja 

lastekaitse ning toetuste määramise korraldamine.  

8.3.6 Sotsiaalteenused ja toetused kehtestatakse kogu vallas ühesugustel alustel ja määrades. 

Lepinguosaliste sotsiaaltoetuste ühtlustamisel ning toetusemäärade kehtestamisel 

võetakse aluseks lepinguosaliste kehtestatud kõrgem toetusmäär. Toimetulekutaseme 

tõstmiseks eelistatakse vajaduspõhiseid toetusi.  

8.3.7 Luuakse spetsiaalne põhikohaga sotsiaalvaldkonna juriidiliste küsimustega tegelev 

ametikoht (nn sotsiaaljurist: eestkoste- ja hooldusõiguse teemad jms valdkondlik 

esindamine kohtus).  

8.3.8 Arendatakse välja sotsiaaltranspordi teenus (nt invabuss, sotsiaaltöötaja juurdepääs, 

transpordivõimalused meditsiiniasutustesse).  

8.3.9 Luuakse elanikule mugav ja kättesaadav sotsiaalteenuste nõustamissüsteem ja lihtsasti 

arusaadav sotsiaaltoetuste ja –teenuste ülevaade.  
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8.3.10 Kodanikeühendustele delegeeritakse nende sotsiaalteenuste osutamine, kus ühendustel 

on valmisolek ja professionaalsus teenust osutada ja selle lähedus sihtrühmale 

võimaldab osutada parema kvaliteediga teenust.  

8.3.11 Kaasajastatakse sotsiaaleluruumide võrgustik, seejuures arvestatakse erinevate 

sihtgruppide vajadustega, pidades silmas elanikkonna vananemist ja eakate 

hoolduskohtade nõudluse kasvu, seatakse eesmärgiks eakate hooldekoduteenuse 

arendamine piirkondades, kus erasektor nõudlusele vastavat teenust ei paku või ei vasta 

teenuse hind sihtgrupi maksevõimele. 

 

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. Tagatakse ühtlaselt ja pidevalt kättesaadav perearsti- , pereõe- ja koduõendusteenus.  

8.4.3. Tervishoiuteenuse osutamise süsteemsuse ja efektiivsuse saavutamiseks toetatakse 

kompleksse(te) perearstikeskus(t)e väljaarendamist ning teenuse koondamist vähemalt 3 

nimekirjaga keskustesse, et oleks tagatud kvaliteetsed, aastaringsed ning piirkonna vajadustele 

vastavad meditsiini- ja tugiteenused. Seejuures seavad lepinguosalised eesmärgiks, et 

perearstiteenuse koondumine keskustesse ei vähendaks perearstiteenuse kättesaadavust 

(vastuvõtu koha ja aja mõttes), võrreldes lepingu sõlmimise hetkel olemasolevaga. 

 

8.5. Külaliikumine ja koostöö kodanikeühendustega 

8.5.1. Kodanikuühiskonna arendamisel analüüsitakse ühinevate valdade kogemusi ja teisi 

toimivaid praktikaid mitmetasandilise kodanikuühenduste (sh küla- ja asumiseltside) süsteemi 

arendamisel, kes kasutavad valla finantsvahendeid, hoiavad töös ja arendavad avalikku taristut 

(nt külamaja), organiseerivad üritusi ning täidavad Valla teenuste osutamise rolli. Piisava 

võimekuse ja demokraatlikult valitud juhtorganitega küladele delegeeritakse kogukonna jaoks 

vajalike teenuste osutamise õigus.  

8.5.2. Jätkatakse ja arendatakse küla- ja asumivanemate kui vabatahtlike valimist ja nende 

tegevuse toetamist ning tugevdatakse nende suuremat osalust Valla elus ja otsustuste tegemisel.  

8.5.3. Tagatakse küla- ja asumivanemate suurem osalus Valla elu juhtimises ja suhtlemisel 

vallavõimu esindajatega. Moodustatakse küla- ja asumivanemaid ühendav esinduskogu/kogud, 

mis on nõuandev kogu vallavalitsusele.  

8.5.4. 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 spordikeskuste 

juhte.  

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.  
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8.6.4. Olulisteks kultuuriteenuste pakkujateks on piirkondlikud mittetulundusühingud, 

külaseltsid. 

8.6.5. Soodustakse pärimuskultuuriga seotud tegevusi. KOV toetab laste tegevusi, mis on 

seotud pärimuskultuuriga  

8.6.6 Soodustatakse spordiharrastustega seotud tegevusi. KOV toetab laste ja noorte 

sporditegevusi. 

 

8.7. Elamu- ja kommunaalmajandus, ühisveevarustus ja –kanalisatsioon, soojamajandus, 

jäätmemajandus 

8.7.1 Ühendatakse Vallale kuuluvad kommunaalmajandusettevõtted, kui sellega saavutatakse 

parem teenuskvaliteet ning efektiivsem ettevõtete toimimine ja arendamine läbi mastaabiefekti.  

8.7.2. Eesmärk on Valla hoonete haldus- ja majanduslike tugifunktsioonide konsolideerimine 

ühte üksusesse. 

8.7.3. Vald arendab SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toel vee- ja 

kanalisatsioonitaristut piirkondades, mis jäävad reoveekogumisalasse, 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. 

8.7.4. Jätkatakse hajaasustuse programmi elluviimist.  

8.7.5. Saue linnas ja Laagris võetakse eesmärgiks viia kaugküttekatlamajad säästlikumatele 

lahendustele, kasutades taastuvaid energiaallikaid.  

