
Noarootsi vallavolikogu 14.11.2016 

Otsuse nr 100 lisa 

 

Kullamaa valla, Lääne-Nigula valla, Martna valla, Noarootsi valla ja Nõva valla ühinemislepingu avaliku väljapaneku käigus 

laekunud ettepanekute ja vastuväidete läbivaatamise tulemuse õiend 

 

NUMBER KUUPÄE

V 

ETTEPANE

KU ESITAJA 

 

 

ETTEPANEKU 

ESITAJA 

KONTAKTID 

 

aadress või  E-post 

ETTEPANEKU SISU 

 

1. Ettepanek võimalikult konkreetselt 

2. Kindlasti viide vastavalt lepingu punktile, 

mida muuta soovitakse 

NOAROOTSI 

VALLAVOLIKOGU 

LÄBIVAATAMISE TULEMUS 

1 20.10.2016 

 

Einar Pärnpuu einar@kullamaa.ee Sõnastada lepingu punkt 6.2.1 ümber järgmiselt:  

„Õpilastele tagatakse võimalikult kodulähedane 

põhiharidus. Olemasolev põhikoolide võrk ja 

Kullamaa Keskkooli gümnaasiumiaste säilib 

vähemalt lepingu kehtivusaja lõpuni. 

Lepinguosalised nõustuvad sellega seonduvate 

kulude katmise ja vajalike investeeringute 

tegemisega sõltumata sellest, milliseks kujuneb 

riigipoolne munitsipaalgümnaasiumide rahastamise 

mudel.“  

 

ARVESTADA  

 

Sõnastada järgmiselt: 

„Õpilastele tagatakse võimalikult 

kodulähedane põhiharidus. 

Olemasolev põhikoolide võrk ja 

Kullamaa Keskkooli 

gümnaasiumiaste säilib vähemalt 

lepingu kehtivusaja lõpuni. 

Lepinguosalised nõustuvad 

keskkooliosaga seonduvate kulude 

katmise ja vajalike investeeringute 

tegemisega sõltumata sellest, 

milliseks kujuneb riigipoolne 

munitsipaalgümnaasiumide 

rahastamise mudel. Võimalikud 

muudatused valla põhikoolide 

võrgustikus saavad olla tingitud 

laste arvu vähesusest ja riigi poolt 

hariduse rahastamismudeli 

muutumisest, mille tagajärjel kooli 

pidamine kohalikule 

omavalitsusele muutub 

ebaotstarbekaks.“ 

 

 

mailto:einar@kullamaa.ee


 

 

2 24.10.2016 

 

 

Andres 

Kirsipuu 

andres@kullamaa.ee Muuta Lepingus punkt 10.3  järgmiselt:  

„Haldusterritoriaalse korralduse muutmise 

tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse 

üksuse moodustatava uue ametiasutuse 

ametikohtade täitmisel eelistatakse töökoha täitmist 

sisekonkursi korras. Selle käigus viiakse läbi 

arenguvestlus, milles selgitatakse välja kandidaadi 

ümber- või lisaspetsialiseerumise valmisolek ja 

karjäärihuvid. 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 

uuel tööl tema haridusele, töökogemustele, 

teadmistele või oskustele, rakendatakse 

kompensatsiooni.  

MITTE ARVESTADA 

 

Osade ühinevate KOV 

põhimäärused näevad ette 

sotsiaalsed garantiid, nende mitte 

ette nägemisel tekib erinevate 

KOVide ametnike ebavõrdne 

kohtlemine 

3 25.10.2016 

 

 

Ago Kirsipuu 

 

agokirsipuu@hot.ee Arvestades perspektiivset liitumist, teen ettepaneku 

uue Lääne-Nigula valla peakontor viia Haapsallu, 

Taeblasse teeninduspunkt, Suurvalla inimesel 

lihtsam käia, saab ka muud asjad aetud 

 

MITTE ARVESTADA 

 

Oleme kindlal seisukohal, et KOV 

juriidiline aadress ja keskusehoone 

peavad asuma KOV üksuse 

territooriumil. Piirkondades 

säilivad teeninduskeskused või 

osavalla valitsused. 

