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PÕLTSAMAA LINNA, PÕLTSAMAA VALLA, PAJUSI VALLA JA PUURMANI 

VALLA ÜHINEMISLEPING 

 

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

territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9
1
, Põltsamaa Linnavolikogu ettepaneku Põltsamaa 

Vallavolikogule algatada haldusterritoriaalse korralduse muutmine ja ühinemisläbirääkimised 

(17. juuni 2014 otsus nr 41), Põltsamaa Vallavolikogu otsuse ühinemisläbirääkimistega 

nõustumise kohta (14. augusti 2014 otsus nr 78), Põltsamaa Linnavolikogu ettepaneku (15. 

detsembri 2015 otsus nr 1-3/120) ja Põltsamaa Vallavolikogu ettepaneku (17. detsembri 2015 

otsus nr 182) Pajusi Vallavolikogule, Puurmani Vallavolikogule algatada haldusterritoriaalse 

korralduse muutmine ja ühinemisläbirääkimised, Pajusi Vallavolikogu (18. veebruari 2016 

otsus nr 87), Puurmani Vallavolikogu (20. jaanuari 2016 otsus nr 1) otsused 

ühinemisläbirääkimistega nõustumise kohta ning sellele järgnenud ühinemisläbirääkimiste 

tulemused, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Pajusi vald ja Puurmani vald (edaspidi nimetatud 

ühinevad omavalitsused) sõlmivad ühinemislepingu (edaspidi ühinemisleping), mille 

eesmärgiks on moodustada vabatahtliku ühinemise teel uus kohaliku omavalitsuse üksus 

(edaspidi omavalitsusüksus). 

 

1. ÜLDSÄTTED 

 

1.1. Ühinemislepingus sätestatakse ühinevate omavalitsuste vabatahtliku ühinemise 

eesmärgid ja aeg, moodustatava omavalitsusüksuse liik nimi, piirid, sümboolika, ühinevate 

omavalitsuste õigusaktide kehtivus, ühinemisega kaasnevad organisatsioonilised 

ümberkorraldused ja avalike teenuste osutamise põhimõtted valdkonniti, omavalitsusüksuse 

ametiasutuse juhtimisstruktuuriga seotud muutused, töötajate ja teenistujatega seotud 

küsimuste lahendamine, eelarveliste ja teiste varaliste kohustuste ning õigustega seotud 

küsimuste lahendamise põhimõtted, investeeringud ja riikliku ühinemistoetuse kasutamine, 

samuti muude vajalikuks peetavate küsimuste lahendamine. 

 

1.2. Omavalitsusüksuse tegevussuundade kavandamisel, eesmärkide elluviimisel, 

omavalitsusüksusele pandud kohustuste täitmisel ja teenuste korraldamisel ning rahaliste 

vahendite suunamisel ühinemislepingu kehtivuse ajal lähtub volikogu ühinemislepingus 

sätestatust. 

 

2. ÜHINEMISE EESMÄRGID 

 

Ühinemisel seatakse eesmärgiks saavutada: 

 

2.1. terviklik, loogiliselt hästi toimiv sotsiaalselt, majanduslikult ja territoriaalselt sidus ja 

tasakaalustatud omavalitsusüksus, mis võtab arvesse piirkonna ajaloolist asustust, inimeste 

igapäevaliikumisi ja pikaajalisi kultuuritraditsioone; 

 

2.2. elanike kõrgem elukvaliteet ja piirkonna tugevam konkurentsivõime  läbi kohaliku 

arengupotentsiaali parema kasutamise, elanike sotsiaalse, majandusliku, kultuurilise ja 

administratiivse suutlikkuse; 

 

2.3. avalike teenuste kvaliteetne osutamine ja optimaalne kättesaadavus, lähtuvalt elanike 

õigustatud vajadustest ja kohaliku omavalitsuse tõhusast korraldusest; 

 



 

2.4. tulemuslik juhtimine läbi kompetentse ja motiveeritud ametnikkonna, omavalitsusüksuse 

strateegilise juhtimise, otstarbeka ressursikasutuse ning laialdase võrgustikupõhise 

koostööpartnerluse nii siseriiklikul kui rahvusvahelisel tasandil; 

 

2.5. elanikele avaramad osalusvõimalused kohaliku elu korraldamise üle otsustamisel, suurem 

kohalik identiteet ja laialdasem kogukonnapõhiste algatuste kasutamine; 

 

2.6. suurem võimekus osaleda rahvastikuprotsesside kujundamisel ja regionaalarengu 

teemade lahendamises, ettevõtluskeskkonna parendamises ja välisvahendite hankimises. 