8.7.6. Jätkatakse koostööd korraldatud jäätmeveo osas. Korraldatakse jätkuvalt ohtlike jäätmete 

kogumisringe hajaasustuses ning arendatakse jäätmejaamade tööd.  

8.7.7. Valla elamufond arendatakse teenuskeskustes sotsiaalelamispindadeks ning vajaliku 

kasutuseta korterid võõrandatakse.  

 

8.8. Ühis- ja koolitransport 

8.8.1. Luuakse ühtne ühistranspordisüsteem, mis ühendab olemasolevad rongiliinid ja 

maakondlikud bussiliinid süsteemselt Valla keskuse ja teenuskeskustega. Selleks luuakse 

vallasisesed transpordiühendused, mis ühendavad raudteeühendust mitteomavad keskused (nt 

Turba ja Riisipere).  

8.8.2. Arendatakse avalike ja kommertsliinide toimimist ühtses ühistranspordisüsteemis.  

8.8.3. Võimaldatakse ühistranspordiühendused valla piirkondadest haldus- ja 

teenuskeskustesse.  

8.8.4. Arendatakse isikliku transpordi ja ühistranspordi ühendamise taristut (nt parklad 

rongipeatustes).  

8.8.5. Luuakse õpilasesõbralik kõiki valla koolide teeninduspiirkondi arvestav 

koolitranspordisüsteem, mis kombineerib erinevaid transpordiliike. 

 

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.  
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8.9.3. Teehoolduse ja vajalike investeeringute tegemisel lähtutakse põhimõttest, et jooksvad 

suvised ja talvised hooldustööd rahastatakse Valla tulubaasi põhjal, riigieelarvest eraldatavad 

teehooldusvahendid suunatakse investeeringute tegemiseks, valla tulubaasist eraldatakse iga-

aastaselt investeeringute tarbeks riigi poolt eraldatava summaga samaväärne hulk vahendeid.  

8.9.4. Taotletakse arengukavade ja üldplaneeringutega ette nähtud prioriteetse infrastruktuuri 

kaasajastamist, sh riigiteede rekonstrueerimist ning elektrivarustuse ja side kvaliteedi 

parandamisele suunatud objektide ehitust. 

 

8.10. Organisatsioonidesse kuulumine ja välissuhted 

8.10.1. Valla kuulumise koostööorganisatsioonidesse (nt LEADER tegevusgrupp, 

EMOVL/ELL, HOL jne) otsustab Valla volikogu peale 2017. aasta kohalike omavalitsuste 

volikogude valimisi. 

8.10.2 Valla välissuhete aluseks olevad partnerluskokkulepped kiidab heaks Valla volikogu, 

arvestades maksimaalses ulatuses väljakujunenud ja toimivaid koostöösuhteid 

välispartneritega. 

 

9. VALLA TEENISTUJAD JA TÖÖTAJAD 

9.1. Lepinguosaliste linna- ja vallavalitsuse teenistujad (sh abivallavanemad ja abilinnapead) ja 

hallatavate asutuste töötajad jätkavad teenistust või tööd oma endises valdkonnas juhul, kui 

Valla ametiasutuse või hallatavate asutuste struktuurist ei tulene teisiti.  

9.2. Teenistus- ja töölepingu tingimused, mis üleminevatel teenistujatel ja töötajatel on 

kehtinud eelmise tööandja või tegevuse lõpetanud tööandja juures, on siduvad Vallale kui uuele 

tööandjale. Juhul kui ühe valdkonna juhte/spetsialiste on mitu, siis lepitakse kokku enne 

ühinemise jõustumist kõigile töötajatele selge ja kvalifikatsioonile vastav ametikoht ja töö sisu 

liitumise hetkeks. Kui teenistuja või töötaja vallas ühinemisjärgselt tööd jätkata ei soovi, 

koondatakse vastav ametikoht, nähes ette täiendava lahkumishüvitise 3 kuupalga ulatuses. 

9.3. Kui abivallavanemad ja abilinnapead ei saa Vallas tööd jätkata, kompenseeritakse töölt 

lahkumine täiendavalt lahkumishüvitisega 3 kuupalga ulatuses, v.a juhul, kui seadusandlus 

näeb ühinemise käigus lahkuvatele abivallavanematele ja abilinnapeadele täiendava 

lisakompensatsiooni. 

9.4. Ametiasutuste töö ümberkorraldamisel ja uute teenistujate teenistusse võtmise vajadusel 

leitakse personal eelkõige sisekonkursi teel, et tagada info, teadmiste ja oskuste kvaliteet ning 

nende säilimine ja haldusprotsesside tõrgeteta jätkumine.  

 

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 3. Ühinenud 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.  
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10.3. Kaasfinantseeringuga seotud investeeringud teostatakse vaid toetusraha eraldamisel. 

 

11. ÜHINEMISTOETUSE KASUTAMINE  

11.1. Keskvalitsuse poolt eraldatavat ühinemistoetust (ligikaudne suurus 2,2 miljonit eurot6) 

kasutatakse lisaks lepingu punktis 10 toodule ka järgmisteks seaduses ettenähtud tegevusteks: 

11.1.1. Registrite ühildamine ja sellega seotud info- ja kommunikatsioonitehnoloogiliste ning 

tarkvara soetamisega seotud investeeringud.; 

11.1.2. Valla juhtimisstruktuuri ümberkorraldamisega seotud kulud, sh lahkumishüvitised. 

11.1.3. Valla õigusaktide ühtlustamine ning arengu- ja strateegiadokumentide koostamine.  

11.1.4. Ametnike ja töötajate ümber- ja täiendõpe. 

11.1.5. Organisatsioonide töökorralduste mõistlik ühtlustamine. 

 

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 3/4 häälteenamusega. Lepingu muutmise 

võimalus ei laiene lepingupunktidele 8.1.2 ja 8.1.3 

12.5 Peale kohaliku omavalitsuste üksuste ühinemist toimuvad edasised  territooriumiosade 

halduskorralduslikud muudatused (sh võimalikud edasised jagunemised ja ühinemised)  

vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.  

