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Seletuskiri 

Paide Linnavolikogu otsuse „Ühinemislepingu muutmine“ eelnõule 

 

 

Otsuse eelnõu esitab Paide Linnavalitsus. 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 101 kohaselt on volikogu 

ainupädevuses haldusterritoriaalse korralduse muutmisel vastuvõetud ühinemislepingu ja 

ühinemiskokkuleppe muutmine. 

 

Ühinemislepingu muutmisel kohaldatakse Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 91 

lõikeid 4‒7. Ühinemislepingu muutmisel muudetakse ühinemislepingu põhiteksti. 

Ühinemislepingu muudatus ehk Paide Linnavolikogu otsuse eelnõu tuleb otsuse tegemise 

eelselt avalikustada. Otsuse eelnõu pannakse avalikkusele tutvumiseks välja, tagades 

avalikkusele otsuse eelnõu ja seletuskirjaga tutvumise võimaluse ning määrates ettepanekute 

ja vastuväidete esitamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui kolm nädalat väljapaneku algusest 

arvates. Ühinemislepingu muutmise otsuse eelnõu ja seletuskiri oli Paide Linnavolikogu 

30. aprilli 2020 otsuse nr 16 „Ühinemislepingu muutmise otsuse eelnõu ja seletuskirja 

väljapanemine“ kohaselt avalikul väljapanekul kolm nädalat perioodil 4. mai kuni 25. mai 

2020. 

 

Ühinemislepingu muudatusele lisatakse volikogule esitatud ettepanekud ja vastuväited ning 

õiend, milles näidatakse nende saabumise kuupäev, esitaja ja volikogus läbivaatamise 

tulemus. Ühinemislepingu muudatus kinnitatakse Paide Linnavolikogu otsusega. Pärast 

ühinemislepingu muudatuse kinnitamist volikogu poolt avalikustatakse see koos lisadega 

linna veebilehel. Ühinemislepingu muudatus avaldatakse Riigi Teatajas. 

 

Ühinemislepingu muutmine on mitmeetapiline menetlus, mille raames tuleb volikogul võtta 

vastu kaks otsust. 

 

1. Esmalt tuleb volikogus otsusega (poolthäälte enamus) heaks kiita ühinemislepingu 

muudatuse väljapanemine avalikkusele tutvumiseks. Sellele otsusele tuleb lisada 

ühinemislepingu teksti muutmise otsuse eelnõu ja muudatust kajastav seletuskiri. Nimetatud 

volikogu otsuse heakskiitmise järel pannakse ühinemislepingu muutmise eelnõu koos 

seletuskirjaga avalikkusele tutvumiseks välja ETHS § 91 lõikes 4 sätestatud korras: 

ühinemisleping ja selle lisad pannakse avalikkusele tutvumiseks välja, tagades avalikkusele 

nimetatud dokumentidega tutvumise võimaluse ning määrates ettepanekute ja vastuväidete 

esitamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui kolm nädalat väljapaneku algusest arvates. 

 

2. Pärast ühinemislepingu avalikku väljapanekut suunatakse eelnõu menetlemiseks kõikidesse 

alatistesse komisjonidesse ning regionaalarengukomisjon ehk juhtivkomisjon arutab läbi 

ühinemislepingu eelnõule esitatud ettepanekud ja vastuväited (sh teiste alatiste komisjonide 

ettepanekud), mille järel vormistatakse ettepanekute ja vastuväidete osas õiend. Õiend 



esitatakse ühinemislepingu muutmise otsuse eelnõu juurde, mis esitatakse lõplikuks 

otsustamiseks volikogule. 

 

3. Ühinemislepingu muudatus ehk volikogu otsus ühinemislepingu muutmiseks kinnitatakse 

volikogu otsusega, milleks on vajalik ühinemislepingus ette nähtud häälteenamus 3/4. 

 

4. Pärast ühinemislepingu muudatuse kinnitamist volikogus avalikustatakse see Paide linna 

veebilehel. Ühinemislepingu muudatus tuleb avaldada Riigi Teatajas. 