 

3. ÜHINEMISE AEG 

 

Omavalitsusüksuse kui avalik-õigusliku juriidilise isiku õigusvõime tekib 2017. aasta 

kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste tulemuste väljakuulutamise päeval. 

 

4. OMAVALITSUSÜKSUSE LIIK, NIMI, PIIRID JA SÜMBOOLIKA 

 

4.1. Uue omavalitsusüksuse moodustamisega lõpevad ühinevad omavalitsusüksused kui 

avalik-õiguslikud juriidilised isikud. 

 

4.2. Omavalitsusüksuse liik on vald. 

 

4.3. Omavalitsusüksuse nimi on Põltsamaa vald (lepingus edaspidi vald). 

 

4.4. Vald on ühinenud omavalitsuste üldõigusjärglane. 

 

4.5. Valla territoorium moodustub Põltsamaa linna, Põltsamaa valla, Pajusi valla ja  Puurmani 

valla territooriumi summana ja valla piir kulgeb mööda ühinenud valdade välispiiri (lisa 6). 

 

4.6. Valla keskuseks on vallasisene Põltsamaa linn. Vallavolikogu, vallavalitsuse ja valla 

ametiasutuse juriidiliseks aadressiks on Lossi tn 9, Põltsamaa linn. 

 

4.7. Kuni valla põhimääruse kehtestamiseni kasutatakse Põltsamaa linna sümboolikat. 

 

5. HALDUSTERRITORIAALSE KORRALDUSE MUUTMISEGA KAASNEVATE 

ÕIGUSAKTIDE JA DOKUMENTIDE KEHTIVUS 

 

5.1. Valla tegevus lähtub kohalikule omavalitsusüksusele Eesti Vabariigi seadustega ja nende 

alusel antud õigusaktide ja rahvusvaheliste lepingutega pandud kohustustest, vallaelanike 

õigustatud vajadustest ning ühinemislepingus sätestatud kokkulepetest. 

 

5.2. Valla õigusaktide kehtestamiseni kehtivad ühinevate omavalitsuste õigusaktid selle 

ühineva omavalitsuse territooriumil, kus nad olid kehtestatud ja ulatuses, milles nad ei ole 

vastuolus ühinemislepinguga. 

 

5.3. Ühinevate omavalitsuste kõik õigused, kohustused, asjaajamise dokumendid, omandis 

olevad varad ja hallatavad asutused lähevad vallale üle ühinemislepingu punktis 3 sätestatud 

ajal. Üleantavad asjaajamise dokumendid ja nende registrid peavad olema koostatud ja 

arhiveeritud vastavalt seadusega avaliku halduse dokumentidele ja nende säilitamisele ja 

arhiveerimisele kehtestatud korrale. Kui üle antavad asjaajamise dokumendid ei vasta selles 

punktis nimetatud tingimustele ja ilmneb vajadus nende korrastamiseks, kaetakse 

korrastamise kulud vallale eraldatud ühinemistoetuse arvelt. 



 

5.4. Valla arengukava, eelarvestrateegia ja eelarve vastuvõtmiseni ning uue üldplaneeringu 

kehtestamiseni kehtivad ühinevate omavalitsuste arengukavad, eelarvestrateegiad, eelarved ja 

üldplaneeringud. Ühinevate omavalitsuste üldplaneeringud kehtivad uue üldplaneeringu 

kehtestamiseni valla osa üldplaneeringutena. Seaduses sätestatud dokumente täidetakse kuni 

2017. aasta lõpuni iga ühineva omavalitsuse kohta eraldi. 

 

5.5. Ühinevate omavalitsuste omanduses olevad ja nende asutatud juriidilised isikud või 

nende osad, sh asutajaliikme õigused ja kohustused, lähevad üle vallale. 

 

5.6. Oluliste dokumentide, asjaajamis- ja töökordade väljatöötamiseks ühinemise 

ettevalmistusperioodil moodustavad ühinevad omavalitsused vastava(d) komisjoni(d). 

 

6. VOLIKOGU JA VALIMISRINGKONDADE MOODUSTAMINE 

 

Vallavolikogu koosseisus on 23 liiget, kes valitakse ühes valimisringkonnas. Vallavolikogu 

komisjonide moodustamisel arvestatakse piirkondliku esindatuse põhimõtteid. 