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 lisas 4 on esitatud Valla ühinemise üleminekuperioodis (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 neljas identses eestikeelses originaaleksemplaris, millest kõik 

lepinguosalised saavad ühe originaali. 

 

LEPINGU LISAD 

                                                           
6 Arvesse on võetud 2016. aasta 1. jaanuari rahvaarve ning 2015. aasta detsembris kooskõlastamiseks esitatud 
Haldusreformi seaduse eelnõus sisalduvat ühinemistoetuste suurendamise kavatsust. 
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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 ja 

eelarve 

Lisa 4. Üleminekuperioodi tegevus- ja ajakava  

Lisa 5. Kernu valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2014  

Lisa 6. Nissi valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2014 

Lisa 7. Saue valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2014  

Lisa 8. Saue linna auditeeritud majandusaasta aruanne 2014 
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Ühinemislepingu lisa 1. Kernu valla, Nissi valla, Saue linna ja Saue valla 

ühinemislepingu seletuskiri 

 

Ühinemislepingu õiguslik alus: kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 

10, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 91, kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise 

soodustamise seadus ja Saue Vallavolikogu ettepanek Kernu Vallavolikogule, Nissi 

Vallavolikogule ning Saue Linnavolikogule algatada haldusterritoriaalse korralduse muutmine 

ja ühinemisläbirääkimised (24. aprilli 2014. a otsus nr 27) ja Kernu Vallavolikogu (19. juuni 

2014. a otsus nr 25), Nissi Vallavolikogu (15. mai 2014. a otsus nr 20) ja Saue Linnavolikogu 

(19. juuni 2014. a otsus nr 41) otsused ühinemisläbirääkimistega nõustumise kohta 

Vastavalt Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 91 lg 2 p 1 lisatakse ühinemislepingule 

seletuskiri, milles peab olema märgitud haldusterritoriaalse korralduse muutmise vajaduse 

põhjendus, territooriumi suurus (pindala) ja alaliste elanike arv.  

 

1. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise vajaduse põhjendus. 

 

Kernu valla, Nissi valla, Saue linna ja Saue valla ühinemisläbirääkimiste käigus on poolte 

esindajad seadnud ühiseks eesmärgiks tänaste omavalitsuste kui kogukondade jätkusuutliku 

arengu ja strateegilise juhtimisvõimekuse suurendamise. Sellega soovitakse ühendada tänaste 

omavalitsusüksuste arengupotentsiaal ja tugevused, et anda oluline tõuge piirkonna 

tasakaalustatud arengusse. Ühinemine võimaldab parandada omavalitsuse elanike elukvaliteeti, 

arendada igapäevelu ja infrastruktuuri. 

Ühinemise käigus soovitakse moodustada jätkusuutlik, tervikliku ruumistruktuuriga vald, mida 

iseloomustab toimiv haldus- ja teenuskeskuste võrgustik, head transpordiühendused ja kõrge 

arengupotentsiaal pealinna tagamaapiirkonnana. Tõmbekeskuste ja nende tagamaal asuvate 

omavalitsuste ühinemine loob eeldused, et ühinemisest tulenevat kõrgemat finants- ja 

haldussuutlikkust rakendada piirkonna ühtlaseks arendamiseks ning vältida rõhuasetuse 

koondumist keskustesse. Sel viisil halduskorralduse muutumine aitab kaasa Lääne-Harjumaa 

tasakaalustatud ja terviklikule arengule ning tugevdab ühinevate omavalitsuse edaspidiseid 

positsioone võimalike riigi poolt läbi viidavate halduskorralduslike ümberkorralduste korral. 

Moodustatava omavalitsuse sisese juhtimis- ja teenuste osutamise struktuuri kuulub 

mitmetasandiline keskustevõrgustik, kuhu kuulub valla keskus Saue linnas, halduskeskused 

Laagris, Haibas ja Riisiperes ning teenuskeskused Ääsmäel, Turbas ja Laitse-Kaasiku 

piirkonnas. Seesugune süsteem võimaldab teenuste osutamise ja otsustusprotsessid korraldada 

optimaalsel tasandil ning vältida keskusest kaugemate piirkondade ääremaastumist. Keskuste 

süsteem ja erinevate keskuste tasandite ülesanded on kajastatud lepingu peatükis nr 6. 
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Ühinemisleping näeb ette olulisi põhimõtteid avalike teenuste arendamisel haridus- ja 

sotsiaalvaldkonnas. Muuhulgas on kokku lepitud koolivõrgu säilitamine ja arendamine sh kahe 

gümnaasiumi vajadus ühendomavalitsuses (riigigümnaasium Laagris ja munitsipaalomandis 

olev gümnaasium Sauel) ning pedagoogide palgataseme ühtlustamine kehtiva kõrgeima 

palgataseme järgi (kõrgeim palgatase on lepingu heakskiitmise seisuga Kernu vallas).   

Sotsiaalteenuste- ja toetuste valdkonnas on muuhulgas kokkulepitud, et teenused ja toetused 

kehtestatakse kogu vallas ühesugustel alustel ja määrades. Ühtlustamisel  võetakse aluseks 

põhimõte, et ühtlustamine toimub lepinguosaliste kõrgema toetusmäära alusel. Lepinguosaliste 

2015. aastal KOV-eelarve vahendistest  makstud mittevajaduspõhiseid toetusi kajastavad 

tabelid 1-4. 