 

Ühinemislepingu punkt 6.5. on sõnastatud järgmiselt:  

6.5. Tasakaalustatud ja kodanikulähedaste otsustusprotsesside tagamiseks luuakse praeguste 

Paide linna, Paide valla ja Roosna-Alliku valla elanike jaoks teeninduskeskused Paide linna ja 

Roosna-Alliku alevikku, kus teenuspiirkonnad moodustatakse otstarbekust silmas pidades ja 

need ei pea kattuma lepinguosaliste omavalitsuste halduspiiridega. Teeninduskeskustes 

võtavad elanikke vastu OV juhtkond ja teenistujad, seeläbi tagatakse OV elanike esmane 

nõustamine ja teenuste osutamine kohapeal (sh täiskohaga piirkonnajuhid, kes on 

linnavalitsuse liikmed, sotsiaaltöö spetsialistid ja sekretärid). Teeninduskeskustes tagatakse 

kõik vajalikud töövahendid sh autokasutamise võimalus teeninduspiirkonnas. 

 

Ettepanek ühinemislepingu punkti 6.5 sõnastamiseks on järgmine:  

6.5. Tasakaalustatud ja kodanikulähedaste otsustusprotsesside tagamiseks luuakse praeguste 

Paide linna, Paide valla ja Roosna-Alliku valla elanike jaoks teeninduskeskused Paide linna ja 

Roosna-Alliku alevikku, kus teenuspiirkonnad moodustatakse otstarbekust silmas pidades ja 

need ei pea kattuma lepinguosaliste omavalitsuste halduspiiridega. Teeninduskeskustes 

võtavad elanikke vastu OV juhtkond ja teenistujad, seeläbi tagatakse OV elanike esmane 

nõustamine ja teenuste osutamine kohapeal (sh täiskohaga piirkonnajuht, sotsiaaltöö 

spetsialistid ja sekretärid). Teeninduskeskustes tagatakse kõik vajalikud töövahendid sh 

autokasutamise võimalus teeninduspiirkonnas. 

 

Põhjendus ühinemislepingu punkti 6.5 muutmiseks:  

Paide linna, Paide valla ja Roosna-Alliku valla ühinemisest on möödunud 2,5 aastat. Ühise 

omavalitsuse kasvuraskustest on välja kasvatud ning selleks, et muuta omavalitsuse juhtimist 

tõhusamaks ja kuluefektiivsemaks, piisab kui on Paide linnas üks piirkonnajuht. Elanikele 

pakutavate teenuste kvaliteet sh teeninduskeskuses ei vähene ega muutu selle tõttu 

ebakvaliteetsemaks. 

 

Saavutatav rahaline kokkuhoid on aastas ca 32 000 eurot. 

 

Käesoleva otsuse vastuvõtmisega ei ole vaja kehtetuks tunnistada õigusakte. Otsuse eelnõu 

vastuvõtmisega ei kaasne kulutusi. 

 

Paide linna, Paide valla, Roosna-Alliku valla ühinemislepingu muudatuse avaliku väljapaneku 

käigus laekunud Ettepanek Alo Aasmaalt.  

 

 Esitamise 

kuupäev 

Ettepaneku 

tegija 

Ettepaneku/vastuväite sisu Linnavalitsuse seisukoht 

 

1 26.05.5020 Alo 

Aasma 

Tunnistada kehtetuks Lisa 3 

tabelis ühisobjekt: Paide ujula 

Mitte arvestada.  

Põhjendus: Ühinemislepingu punktis 

11.4 on kirjas, et omavalitsuse 

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, väheefektiivne või 

kahjulik OV arengu seisukohalt. See 

säte mõeldud nn taganemisklauslina, 

mis võimaldab ühinemislepingut 

muutmata osad investeeringud ära 

jätta või nt teenus sisse tellida. 

2 26.05.5020 Alo 

Aasma 

Tunnistada kehtetuks Lisa 3 

tabelis Roosna-Alliku vallas: 

Hooldekodu ehitamine 

Mitte arvestada. 