 

7. VALLA JUHTIMISSTRUKTUUR JA HALDUSTERRITORIAALSE 

KORRALDUSE MUUTMISEGA KAASNEVAD ORGANISATSIOONILISED 

ÜMBERKORRALDUSED 

 

7.1. Põltsamaa Vallavalitsus kui ametiasutus kujundatakse põhimõttel, et poliitilised ja 

haldusfunktsioonid oleksid selgelt eristatud. Kujundatakse valitsemise mudel, kus 

väärtustatakse keskset strateegilist teadmistepõhist juhtimist ning avalike teenuste 

korraldamist ja osutamist vajadustest lähtuvalt ja võimalikult elaniku lähedal. Teenuste 

osutamise korraldus kujundatakse selliselt, et oleks tagatud elanike kaasarääkimise võimalus 

kohalikes ja ülevallalistes otsustusprotsessides. 

 

7.2. Valla juhtimisstruktuuri kujundamisel ja teenuste osutamisel lähtutakse valla 

haldusterritoriaalsest terviklikkusest ning asustuse loogikast. Oluliseks peetakse eristada 

poliitika kujundamise ja strateegilise juhtimise tasand ning haldamise ja teenuste osutamise 

tasand. 

 

7.3. Valla ametiasutuse struktuuri, koosseisu ja palgajuhendi kehtestab vallavolikogu. 

Ametiasutuses moodustatakse osakonnad, mida juhivad ametnikud. Osakonnad tagavad 

strateegilise juhtimise ja poliitikakujundamise tasandile vajaliku informatsiooni ning 

vastutavad teenuste professionaalse osutamise eest. 

 

7.4. Vallamajja koondub strateegiline funktsionaalne juhtimine ja selliste teenuste osutamine, 

mis oma olemuselt on koordineeriva iseloomuga või eeldavad spetsialiseerumist. 

Teenuskeskustes osutatakse neid teenuseid, mida on otstarbekas osutada elanikule kodu 

lähedal. Osutatavate teenuste hulk ja asukoht sõltub teenuspiirkonna elanike vajadustest ning 

haldusülesannete täitmise otstarbekusest. 

 

7.5. Strateegilise juhtimise ja koordineeriva iseloomuga teenuste osutamine vastavalt 

ametiasutuse struktuurile toimub Põltsamaa linnas Lossi tn 9 ja Viljandi mnt 3. 

 

7.6. Piirkondlikud teenuskeskused asuvad Kalanas ja Puurmanis. Teenuskeskuste piirid ei pea 

kattuma ühinevate omavalitsuste administratiivpiiridega. Teenuskeskustes osutatavate 

teenuste ja neid osutavate teenistujate arv sõltub teenuspiirkonna suurusest ja olemusest. 

Üldjuhul on igas teenuskeskuses kolm teenistujat. Ametnike vastuvõtud teenuskeskustes 

toimuvad vastavalt vajadusele. Teenuskeskustes võivad asuda nende osakondade/teenistujate 



 

töökohad, kelle tööülesanded ei ole otseselt seotud klientide teenindamisega. Soodustatakse 

töötamise paindlike vormide kasutamist ja rakendatakse e-lahendusi kodanikule paremate ja 

kättesaadavamate teenuste osutamiseks. 

 

8. AVALIKE TEENUSTE OSUTAMINE JA ARENDAMINE 

 

8.1. Haridus 

 

8.1.1. Alusharidus 

 

1) Haridusvaldkonnas töötavad kvalifikatsiooninõuetele vastavad, pädevad ja motiveeritud 

juhid, õpetajad ja spetsialistid. Lasteaias rakendatakse iga lapse individuaalset ja sotsiaalset 

arengut toetavat, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendavat õpikäsitust. 

 

2) Kõik munitsipaallasteaiad jätkavad tegevust senistes asukohtades. Kõigile vallas 

registreeritud lastele tagatakse vajadusel lasteaiakoht ja lasteaedades tasemel ettevalmistus 

kooliks, võttes arvesse laste erinevaid vajadusi. Vajadusel tagatakse võimalus kasutada 

lastehoidu. 

 

3) Ühtlustatakse lasteaedade õpetajate töötasustamise alused ja seatakse eesmärgiks viia 2020. 

aastaks lasteaiaõpetaja alampalk vähemalt 85%-ni õpetaja riiklikult määratud alampalgast ja 

lasteaiaõpetaja abi alampalk vähemalt 65%-ni õpetaja riiklikult määratud alampalgast. 

Tugispetsialistide (logopeed, sotsiaalpedagoog, psühholoog, eripedagoog) alampalk 

võrdsustatakse õpetaja riiklikult määratud alampalgaga. 

 

4) Vanema poolt kaetav osa lasteaia kohatasus kehtestatakse vastavalt kohalikule eripärale ja 

lasteaia spetsiifikale. 