 

4 25.10.2016 

 

Ago Kirsipuu agokirsipuu@hot.ee Koondamisel makstakse ametnikule või töötajale 

kompensatsiooni lisaks seaduses sätestatule: 

teenistusstaaž üks kuni viis aastat tasu kolme kuu 

ulatuses ning teenistusstaaž üle viie aasta tasu kuue 

kuu ulatuses. 

Mille poolest on OV  ametnik või töötaja  parem 

kui õpetaja või autojuht? Tal ei ole keeldu ka samas 

valdkonnas töötamiseks. 

Las töötukassa maksab abiraha ja otsib uusi 

väljakutseid. 

Selgitus: Lepingu punkti 10.3  

MITTE ARVESTADA 

 

Osade ühinevate KOV 

põhimäärused näevad ette 

sotsiaalsed garantiid, nende mitte 

ette nägemisel tekib erinevate 

KOVide ametnike ebavõrdne 

kohtlemine 

5 26.10.2016 

 

 

Kersti Lipu kersti@kullamaa.ee Punkt  9.7 Jätta välja viimane lause „Osavalla 

valitsus on vallavalitsuse struktuurüksus“. 

ARVESTADA  

 

Punkt 9.7 välja jätta  

mailto:andres@kullamaa.ee
mailto:agokirsipuu@hot.ee
mailto:agokirsipuu@hot.ee
mailto:kersti@kullamaa.ee


Selgitus: ATS § 6 lg 3 p 4 kohaselt  on osavalla 

valitsus ametiasutus (mitte struktuurüksus, ehk 

osakond). 

 

Täiendada punkti 9.6  lausega 

„Osavalla keskuses  moodustatakse 

osavalla valitsus“ 

Ühtib ettepanekuga nr 11 

6 26.10.2016 

 

 

 

Kersti Lipu kersti@kullamaa.ee Punkt 10.3 Eelviimane lause muuta ja sõnastada 

järgmiselt: „Sellisel juhul makstakse teenistujale 

lisaks seaduses ettenähtud hüvitisele täiendavalt 

preemiat senise tulemusliku omavalitsusteenistuse 

eest  järgmiselt: 3 kuupalka ühe kuni viieaastase 

teenistusstaaži puhul ning 6 kuupalka üle viieaastase 

staaži puhul. 

Punkt 10.3 Viimane lause jätta punktist välja (Staaži 

arvutus alates sellest kui ühinemisleping 

volikogudes heaks kiidetud). 

Selgitus: Rahandusministeerium on täpsustanud 

seaduse tõlgendust täiendavate lahkumishüvituste 

osas (ei ole lubatud).  Viimane lause oli aga eksitav.  

ARVESTADA 

 

 

7 26.10.2016 

 

 

 

Kersti Lipu kersti@kullamaa.ee Lisa 3 Kullamaa osavalla põhimääruse projekti § 4 

parandused: 

§ 4 lg 4 p 2 muuta ja sõnastada järgmiselt: 

„ülejäänud kohad osavallakogus jagatakse osavalla 

haldusterritooriumil elavatest ja volikogusse 

kandideerinud isikutest vastavalt enim saadud 

häälte arvule,  vaatamata, mis nimekirjas või 

üksikkandidaadina nad volikokku kandideerisid“. 

Selgitus: Üks koma puudu, see muutis lause mõtte 

valeks. 

§ 4 lg 4 p 3 muuta ja sõnastada järgmiselt: 

„Kui volikogusse valitud isik loobub osavallakogu 

töös osalemast või ei vasta osavallakogu liikmeks 

oleku tingimustele, kinnitatakse osavallakogu 

liikmeks häälte arvult järgmine tingimustele vastav 

kandidaat. Asendusliikmete puudumisel 

vähendatakse vastavalt osavallakogu liikmete 

arvu“. 