 

Tabel 1. Kernu valla sotsiaaltoetuste andmestik (2015. aasta andmed) Allikas: Kernu 

Vallavalitsus 

Toetuse liik Toetuse 

määr 

Makstud toetusi Saajate 

arv 

Maksete 

arv 

Erakorraline toetus 200/400/700 1 619,20 16 17 

Ravimitoetus 180 3 669,21 29 65 

Rehabilitatsioonitoetus 270 2 114,41 13 19 

küttepuudetoetus 130 1 170,00 9 9 

Lapsehoiutoetus * 11 177,09 4 7 

Kooliminekutoetus 64/32 1 408,00 25 25 

Koolilõunatoetus **    

Gümnaasiumitoetus 20/40 kuus 5 520,00 22 34 

Sotsiaalteenuse toetus  200 1 2 

Õpilastoetus *** 40 1 1 

Koolisõidutoetus **** 949,31 3 9 

Lasteaiatoetus * 2 133,00 8 24 

Õpilaskodutoetus 20/40 3 493,20 8 8 

Sünnitoetus 320/160 8000 28  

Juubelitoetus 35 1435 41  
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Hooldekodutoetus ***** 40905,8 9  

Erihoolekandeteenuse 

toetus 

kuni 250 kuus    

Matusetoetus 100 1600 16  

 * Lapsehoiutoetuse suuruseks on 50% munitsipaallasteasutuse tegevuskulust lapse 

kohta. Kui mõlema lapsevanema või üksikvanema püsiv elukoht asub Kernu vallas, on 

lapsehoiutoetuse suuruseks 100% munitsipaallasteasutuse tegevuskulust lapse kohta. 

** Koolilõunatoetuse suuruseks on 1 (üks) euro ühe koolilõuna kohta. Kui vallas asuvas 

koolis pakutakse lisaks koolilõunale ka hommikusööki, võib vallavalitsus maksta 

koolilõunatoetust täiendavalt ka hommikusöögi eest tasumiseks, kui sissetulek 

pereliikme   

kohta kuus on alla kolmekordse toimetulekupiiri või on tegemist nelja- või 

enamalapselise või hooldusperega ning lapsevanema ja õpilase elukoht asub Kernu 

vallas. 

*** Õpilastoetuse suuruseks vabariiklikel üritustel osalemise korral on kuni 20 

(kakskümmend) eurot ja rahvusvahelistel üritustel osalemise korral kuni 100 (sada) 

eurot. Kui mõlema lapsevanema või üksikvanema püsiv elukoht, täisealise õpilase 

puhul aga tema enda püsiv elukoht asub Kernu vallas, on  

õpilastoetuse suuruseks vabariiklikel üritustel osalemise korral on kuni 40 

(nelikümmend) eurot ja rahvusvahelistel üritustel osalemise korral kuni 200 (kakssada) 

eurot. 

**** Vastavalt 

määrusele 

    

***** Hooldekodutoetuse suuruseks on hooldekodu teenuse maksumus (hooldustasu), 

millest on maha arvatud hoolduse vajaja ja tema suhtes ülalpidamiskohustusega isikute 

kanda jääv osa. 

 

Tabel 2. Nissi valla sotsiaaltoetuste andmestik (2015. aasta andmed) Allikas: Nissi 

Vallavalitsus 

Toetuse nimetus Toetuse piirmäär Makstud 

summa 

Rahuldatud 

taotlusi kokku 

Erakorraline toetus 270 € 2024,15 33 

Hooldekodutoetus 150€ / 250 € või suurem 27943,36 23 
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Koolilõunatoetus 100% maksumusest 0 0 

Kooliaasta alguse toetus 

suurele perele 

54 € aastas (ühe lapse 

kohta) 

3996 34 

Koolitoetus riiete ostmiseks 54 € aastas (ühe lapse 

kohta) 

810 12 

Õpilaskodu üüri toetus sõltub sissetulekust/ max 

100% maksumusest  

1563,24 10 

Laagritoetus kuni 90 € aastas 478 8 

Lapsehoiutoetus 50% maksumusest 0 0 

Lasteaiatoetus sõltub sissetulekust/ max 

42,90 € kuus 

5613,68 21 

Ravimitoetus  54 € aastas 1212,48 30 

Sotsiaalteenuste toetus kuni 180 € aastas 60 1 

Matusetoetus 200 € 8 000 € 40 

Sünnitoetus 200 € 4 800 € 24 

Gümnaasiumitoetus 45€ / 55€ / 65€ 15580 36 

Erihoolekandeteenuse toetus 250 € kuus 0 0 

Abivahenditoetus täiskasvanule 50%, lastel 

100% abivahendi 

maksumusest 

0 0 

Õpilastoetus 60€/ 300€ 2430 10 

Sporditoetus 2000 € aastas 2000 1 

Koolisõidutoetus 0,11 senti/km  või 100% 

maksumusest 

3920 5 

 

Tabel 3. Saue linna sotsiaaltoetuste andmestik (2015. aasta andmed). Allikas: Saue 

Linnavalitsus 

Toetuse nimetus Toetuse määr Saajate arv Makstud 

kokku 
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Sünnitoetus 260 63+52* 13 585 

Eakate jõulutoetus 20 1051 21020 

Eakate sünnipäevatoetus 20 1058 21160 

Koduse mudilase toetus 65 43 19597 

Koolitoetus 70 87 6055 

Eakate hooldajatoetus 27/40 90 28592 

Matusetoetus 200 47 9400 

Koolieelse eralasteasutuse toetus 100-275 73 195 005 

* Sünnitoetuse esimese osa saajad (50% määrast) + teise osa (50% määrast) saajad 

 