 

8.1.2. Üldharidus 

 

1) Tagatakse võimalikult kodulähedane põhikool ning gümnaasiumiharidus piirkonnas 

vastavalt laste olemasolule, haridusasutuste võrgu otstarbekusele ja riigi hariduse 

rahastamismudeli toimimisele. 

 

2) Gümnaasiumihariduse omandamise atraktiivsuse suurendamiseks Põltsamaal täiendatakse 

õppesuundasid, ajakohastatakse õppekavasid ja tehakse täiendavaid investeeringuid taristusse. 

Säilitatakse õpilaskodu Põltsamaa gümnaasiumi juures. 

 

3) Üldhariduskoole arendatakse ühtse võrgustikuna ja tehakse koostööd haridusuuenduse, 

õpetajate koolituse, hariduslike tugiteenuste, huviringide jms valdkondades õpilaste 

vajadustest lähtuvalt. Säilitatakse õpilaskodud vastavalt õpilaste vajadustele. 

 

4) Hariduslike erivajadustega (HEV) lastele pakutakse olemasolevate haridusasutuste baasil 

laste võimetele ja vajadustele kohaseid ja paindlikke õpitingimusi. 

 

5) Ühinemislepingu perioodil ühtlustatakse õpetajate töötasustamise alused. 

 

6) Kujundatakse optimaalne transpordivõrgustik, mis tagab lastele võimaluse osaleda 

üldhariduskoolide, huvikoolide ja huvialaringide tegevuses. 

 

7) Õpilaste sõitude kompenseerimist jätkatakse ühinenud omavalitsuse territooriumil enne 

ühinemist kehtinud põhimõtete alusel. Õpilaste maakonnasisene sõit ühistranspordiga kooli 



 

(sh huvikooli, huvialaringi) ja kodu vahel on tasuta. Töötatakse välja väljaspool valda 

asuvatesse koolidesse sõitude kompenseerimise kord. 

 

8) Toetatakse täiskasvanute hariduse arendamist ja elukestva õppe võimaluste loomist 

koostöös kohalike haridusasutuste, kutsehariduskeskuste ja Töötukassaga. 

 

9) Üldhariduskoolis tagatakse õpilastele tasuta koolilõuna. 

 

8.1.3. Huviharidus ja noortekeskused 

 

1) Huvikoolide tegevust jätkatakse vähemalt ühinemiseelses mahus ning tagatakse 

huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavus kõigile vallaelanikele. 

 

2) Jätkatakse noorsootöö, noorte- ja lasteorganisatsioonide ning noorte töö- ja puhkelaagrite 

läbiviimise toetamist. 

 

3) Jätkatakse ja arendatakse noorsootöö teenuse pakkumist olemasolevate noortekeskuste,  

külaseltside ja koolide baasil. Kõik senised noortekeskused ja vaba aja keskused jätkavad 

tegevust. 

 

4) Väljaspool valda tegutsevates huvikoolides õppijate õpilaskoha maksumus tasutakse 

vallaeelarvest. 

 

8.2. Kultuur, sport, vaba aeg 

 

8.2.1. Säilitatakse olemasolev kultuuri-, spordi- ja vaba aja asutuste võrgustik ning nende 

rahastamist jätkatakse vähemalt ühinemiseelsete põhimõtete alusel arvutatud rahalises mahus. 

 

8.2.2. Arvestatakse ühinevate omavalitsuste varasemaid kultuurikorralduse põhimõtteid 

(kultuurikeskused, kodanikuühendused, külamajad jne), teenuste arendamise käigus 

töötatakse välja kõiki osapooli arvestav rahastamismudel (üürihinnad, osalustasud, ringi- ja 

spordijuhtide töötasud, investeeringutoetused, tegevuskulude katmine) ning vajadusel ja 

võimalusel ühtlustatakse kultuuriteenuste piirkondlikku kättesaadavust. 

 

8.2.3. Toetatakse muuseumide tegutsemise jätkamist. 

 

8.2.4. Tagatakse kõigi raamatukogude kui lugemisvara vahendajate ning kultuuri- ja seltsielu 

keskuste säilimine. Vallaeelarvest toetatakse raamatute ja perioodika ostmist vähemalt 

ühinemiseelses mahus. 

 

8.2.5. Valla ametiasutuses moodustatakse kultuuri- ja sporditöö spetsialisti ametikoht. 

 

8.2.6. Kultuuri- ja spordikollektiividele võimaldatakse juhendaja, harjutusruumid ja valda 

esindavatele esinemistele sõiduks transpordikulu katmine. Juhendajate koolituskulu, 

esinemistele sõiduks transpordikulu ja muude kulude katmine toimub vallaeelarvest taotluse 

alusel. 