Selgitus: Senises tekstis oli sisse jäänud kaks 

erinevat võimalust-põhimõtet. 

ARVESTADA 

 

 



8 26.10.2016 Kersti Lipu kersti@kullamaa.ee Redaktsioonilised ettepanekud: 

 Punktis 4.2 jätta lõpus sulgudest välja Lisa 1, 

mis on seletuskiri ja ei kirjelda omavalitsuse 

piire. 

 Punktis 7.2 – sõna „statuut“ järel koma asemele 

punkt. 

 Punktis 11.4 on viide punktile 10.1, peaks olema 

viide punktile 11.1 

 

ARVESTADA  

 

Punkti 11.4 lõpus sulgudes olev 

viide jäetakse tekstist välja. 

 

 

9 19.10.2016 Taimo Türnpu taimo@metsaruum.ee E-VALD.  Et ajaga kaasas käia peab rohkem 

panustama IT lahendustesse ja võimalustesse. 

(Loetav koduleht, muu sotsiaalmeedia, reklaam läbi 

interneti. Kaardipõhised materjalid valla turismi- ja 

teiste objektide kohta, mida saaks app`ina telefoni 

tõmmata. QR infotulbad teede ääres, mis annaksid 

kohalikest objektidest infot. jne.) IT alasesse 

ajurünnakusse  ja arendusse võiks kaasata mõne 

spetsialisti. 

Torkab silma, et investeeringud on suunatud 

keskustesse, eriti Lääne-Nigula omad.  Maarahvas 

vajab endiselt liikumisvõimalust, ettevõtlust, 

turvalisust, kooli, lasteaeda. Midagi muud vald 

maal väga toetada ei saagi! Mõned ettepanekud: 1. 

(Kullamaa eeskujul) erateede remondi toetamine. 2. 

Peale kooli trennis käivate laste jaoks hilisem 

bussiring. 3. Turvalisusest on palju räägitud, ka 

politseiga koosolekuid peetud, ootaks 

spetsialistidelt konkreetseid ettepanekuid. 4. Metsa 

tuuakse prügi, vald võiks paar korda aastas 

organiseerida koristamist eramaadel. 5. Aktiivne 

ettevõtluse propageerimine, nõustamine, 

juristiteenus. Alustava ettevõtja starditoetus. 

 

ARVESTADA OSALISELT 

 

Sõnastada järgmiselt: 

„8.5 Ühinenud vald osaleb 

üleriiklikes ja kohalikes ettevõtluse 

arendamise ja maale elama 

asumisele või elama jäämisele  

suunatud 

toetusprogrammides (nt talude vee- 

ja kanalisatsioonisüsteemide 

ehitus, juurdepääsuteede rajamine, 

andmeside ühenduste 

väljaehitamine jms) Töötatakse 

välja ühtne valla 

turunduspoliitika.“ 

 

 

 

10 26.10.2016 Linnamäe 

Arenguselts 

Kadi Paaliste, 

kadipaaliste@gmail.c

om 

Ettepanek täiendada punkti 6.3.3 – noorsootööd 

jätkatakse ja arendatakse olemasolevate (seal 

hulgas Linnamäel avatava) noortekeskuste (vaba 

aja keskuste) baasil. 