Tabel 4. Saue valla sotsiaaltoetuste andmestik (2015. aasta andmed) Allikas: Saue Vallavalitsus 

Toetuse nimetus Toetuse määr Saajate arv Makstud 

kokku 

Sünnitoetus 320 249 35600 

Matusetoetus 150 49 6844 

Esmakordselt kooli mineva lapse 

toetus 

160/80 168 26080 

Kasuperetoetus 200 € kuus 7 17680 

Koduse lapse toetus 128/64 264 227904 

Ravimitoetus 45 € aastas 674 29509 

Taastusravi-ja rehabilitatsiooni toetus 307 € aastas 267 37246 

Viipekeele tõlketeenuse toetus kuni 500 € aastas 1 39 

Invatranspordi toetus kuni 96 € aastas 71 5359 

Koolilõpu medali toetus 100 kuld/70 hõbe 1 kuld 100 

Eestkostetava toetus kuni 250 € aastas 4 696 

Eralastehoiuasutuse toetus 280/128 140 379197 



17 
 

Statsionaarset taastusravi (funktsioone toetav 

taastusravi)vajava isiku toetus 

4 2429 

Ühekordne toetus sõlt toimetulekust 7 3283 

Hoolekandeasutuse teenuse toetus 300/430/470 25 28895 

Vältimatu abi toetus 300 € kuus 1 100 

asenduskoduteenuse toetus on kuni 247 eurot 

kuus; 

1 175 

puudega lapsele osutatavate teenuste 

toetus on 

kuni 7000 eurot 

aastas; 

7 25640 

Huvitegevuse toetus 16 327 152 041 

Kooli- ja lasteaia toit sõlt toimetulekust 8 1021 

Õpilaste invatransport(sügav/raske) 64 € kuus 15 7104 

Õpilaste sõidusoodustus vastavalt 

vajadusele 

40 7539 

Hooldajatoetus 25,57/19,17/15,34 35 5967 

Riikliku lapsehoiuteenuse rahastamine  1 265 

Lasteaia kohatasu toetus  1 41 

Toimetulekutoetus  21 leibkonnale 17080,07 

Vajaduspõhine peretoetus  7 leibkonnale 2160 

 

Kernu valla, Nissi valla, Saue linna ja Saue valla ühinemise finantsmõjude hindamiseks viidi 

läbi vastavasisuline analüüs, hinnangu koondraporti (OÜ Cumulus Consulting, 20157) 

andmestiku kohaselt lisandub õpetajate töötasude arvestamise põhimõtete ühtlustamisel 

omavalitsuse eelarvele täiendavat kulu suurusjärgus 200 000 eurot aastas ning toetuste 

ühtlustamisel ligikaudu 300 000 eurot aastas.  Analüüsitulemusena selgub kokkuvõtvalt, et 

tekib ligi 30 miljoni euro suuruse põhitegevuse tuluga omavalitsusüksus (aastal 2018), 

põhitegevuse tulemiga 2,6 miljonit eurot ehk 9% põhitegevuse tuludest. Aastaks 2021 suureneb 

põhitegevuse tulem 12%-ni põhitegevuse tuludest ulatudes 4,2 miljoni euroni. Põhitegevuse 

kulude maht suureneb tulenevalt ühinemislepingus sätestatust maksimaalselt 700 tuhande euro 

võrra aastas, mis on aga otseselt suunatud avaliku teenuse kvaliteedi parandamisse (õpetajate 

palkade suurendamine, transpordivõimaluste parandamine, sotsiaalse kaitse kulutuste 

                                                           
7 http://www.laaneharjuvald.ee/files/Finantsanalyys.pdf  

http://www.laaneharjuvald.ee/files/Finantsanalyys.pdf


18 
 

suurendamine) ning see väheneb ajas ning ei ohusta investeerimis- ja juhtimisvõimekuseks 

vajaliku põhitegevuse tulemi tagamist.  

 

2. Ühinemisläbirääkimiste korraldus 

Ühinemisläbirääkimisi koordineeris läbirääkivate volikogude poolt volitatud esindajatest 

koosnev juhtivkomisjon, mis kogunes reeglina 1 kord kuus. Komisjoni koosseisu kuulusid 

valdavalt omavalitsusjuhid (vallavanemad, linnapea, volikogude esimehed) ning Saue linna 

puhul ka volikogusse kuuluvate poliitiliste jõudude esindajad. Moodustati neli valdkondlikku 

komisjoni: 

- hariduskomisjon; 

- sotsiaal- ja tervishoiukomisjon; 

- kultuuri-, spordi-, ja kolmanda sektori komisjon; 

- finants-, majandus- ja arenduskomisjon. 

 

Valdkondlike komisjonide koosseisud olid laiapõhjalised – kaasatud olid valdkonna ametnikud, 

volikogude komisjonide esindajad teiste asjakohaste organisatsioonide esindajad. Valdkondlike 

komisjonide tegevusvaldkonda kuulus teenuste kaardistamine, valdkondlike 

ühinemiseesmärkide seadmine ja ühinemislepingu projekti läbivaatamine ning täiendus- ja 

parandusettepanekute tegemine. 

Juhtivkomisjoni ja valdkondlike komisjonide esindajad käisid kõneluste käigus 3 

tutvumisvisiidil/seminaril – tutvuti Türi valla, Lääne-Saare valla ja Audru valla 

ühinemiskogemustega. 2016. jaanuaris toimus  ühinemisläbirääkimiste visiooniseminar, kus 

tegeleti ühinemise mõjude kaardistamisega. 