 

8.2.7. Kõrgharidusega kultuuritöötajatele tagatakse vähemalt riigi poolt kehtestatud 

kõrgharidusega kultuuritöötaja miinimumtöötasu. Sporditöötajatele tagatakse töötasu 

vastavalt treeneri kutsetasemetele. 

 



 

8.2.8. Jätkatakse ühinevate omavalitsuste ühinemiseelseid traditsioonilisi kultuuri-, spordi- ja 

vaba aja üritusi ning nende rahastamist vallaeelarvest. 

 

8.2.9. Üks kord kuus antakse paberkandjal välja valla ajalehte, mida jagatakse tasuta kõigile 

valla majapidamistele. Ajaleht on kättesaadav ka elektrooniliselt. 

 

8.2.10. Koguduste toetamine jätkub vähemalt ühinemiseelsel tasemel. 

 

8.3. Turism 

 

8.3.1. Arendatakse turismivaldkonda, lähtudes valla piirkondade ajaloolisest ja 

kultuuriajaloolisest järjepidevusest. 

 

8.3.2. Kaardistatakse ja koondatakse valla turismiinfo ning töötatakse välja ühine 

turundusstrateegia. 

 

8.4. Sotsiaalne kaitse ja esmatasandi arstiabi 

 

8.4.1. Luuakse optimaalne, vajadustest lähtuv sotsiaalhoolekande süsteem. Piirkondades 

tagatakse sotsiaalteenuste ja esmatasandi arstiabi osutamine endises mahus. Arendatakse 

teenuste osutamist kohapeal, tsentraalselt tagatakse erialaspetsialistide teenus (juriidiline 

nõustamine, psühholoog, pereterapeut, võlanõustamine jne). 

 

8.4.2. Tagatakse ühtne sotsiaalteenuste võrgustik ja sotsiaaltranspordi korraldus. Säilitatakse 

senised sotsiaalteenused, ühtlustatakse teenuste kvaliteet ja teenuste haldamist korraldatakse 

tsentraalselt. Teenuste osutamisel kohtadel otsitakse koostöövõimalusi kolmanda sektoriga. 

 

8.4.3. Ühtlustatakse sotsiaaltoetuste liigid ja määrad. Lähtutakse põhimõttest, et ühtlustamise 

tulemusena vajaduspõhiste toetuste osakaal suureneb võrreldes universaalsete toetustega. 

Tagatakse vähemalt sünnitoetuse, matusetoetuse ja ranitsatoetuse maksmine. 

 

8.4.4. Jätkatakse perearstide ja tervisekeskuse toetamist vähemalt  ühinemiseelses mahus. 

Perearstidega sõlmitud üürilepingud kehtivad samadel tingimustel kuni nende tähtaja lõpuni 

ning vajadusel neid pikendatakse. Kui ruumide kasutamise optimeerimise eesmärgil on 

vajalik perearstidele sama asula piires uute ruumide üürimine, siis tehakse seda samadel 

tingimustel. 

 

8.4.5. Senistes sotsiaalhoolekandeasutustes (päevakeskused, hooldekodud) jätkatakse teenuste 

osutamist. 

 

8.4.6. Piirkondades jäetakse alles sotsiaaltöötajate töökohad, ühtlustatakse töötajate 

töökohustused ja makstavad töötasud. Toimub ametnike spetsialiseerumine, vajadusel 

tagatakse spetsialiseerumisega seonduvad koolitused. 

 

8.4.7. Rahvatervisealase tegevuse laiendamiseks elanike hulgas töötatakse välja valla 

terviseprofiil. 

 

8.4.8. Luuakse elanikele mugav ja arusaadav internetipõhine sotsiaalteenuste ja -toetuste 

taotlemise süsteem ning arendatakse e-teenuseid. 

 

9. MAJANDUS 

 



 

Valla hoonete haldus- ja majanduslikud tugifunktsioonid konsolideeritakse ühisasutusse. 

 

9.1. Ühisveevärk ja kanalisatsioon 

 

Jätkatakse ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni taristu arendamist piirkondades vastavalt 

ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavadele. 

 

9.2. Jäätmekäitlus 

 

9.2.1. Ühinevate omavalitsuste korraldatud jäätmeveo lepingud jäävad jäätmevedajatega 

kehtima uue vedajaga lepingu sõlmimiseni. 

 

9.2.2. Jätkatakse jäätmete kogumispunktide võrgustiku ja jäätmejaama arendamist. 

 

9.3. Kohalikud teed, tänavad ja tänavavalgustus 

 

9.3.1. Teede hooldamise, sh talihoolduse teostamisel säilivad ühinemiseelsed põhimõtted ja 

kvaliteedinõuded, arvestatakse piirkondlikke eripärasid. 