Põhjendus: Lääne-Nigula valla strateegilistes 

dokumentides on kirjas, et 2017. aastal avatakse 

ARVESTADA 

 

Sõnastada järgmiselt: 

„Noorsootööd jätkatakse ja 

arendatakse olemasolevate, 

sealhulgas Linnamäel ning 

võimalusel ka mujal avatavate 



Linnamäe noortekeskus. Täna on aga probleem, et 

ei ole reaalselt ruume, kus seda avada saaks. 

noortekeskuste (vaba aja keskuste) 

baasil.“ 

 

11 26.10.2016 Linnamäe 

Arenguselts 

Kadi Paaliste, 

kadipaaliste@gmail.c

om 

Ettepanek täiendada 9.4 - tekkivatesse ja 

olemasolevatesse teeninduskeskustesse (Linnamäe, 

Taebla, Risti, Martna, Nõva) luuakse arendustöötaja 

ametikoht, kelle ülesandeks on olla piirkonna 

arenduse ja kohaliku elu korraldaja ja koordinaator. 

Piirkondade võrdse kohtlemise alusel tagatakse 

igasse piirkonda osavallale kehtivate põhimõtetega 

võrdväärsed võimalused (sh personal). 

 

ARVESTADA OSALISELT 

 

Sõnastada järgmiselt: 

„Senistes vallakeskustes 

moodustatakse valla piirkondlikud 

teeninduskeskused või 

osavallavalitsused. Piirkondlikus 

teenindus-keskuses tagatakse 

vähemalt järgmised kompetentsid 

ja teenused: avalduste 

vastuvõtmine ja esmane 

nõustamine, maksete 

vastuvõtmine, piirkondlik 

arendusvõimekus, esmatasandi 

sotsiaalhoolekanne, 

rahvastikuregistri toimingud.“ 

Ühtib ettepanekuga nr 5 

 

12 26.10.2016 Linnamäe 

Arenguselts 

Kadi Paaliste, 

kadipaaliste@gmail.c

om 

Ettepanek muuta punkti 10.3 - ...sellisel juhul 

makstakse lisaks seaduses sätestatule täiendav 

koondamishüvitis ametniku staaži puhul üks kuni 

viis aastat kompensatsioon ühe kuu ulatuses, üle 

viie aastase staaži korral kompensatsioon kolme 

kuu ulatuses. Staaži arvutus alates sellest kui 

ühinemisleping on volikogudes heaks kiidetud. 

 

MITTE ARVESTADA 

Osade ühinevate KOV 

põhimäärused näevad ette 

sotsiaalsed garantiid, nende mitte 

ette nägemisel tekib erinevate 

KOVide ametnike ebavõrdne 

kohtlemine. 

13 26.10.2016 Linnamäe 

Arenguselts 

Kadi Paaliste, 

kadipaaliste@gmail.c

om 

Ettepanek täiendada punkti 11.4 - Kui punktis 11.3 

toodud investeeringute elluviimine osutub mingitel 

põhjustel mittevajalikuks peale ühinemislepingu 

sõlmimist, siis teostab vald vabanenud rahaliste 

vahendite summas mõne teise põhjendatud 

investeeringu samas piirkonnas (eelistatult punktis 

10.1 toodud investeeringutest). 

 

MITTE ARVESTADA  

 

Investeeringute nimekiri on juba 

tehtud valdade kaupa 

Sulgudes  olev osa välja jäetud (vt 

ettepanek nr. 8 otsus) 

 

 

14 26.10.2016 Linnamäe 

Arenguselts 

Kadi Paaliste, 

kadipaaliste@gmail.c

om 

Ettepanek täiendada punkti 11.5 - Kui punktis 11.3 

investeeringute maksumused osutuvad 

hinnapakkumiste alusel Valla jaoks kallimaks, siis 

MITTE ARVESTADA 

 

Investeeringute nimekiri on juba 

tehtud valdade kaupa 



võib teiste sama piirkonna investeeringute 

vähendamise teel need ellu viia. 

 

 

 

 

15 26.10.2016 Linnamäe 

Arenguselts 

Kadi Paaliste, 

kadipaaliste@gmail.c

om 

Ettepanek täiendada punkti 11.6 — investeeringuid 

tehakse järgides piirkondade proportsionaalse 

arengu põhimõtet, võetud kohustusi, senitehtud 

investeeringuid ja arvestades omavalitsuste 

arengukavasid ja eelarvestrateegiaid ning objekti 

olulisust kogukonnale. Piirkonnapõhiselt peetakse 

arvestust investeeringute üle iga-aastaselt eelnevalt 

kokkulepitud põhimõtete alusel. 