Ühinemisläbirääkimiste käigust avalikkuse ja asjaosaliste teavitamiseks loodi läbirääkimiste 

koduleht www.laaneharjuvald.ee, kus avalikustati kogu läbirääkimistega seonduv 

dokumentatsioon ja teave. Anti välja 3 info- ja ajalehte – kevadel 2015 esimene ülevaatlik 

“Ühinemisleht”, sügisel 2015 infoleht avalike koosolekute läbiviimise ja sellega seonduva 

kohta ning talvel 2016 teine “Ühinemisleht”, millega avalikustati ühinemisleping ning anti 

informatsiooni rahva arvamuse väljaselgitamise kohta. Lehed toimetati otsepostitusteenusena 

kõikidesse piirkonna postkastidesse, levitati raamatukogudes ning internetis. 2015. aasta 

novembris ja detsembris toimusid piirkonna suuremates keskustes  (Saue, Laagri, Ääsmäe, 

Haiba, Laitse, Turba ja Riisipere) avalikud arutelud, kus tutvustati ühinemislepingu projekti 

ning koguti tagasisidet täiendust- ja muudatusettepanekute kohta. Ühinemislepingu avalik 

väljapanek toimus veebruaris 2016, leping avalikustati omavalitsuste kodulehtedel internetis, 

omavalitsuste kantseleides ja piirkonna raamatukogudes. 

http://www.laaneharjuvald.ee/
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Ühinemisläbirääkimiste läbiviimise korralduslike küsimuste koordineerimisega tegeles Saue 

Vallavalitsuse ühinemisläbirääkimiste nõunik (alates 01.02.2016.a. ühinemisläbirääkimiste 

koordinaator) Kadri Tillemann, läbirääkimiste protsessi konsulteerisid Kersten Kattai ja Georg 

Sootla Tallinna Ülikoolist (riiklikult rahastatud konsultatsiooniteenuse raames). 

3. Territooriumi suurus  

Läbirääkivatest omavalitsustest kõige suurema territooriumiga on Nissi vald ( 265 km2), 

järgnevad Saue vald (191 km2) ja Kernu vald (175 km2), kõige väiksema pindalaga on Saue 

linn (3,5 km2). Ühendomavalitsuse kogupindalaks kujuneb 634,5 km2, selle suurust ja piire 

kirjeldab ühinemislepingu lisa Lisa 2 (valla kaart). 

4. Elanike arv 

Seisuga 1. jaanuar 2016.a. olid läbirääkimistes osalevate omavalitsuste rahvastikunäitajad 

järgmised ning 2016. aasta 1. jaanuari andmetele tuginedes on moodustatava omavalitsuse 

rahvaarv 21 242  inimest: 

Tabel 5. Ühinemispiirkonna rahvastikunäitajad (1.01.2016 seisuga) 

KOV/vanuserühm 

(arv ja osakaal) 

0-6  7-18 19-64 65+ KOKKU 

1.01.2016 

(01.01.2015 

rahvastikuarv) 

Saue vald 1270 

(12,1%) 

1566 

(14,9%) 

6215 

(59,5%)  

1400 

(13,5%) 

10451 (10094) 

Saue linn 560 

(9,5%) 

834 

(14,2%) 

3380 

(57,7%) 

1093 

(18,6%) 

 5867 (5847) 

Nissi vald 197 

(6,8%) 

353 

(12,2%) 

1713 

(59,4%) 

621 

(21,6%) 

2884 (2899) 

Kernu vald 178  

(8,8%) 

253 

(12,4%) 

1270 

(62,2%) 

339 

(16,6%) 

2040 (1996) 

 

Täpsemat rahvastiku soolis- vanuselist struktuuri kajastavad Kernu valla, Nissi valla, Saue 

linna ja Saue valla rahvastikupüramiidid (Joonised 1-4, koostatud 01.01.2015.a. 

Statistikaameti andmestiku põhjal) 
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Joonis 1. Kernu valla rahvastikupüramiid 

 

 

Joonis 2. Nissi valla rahvastikupüramiid 
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Joonis 3. Saue linna rahvastikupüramiid 
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Joonis 4. Saue valla rahvastikupüramiid 

 

Lühiajalise trendi kohaselt on rahvastikuarv stabiilne või vähesel määral kasvav, ajavahemikul 

2015-2016 kasvas Saue valla elanikkond 3,54%, Kernu valla elanikkond 2,2% ja Saue linna 

elanikkond 0,34%. Nissi valla elanikkond vähenes 0,52% võrra.  

 

Pikaajalise Statistikaameti rahvastikuprognoosi (Joonis 5) on Harju maakonna rahvastikutrend 

kasvav. 

 

 

 

Joonis 5. Harju Maakonna rahvastikuprognoos aastani 2040 (Statistikaamet, 20148). 

 

5.  Elanike arvamuse väljaselgitamise tulemused 

 

Ajavahemikul 29. veebruar kuni 6. märts toimus vastavalt volikogude poolt kinnitatud 

määrustele rahva arvamuse väljaselgitamine läbirääkivates omavalitsustes. Toimus nii 

elektrooniline hääletamine internetikeskkonnas VOLIS (5 päeva ajavahemikul 29.02-4.03) 

ning sedelihääletus küsitluspunktides 29.02, 01.03 ja 06.03.  

Rahvaküsitluse käigus oli alates 16. aastastel piirkonna elanikel võimalik osaleda kahes 

hääletuses: väljendada arvamust, kas toetatakse ühinemist või mitte ning märkida, kas 

eelistatakse nime “Lääne-Harju vald” või “Saue vald”.  