 

9.3.2. Jätkatakse jalg- ja jalgrattateede tervikliku võrgustiku väljaehitamist. 

 

9.3.3. Jätkatakse munitsipaalteede seisundi ja liiklusohutuse parandamist. 

 

9.3.4. Võimalusel toetatakse maapiirkonnas avalikus kasutamises olevate erateede hooldust. 

Teede talihooldus tagatakse nii haja- kui tiheasutusaladel kõikide majapidamisteni. 

 

9.3.5. Selgitatakse välja avalike kohtade valgustamise vajadused ja vajaminevad 

investeeringud ühe aasta jooksul pärast ühinemist. 

 

9.3.6. Koostatakse valla teehoiukava, mille kohaselt teostatakse investeeringuid jms. 

 

9.3.7. Tehakse Maanteeametile ettepanek Põltsamaa linna läbivate transiitteede 

Riigimaanteede nimekirja taotlemiseks. 

 

9.3.8. Tehakse Maanteeametile ettepanek teelõikude Esku-Pilistvere (14103), Saduküla-

Pikknurme (14178) ja Lahavere-Tapiku (14164) tolmuvabaks muutmiseks. 

 

9.4. Ühistransport 

 

9.4.1. Ühtlustatakse vallasisesed ühistranspordiga liikumise võimalused. Valla ühistransport 

(sh õpilasliinid) ühildatakse maakondlike ühistranspordi korraldustega selliselt, et reisijateveo 

liinid ja sõidugraafikud vastavad vallaelanike, sh õpilaste veovajadustele. 

 

9.4.2. Rakendatakse ja toetatakse täiendavalt paindlikke vajaduspõhiseid transpordiviise. 

Pööratakse tähelepanu ühistranspordi infrastruktuuri parandamisele ja hooldusele. Luuakse 

ühise kujundusega bussipeatused ja nendes info ning reklaami edastamine moodustab osa 

valla identiteedist. 

 

9.5. Munitsipaalvara haldamine 

 

9.5.1. Soojusmajanduses jätkub ühinemiseelne korraldus. 

 



 

9.5.2. Selgitatakse välja munitsipaalüüripindade, sh sotsiaaleluruumide vajadus, vajaliku 

kasutuseta eluruumid võõrandatakse. 

 

9.5.3. Võetakse kasutusele võimalikult energiasäästlikud lahendused munitsipaalhoonete 

haldamiseks. 

 

9.5.4. Haljasalade hooldamist jätkatakse vähemalt ühinemiseelsel tasemel. 

 

9.5.5. Munitsipaalhoonete kasutamine muudetakse tõhusamaks ja võimalusel suurendatakse 

nende multifunktsionaalset kasutamist. 

 

10. KOGUKONNAD JA ELANIKE KAASAMINE 

 

10.1. Töötatakse välja ühine küla- ja alevikuvanema statuut ja kodanikuühenduste 

(külaseltsid, kogudused, kultuuriseltsid, vabatahtlik tuletõrje, naabrivalve jne) vallaeelarvest 

rahastamise ning valla juhtimisse kaasamise põhimõtted. Kolmanda sektori rahastamist 

jätkatakse vähemalt ühinemiseelses mahus. 

 

10.2. Säilitakse laululavad, külaplatsid ja toetatakse nendes sündmuste/ürituste läbiviimist, 

mis tugevdavad kogukondade identiteedi ja külaliikumist. Kodanikuühendustele üürile või 

kasutusse antud vara kasutuslepingud kehtivad samadel tingimustel kuni nende tähtaja lõpuni. 

Senised munitsipaalomandis olevad külaplatsid jäävad kogukonna kasutada. 

 

10.3. Luuakse võimalused kogukonnateenuste osutamiseks läbi multifunktsionaalsete 

külakeskuste. Töötatakse välja ühtne kolmanda sektori kogukonnateenuste osutamise 

toetamise kord. Teenuste üleandmisel kodanikuühendustele kaasneb sellega kulupõhine 

rahastamine. 

 

10.4. Töötatakse välja ja rakendatakse kaasava eelarve põhimõtted. 

 

10.5. Teenuskeskustes tagatakse spetsialistide poolt kodanikuühenduste nõustamine. 

 

11. KORRAKAITSE JA TURVALISUS 

 

11.1. Tehakse koostööd korrakaitse- ja päästestruktuuridega. 

 

11.2. Vallas avaliku korra, turvalisuse ja kriisijuhtimise tagamiseks luuakse ühtne toimiv 

süsteem. 