Põhjendus: Ühinemislepingu punktis 

11.4 on kirjas, et omavalitsuse 

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, väheefektiivne või 

kahjulik OV arengu seisukohalt. See 

säte mõeldud nn taganemisklauslina, 

mis võimaldab ühinemislepingut 

muutmata osad investeeringud ära 

jätta.  

3 26.05.5020 Alo 

Aasma 

Tunnistada kehtetuks Lisa 3 

tabelis Roosna-Alliku lasteaed 

Hellik soojustus ja 

renoveerimine 

Mitte arvestada.  

Põhjendus: Paide Linnavalitsus on 

kavatsus esitata Keskkonna-

investeeringute Keskusele taotlus 

17. juunil 2020 nimetatud objekti 

kaasrahastamiseks. Eesmärk on 

Roosna-Alliku Lasteaed Hellik 

renoveerida. 

4 26.05.5020 Alo 

Aasma 

Tunnistada kehtetuks Lisa 3 

tabelis Paide linna Keskväljaku 

rekonstrueerimine 

Mitte arvestada. 

Põhjendus: Arhitekturivõistlus on 

toimunud ning jätkatakse 

keskväljaku rekonstrueerimisega, 

järgmine etapp on keskväljaku 

detailplaneeringu kehtestamine. 

5 26.05.2020 Alo 

Aasma 

Muuta Lisa 3 ettenähtud 

investeeringusummasid selliselt, 

et suurendada „Vodja-Viisu 

kergliiklustee ehitamine koos 

valgustusega“ omaosalust 100 

000 eurolt 400 000 eurole nagu 

on kinnitatud 2020. a eelarves 

ning lisaeelarves ning lisada 

märkus, et investeering tehakse 

ka ilma kaasrahastuseta. 

Mitte arvestada. 

Põhjendus: Ühinemislepingu punktis 

11.4 on kirjas, et omavalitsuse 

volikogul on õigus prioriteetsete 

investeeringute nimekirjas teha 

muudatusi, kui need tulenevad 

reaalselt välja kujuneva eelarve 

summast. Summad Lisas 3 on 

indikatiivsed. 



 

 

 

Otsuse eelnõu on läbi arutatud Paide Linnavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni, 

haridus-, regionaal- ning eelarvekomisjonide koosolekutel. 

Komisjonid otsustasid toetada otsuse eelnõu vastuvõtmist linnavolikogus. 

 

Eelnõu koostaja: Nellika Valder, linnasekretär. 

  

 



 

 

Paide linna, Paide valla, Roosna-Alliku valla ühinemislepingu muudatuse avaliku väljapaneku käigus laekunud ettepanekute ja vastuväidete 

läbivaatamise tulemuse õiend 

 

 

 Esitamise 

kuupäev 

Ettepaneku 

tegija 

Ettepaneku/vastuväite sisu Läbivaatamise tulemus volikogus 

 

1 26.05.5020 Alo Aasma Tunnistada kehtetuks Lisa 3 tabelis 

ühisobjekt: Paide ujula 

Mitte toetada 

2 26.05.5020 Alo Aasma Tunnistada kehtetuks Lisa 3 tabelis 
Roosna-Alliku vallas: Hooldekodu 

ehitamine 

Mitte toetada 

3 26.05.5020 Alo Aasma Tunnistada kehtetuks Lisa 3 tabelis 

Roosna-Alliku lasteaed Hellik 

soojustus ja renoveerimine 

Mitte toetada 

4 26.05.5020 Alo Aasma Tunnistada kehtetuks Lisa 3 tabelis 

Paide linna Keskväljaku 

rekonstrueerimine 

Mitte toetada 

5 26.05.2020 Alo Aasma Muuta Lisa 3 ettenähtud 

investeeringusummasid selliselt, et 

suurendada „Vodja-Viisu 

kergliiklustee ehitamine koos 

valgustusega“ omaosalust 100 000 

eurolt 400 000 eurole nagu on 

kinnitatud 2020. a eelarves ning 

lisaeelarves ning lisada märkus, et 

investeering tehakse ka ilma 

kaasrahastuseta. 

Mitte toetada 

 

 

 

Aivar Tubli 

Linnavolikogu esimees 