Kokku käis nii internetis kui küsitluspunktides hääletamas ligikaudu 3380 inimest, keskmiseks 

osalusprotsendiks kujunes 21%. Küsitlustulemustest selgus, et kõige rohkem ühinemise 

                                                           
8 https://www.stat.ee/76319  

https://www.stat.ee/76319


23 
 

toetajaid oli Kernu vallas - 84%. Ühinemise toetajad olid ülekaalus ka Nissi vallas ja Saue 

vallas, Nissis oli toetajaid 77% ja Saue vallas 66%. Saue linnas oli ühinemise toetajaid 27%.  

Nimevalikutest kogus rohkem toetajaid Saue valla nimi, seda toetas 69% kõigist 

hääletanutest, 31% küsitluses osalenutest eelistanuks uue valla nimeks Lääne-Harju vald. 

Küsitlustulemused omavalitsuste kaupa: 

Kernu vald 

Kokku osales küsitluses 275 inimest st 17% kõigist hääleõiguslikest. 

Ühinemist toetas 232 inimest ( 84%), vastu oli 43 inimest (16%). 163 hääletajat eelistas 

Lääne-Harju valla nime ja 93 Saue valla nime. 

Nissi vald 

Kokku osales küsitluses 364 inimest st 15% kõigist hääleõiguslikest. 

Ühinemist toetas 279 inimest (77%), vastu oli 85 inimest (23%). 224 hääletajat eelistas 

Lääne-Harju valla nime ja 87 Saue valla nime. 

Saue linn 

Kokku osales küsitluses 1884 inimest st 41% kõigist hääleõiguslikest. 

Ühinemist toetas 500 inimest (27%), vastu oli 1384 (73%). 161 hääletajat eelistas Lääne-

Harju valla nime ja 807 Saue valla nime. 

Saue vald 

Kokku osales küsitluses 858 inimest st 11% kõigist hääleõiguslikest. 

Ühinemist toetas 564 inimest (66%), vastu oli  294 (34%). 145 hääletajat eelistas Lääne-Harju 

valla nime ja  543 Saue valla nime. 

Nimevaliku “Saue vald” toetajate hulk kogu ühinemispiirkonnas osutus suuremaks kui 

nimevaliku “Lääne-Harju vald”, vastavalt juhtivkomisjoni kokkuleppele jätkatakse 

ühinemisprotsessi valla nimetusega “Saue vald” (kajastatud käesoleva lepingu punktis 4.3). 
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Ühinemislepingu lisa 2. Kaart 

 

  



 
 

Ühinemislepingu lisa 3. Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasnevate investeeringute põhjendus ja eelarve 

Juhul, kui riiklikku ühinemistoetust (ligikaudu 2.2 miljonit eurot) soovitakse kasutatakse investeeringute tegemiseks, tuleb ühinemislepingule 

lisada investeeringute tegemise vajaduse põhjendus ja eelarve. Lääne-Harju valla ühinemisläbirääkimiste käigus on kokku lepitud, et 

investeeringuvajaduste loetelusse nimetab iga läbirääkiv omavalitsus viis prioriteetset investeeringut ja sellele lisatakse ühine vajadus rajada Sauele 

administratiivhoone. Ühinemistoetus ei võimalda rahastada kõikide loetelus olevate objektide ja rajatiste rajamist, kuid see loob võimaluse kasutada 

ühinemistoetust kas projektitoetuse või laenu omafinantseeringuks 

Investeeringuid tehes järgitakse kogu piirkonna tasakaalustatud arengu põhimõtet, arvestades Ühinevate omavalitsuste arengukavasid, senitehtud 

investeeringuid ja võetud kohustusi ning majanduslikke võimalusi ning objekti olulisust ning oodatavat kasutamisintensiivsust. Lähtutakse ka 

põhimõttest, et ühinemistoetust kasutatakse vallapoolse omafinantseeringu katmiseks. Euroopa struktuurifondide kasutamisel lähtutakse sealjuures 

vastava finantseerimismeetme omafinantseeringu määrast. Muudel juhtudel eeldatakse, et ühinemistoetus katab 20 % investeeringu vajadusest, 

ülejäänud investeeringuvajadus kaetakse  ühinenud valla  eelarve positiivsest tulemist või laenukapitali kaasamise teel. 

 

Nr Objekt Valdkond Maksumus 

(EUR) 

Märkused 

Ühendvalla loomisega seotud investeerimisvajadused 

 Multifunktsionaalse keskusehoone rajamine Sauele (ca 2000 m2) Administreerimine 2 400 000   

Kernu valla investeerimisvajadused 

1. Teede mustkatted (15 km) Majandus 1 400 000  

2. 

Kernu-Haiba hariduse  investeeringud 

Haridus 450 000 Eeldatav 

omafinantseeringu 

määr 20% 
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3. Ruila Põhikooli siseruumide renoveerimine  ja juurdeehitus Haridus 1 000 000    Eeldatav 

omafinantseeringu 

määr 20% 

4. 