 

11.3. Oluliseks peetakse vabatahtlikkuse alusel turvalisuse ja korrakaitse tagamist (Kaitseliit, 

abipolitseinikud, vabatahtlikud päästjad jms). 

 

12. ETTEVÕTLUSKESKKOND 

 

12.1. Tehakse koostööd Töötukassaga vallaelanike täiend- ja ümberõppe korraldamisel 

eesmärgiga suurendada ettevõtlusaktiivsust ja toetada elanike tööhõivet. 

 

12.2. Regulaarselt korraldatakse ettevõtjate ümarlaudasid, et koostöös luua eeldused 

ettevõtluskeskkonna arendamiseks ja vallaelanike töövõimaluste mitmekesistamiseks. 

 

12.3. Jätkatakse ettevõtluspiirkondade arendamist ja selle tarvis avaliku taristu väljaehitamise 

toetamist. 



 

13. ORGANISATSIOONIDESSE KUULUMINE JA VÄLISSUHTED 

 

13.1. Valla jätkamise koostööorganisatsioonidesse otsustab vallavolikogu. 

 

13.2. Välissuhete aluseks olevad partnerluskokkulepped kiidetakse heaks vallavolikogus, 

arvestades ühinevate omavalitsuste väljakujunenud ja toimivaid koostöösuhteid 

välispartneritega. 

 

14. VALLA TEENISTUJAD 

 

14.1. Ühinevate omavalitsusüksuste ametiasutuste teenistujad viiakse vastavalt avaliku 

teenistuse seaduse § 98 lõike 1 punktide 1 ja 2 ning töölepingu seaduse § 112 lõike 1 alusel 

üle valla ametiasutuse koosseisu. 

 

14.2. Ametnik, kelle ametikoht ja teenistusülesanded valla ametiasutuse koosseisus ei muutu 

selliselt, et see eeldaks ametnikult uuel ametikohal teistsugust haridust või töökogemust või 

teistsuguseid teadmisi või oskusi, jätkab teenistust valla ametiasutuse koosseisus. 

 

14.3. Töötaja, kelle töökoht ja tööülesanded valla ametiasutuse koosseisus ei muutu selliselt, 

et see eeldaks töötajalt uuel töökohal teistsugust haridust, töökogemust, teadmisi või oskusi, 

jätkab tööd valla ametiasutuse koosseisus. 

 

14.4. Valla ametiasutuse ametikohad täidetakse eelkõige sisekonkursi korras. Juhul, kui 

ametnik või töötaja, kellele pakutud ameti- või töökoht ei ole samaväärne ja ta ei soovi vallas 

oma teenistus- või töösuhet jätkata või kellele tulenevalt ametiasutuse struktuurist ei ole 

võimalik pakkuda ameti- või töökohta, mis vastab tema haridusele, töökogemustele, 

teadmistele või oskustele, rakendatakse kompensatsiooni. Sellisel juhul makstakse lisaks 

seaduses sätestatule täiendavat tasu kuni viieaastase staaži korral kolme kuu ulatuses, üle viie 

aastase staaži korral kuue kuu ulatuses. Staaži arvestatakse 31. detsembri 2017 seisuga. 

 

15. ÜHINEMISTOETUSE KASUTAMINE JA INVESTEERINGUD 

 

15.1. Ühinemistoetust kasutatakse valla õigusaktide ühtlustamiseks, vajalike 

arengudokumentide ja analüüside koostamiseks, registrite ühildamiseks, 

kommunikatsioonitehnoloogiliste vahendite ning tarkvara arendamiseks, valla 

juhtimisstruktuuri ümberkorraldamisega seotud kulude katmiseks, teenistujate ümber- ja 

täiendõppeks, koondamishüvitisteks, täiendavateks tasudeks, investeeringuteks ja projektides 

omaosaluse rahastamiseks. 

 

15.2. Investeeringuid tehakse järgides valla kui terviku tasakaalustatud arengu põhimõtet, 

arvestades ühinevate omavalitsuste arengukavasid, eelarvestrateegiaid, tehtud investeeringuid, 

võetud kohustusi ja majanduslikke võimalusi. Taotletakse arengukavade ja 

üldplaneeringutega ette nähtud prioriteetsete riiklike infrastruktuuri objektide kaasajastamist. 

Piirkonna arendamiseks taotletakse vahendeid siseriiklikest ja rahvusvahelistest 

programmidest. 

 

15.3. Investeeringute tegemisel lähtutakse ühinevate omavalitsuste poolt kokkulepitud 

prioriteetsete investeeringute loetelust koos eeldatava maksumuse ja finantseerimisallikaga 

(lisa 7). 