Laitse ja Kibuna piirkonna kergliiklusteed (10km) 

Majandus 

1 200 000    

Eeldatav 

omafinantseeringu 

määr 15% 

5. 
Laitse ja Ruila küla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni rekonstrueerimine 

Majandus 

1 400 000    

Eeldatav 

omafinantseeringu 

määr 20% 

Nissi valla investeerimisvajadused 

1. Turba ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rekonstrueerimine Majandus 4 500 000 Eeldatav 

omafinantseeringu 

määr 17 % 

2. Riisipere lasteaia uue hoone ehitus Haridus 1 400 000  

3.  Riisipere kultuurimaja/ vallamaja rekonstrueerimine Kultuur/administre

erimine 

1 000 000 

 

4. Turba kooli rekonstrueerimistööd (elektri- ja ventilatsioonisüsteem, 

kanalisatsioon, kelder) 

Haridus 200 000 

 

5. Turba Jaama tn kergliiklustee Majandus 58 000 Eeldatav 

omafinantseeringu 

määr 15 % 
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Saue linna investeerimisvajadused 

1. Lasteaia rajamine Haridus 1 000 000 Eeldatav 

omafinantseeringu 

määr 20 % 

2. Koolikompleksi laiendamine (spordi- ja tehnoloogiahoone ehitamine, 

ujula rekonstrueerimine)  

Haridus/kultuur 10 500 000 Eeldatav 

omafinantseeringu 

määr 20 % 

3. Tule tänava, Tule põik ja Nurmesalu tn rekonstrueerimine Majandus  2 500 000 Eeldatav 

omafinantseeringu 

määr 20 % 

4. Esmatasandi tervisekeskuse rajamine Tervishoid 1 000 000 Eeldatav 

omafinantseeringu 

määr 20 % 

5. Tänavavalgustuse rekonstrueerimine Majandus 500 000 Eeldatav 

omafinantseeringu 

määr 20 % 

Saue valla investeerimisvajadused 

1. Ääsmäe Põhikooli rekonstrueerimine Haridus 3 000 000 Eeldatav 

omafinantseeringu 

määr 20 % 
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2. Laagri lasteaed-põhikooli rajamine Haridus 5 000 000 Eeldatav 

omafinantseeringu 

määr 20 % 

3. Ääsmäe küla teenusekeskuse rajamine Kultuur/turism 1 600 000 Eeldatav 

omafinantseeringu 

määr 20 % 

4. Ääsmäe Lasteaia rekonstrueerimine Haridus 1 900 000 Eeldatav 

omafinantseeringu 

määr 20 % 

5. Hüüru mõisa rekonstrueerimine Kultuur/turism    9 00 000 Eeldatav 

omafinantseeringu 

määr 20 % 
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Ühinemislepingu lisa 4. Ühinemislepingu sõlmimise järgsete üleminekutegevuste loetelu ja ajakava  

 

Üleminekuperioodi (alates ühinemislepingu heakskiitmisest kuni kohaliku omavalitsuste volikogude valimisteni 2017. aasta 15. oktoobril ) 

tegevuste eesmärk on ühendomavalitsuse sujuv töö peale ühiseid kohaliku omavalitsuse volikogude valimisi, milleks loovad eeldused 

sünkroniseeritud olulised arengu- ja administratiivdokumendid, töökultuuride ühtlustamine ja valdkonnajuhtide- ja spetsialistide koostöökogemus. 

 

Tegevus Vastutajad Tähtaeg 

Keskusehoone rajamise 

ettevalmistustegevuste läbiviimine 

(arhitektuurikonkurss ja projekteerimine) 

eesmärgiga alustada keskuse rajamist 

aadressile Kütise 8a, Saue linn peale 2017. 

aasta KOV valimisi 

Vallavanemate 

töörühm/valdkonnajuhtide 

töörühm/teenusepakkuja 

Ettevalmistustööde lõpp hiljemalt oktoober 2017 

Valla arengukava projekt Vallavanemate 

töörühm/valdkonnajuhtide 

töörühm/teenusepakkuja 

Projekt väljatöötatud hiljemalt 30.06.2017 

Valla  põhimääruse projekt Vallasekretäridest koosnev töörühm Projekt väljatöötatud ja volikogude menetlusse antud hiljemalt 

01.09.2016 

Vastuvõetud ühinevate volikogude poolt hiljemalt 01.12.2016 

Valla sümboolika  Konkursikomisjon  Avalik konkurss algusega  hiljemalt 01.06.2016 

Omavalitsuse eelarvestrateegia projekt Majanduse/rahanduse abivallavanemate 

või osakonnajuhatajate töörühm 

Projekt väljatöötatud hiljemalt 30.09.2017 

Vallavalitsuse kui ametiasutuse 

(organogramm, mis täpsustaks allüksuste 

vastutusalad ja põhiülesanded, 

juhtimisahelad)  ja ametikohtade struktuuri 

projekt 

Vallavanemate töörühm Projekt väljatöötatud hiljemalt 31.12.2016 * 
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Peamiste hallatavate asutuste töötajate 

(õpetajad, kultuuritöötajad jne) palkade 

ühtlustamise põhimõtted 

Valdkonnajuhtide töörühm Projekt väljatöötatud hiljemalt 01.05.2017 

Sotsiaaltoetuste ja -teenuste kordade ja 

ühtlustamise projektid 

Sotsiaalnõunike ja valdkonnajuhtide 

töörühm 

Projekt väljatöötatud hiljemalt 31.12.2016 

Hallatavate asutuste kohatasude 

(teenustasude) ühtlustamise põhimõtted 

Valdkonnajuhtide töörühm Projekt väljatöötatud hiljemalt 31.12.2016 

Ühinemispiirkonna kodanikuühenduste 

initsiatiivi toetamine, mis looks eeldused 

lepingupunktis 8.5 (külaliikumine ja koostöö 

kodanikuühendustega) sisalduvate sätete 

elluviimiseks sh vajaliku 

alusdokumentatsiooni projektide 

väljatöötamiseks 

Läbirääkivate omavalitsuste volikogud 

ja valitsused 

Ei kohaldu 

 

* ühinemislepingu projekti järgi 6 kuud enne 2017. aasta valimisi 

 

 

 