 

15.4. Vallavolikogul on õigus prioriteetsete investeeringute nimekirjas teha muudatusi, kui on 

ilmne, et investeerimine on majanduslikult ebaotstarbekas või väheefektiivne. 



 

15.5. Kaasfinantseeringuga seotud investeeringud teostatakse toetusraha eraldamisel, 

kavandatud kaasfinantseeringu vähenemisel võib vähendada vastavalt ka omafinantseeringu 

mahtu ning kaasfinantseeringu suurenemisel suurendatakse vajadusel omaosalust vastavas 

proportsioonis. 

 

15.6. Ühinemistoetuse jagamisel lähtutakse põhimõttest, et esmalt kaetakse ühinemislepingu 

punktis 15.1 nimetatud kulud ja esmatasandi tervisekeskuse projekti omafinantseering ning 

ülejäänud summa jagatakse ühinevate omavalitsuste territooriumidel ühinemislepingu lisas 7 

toodud investeeringuteks. 

 

15.7. Ühinemislepingu heakskiitmise hetkest kuni haldusterritoriaalse korralduse muudatuse 

jõustumiseni peavad ühinevate omavalitsuste volikogud võlakohustuste võtmisel 

konsensuslikult heaks kiitma kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 34 

lõike 2 punktides 1‒3, 5
2
 ja 7 ja lõikes 7 nimetatud võlakohustuse ning muude tulevastel 

eelarveaastatel raha väljamaksmist nõudvate pikaajaliste kohustuste võtmise. 

Ühinemislepinguga lepitakse kokku, et lubatud on järgmiste kohustuste võtmine: 

 Põltsamaa linn 600 000 eurot Pajusi maantee rekonstrueerimiseks; 

 Põltsamaa vald 470 000 eurot, sh vee- ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimiseks 

200 000 eurot ning teede rekonstrueerimiseks 270 000 eurot; 

 Puurmani vald 126 000 eurot, sh 55 000 eurot traktori soetamiseks, 30 000 eurot 

Puurmani mõisakompleksi arendamiseks, 35 000 eurot lasteaia juurdepääsutee 

ehitamiseks ja 6000 eurot rahvamaja sisustamiseks. 

Laenu võtmisel lähtutakse põhimõttest, et nendega ei kaeta püsikulusid. 

 

16. VAIDLUSTE LAHENDAMINE 

 

Ühinemislepingu täitmisega seonduvad vaidlused lahendatakse seadusega ettenähtud korras. 

 

17. MUUD TINGIMUSED 

 

17.1. Ühinemislepinguga kehtestatakse ühinevate omavalitsuste kehtivad ja täielikult siduvad 

kohustused, mis tagavad ühinemislepingu tingimusteta täitmise. Kui ühinevate omavalitsuste 

õigusaktid on vastuolus ühinemislepingus sätestatud põhimõtetega, loetakse ülimuslikuks 

ühinemisleping ning tegevustes lähtutakse ühinemislepingust. 

 

17.2. Ühinemisleping avalikustatakse Riigi Teatajas ja ühinenud omavalitsuste ning valla 

veebilehel kogu kehtivuse ajal. 

 

17.3. Ühinemislepingu täitmiseks vajalikke toiminguid ja dokumente valmistavad ette 

ühinevate omavalitsuste volikogude otsustega moodustatud valdkondlikud komisjonid. 

 

18. LEPINGU JÕUSTUMINE JA KEHTIVUS 

 

18.1. Ühinemisleping loetakse kinnitatuks kui selle on kinnitanud kõigi ühinevate 

omavalitsuste volikogud oma otsustega. 

 

18.2. Ühinemisleping jõustub 2017. aasta vallavolikogu valimiste tulemuste väljakuulutamise 

päeval ja kehtib järgmiste korraliste kohalike omavalitsuste volikogu valimiste tulemuste 

väljakuulutamiseni vallas. 

 



 

18.3. Ühinemislepingu muutmiseks on vaja vähemalt 2/3 vallavolikogu koosseisu 

häälteenamus. Ühinemislepingu muutmisele kohaldatakse sama menetlust kui kinnitamisele 

(sh avalikustamine). 

 

19. LEPINGU LISAD 

 

Lisa 1. Seletuskiri ühinemislepingule 

Lisa 2. Põltsamaa linna 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne 

Lisa 3. Põltsamaa valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne 

Lisa 4. Pajusi valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne 

Lisa 5. Puurmani valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne 

Lisa 6. Ühineva omavalitsusüksuse kaart mõõtkavas 1:50 000 

Lisa 7. Prioriteetsete investeeringute kava 2016-2021 