 

MITTE ARVESTADA 

 

Investeeringute nimekiri on juba 

tehtud valdade kaupa, ühinemise 

aluspõhimõte on piirkondade 

tasakaalustatud areng. 

 

 

16 26.10.2016 Linnamäe 

Arenguselts 

Kadi Paaliste, 

kadipaaliste@gmail.c

om 

Ettepanek täiendada punkti 12.4 - Lepingut selle 

kehtivuse ajal üldjuhul ei muudeta. Põhjendatud 

vajaduse korral saab lepingut muuta Vallavolikogu 

koosseisu 2/3 häälteenamusega. 

 

ARVESTADA SISULISELT 

 

Punkt 12.4 lepingust välja võtta, 

kuna dubleerib seadust. 

 

 

17 26.10.2016 Volikogu 

haldusreformi 

komisjon 

 

vv@laanenigula.ee Võtta lepingu punkt 11.8 lepingust välja ja 

kehtestada eraldi volikogu otsusega 

(ühinemispaketis) 

Selgitus: Rahandusministeeriumi soovitus  

ARVESTADA 

 

18 26.10.2016 Ago Kirsipuu agokirsipuu@hot.ee

  

Ettepanekud kajastatud Kullamaa tabelis  

19 25.10.2016 

 

 

Tiiu Aavik Vallavalitsus@martna.

ee 

4.2 parandada punkti 4.2 lõpus, sulgudes toodud 

lisade osa ja jätta sulgudesse ainult lisa 2 

 (punkt 4.2 räägib uue omavalitsuse piirist, punkti 

raames viidatud lisa 1 on ühinemislepingu 

seletuskiri) 

ARVESTADA 

(ühtib ettepanekuga nr.8) 

20 25.10.2016 

 

 

Tiiu Aavik Vallavalitsus@martna.

ee 
10.3 

parandada punkti 10.3 kaks viimast lauset ja 

sõnastada need järgmiselt: „Ühinemise tõttu ametist 

vabastamise korral makstakse teenistujatele lisaks 

seaduses ettenähtud hüvitisele täiendavalt preemiat 

senise tulemusliku omavalitsusteenistuse eest kolm 

kuupalka juhul kui teenistuja on olnud teenistuses 

üks kuni viis aastat, kuus kuupalka juhul kui 

teenistuja on teenistuses olnud üle viie aasta. 

Preemia maksmise aluseks oleva staaži arvutus 

algab teenistuja teenistussuhte algusest ühinevas 

omavalitsuses ja lõpeb alates päevast mil 

ARVESTADA  

 

Sõnastada vastavalt ettepanekule 

nr. 6 kohta tehtud otsusele 

 

 

 



ühinemisleping on volikogudes heaks kiidetud.“ 

(parandus tehtud arvestades Rahandusministeeriumi  

soovitust ning teises lauses parandatud staaži 

arvutuse kohta toodut, mis praegu ei kajasta 

läbirääkimistel kokkulepitut) 

21 25.10.2016 

 

 

Tiiu Aavik Vallavalitsus@martna.

ee 
10.4 

parandada punkti 10.4 sõnastust ja kirjutada sõna 

„projekt“ õiges käändes: „projektist“ 

ARVESTADA 

 

 

 

22 25.10.2016 

 

 

Tiiu Aavik Vallavalitsus@martna.

ee 
11.4 

parandada punkti 11.4 lõpus, sulgudes toodud 

täpsustust, asendades punkti 10.1 punktiga 11.3 

(punktid 11.3 ja 11.4 räägivad investeeringutest, 

praegu sulgudes toodud punkt 10.1 viitab avalike 

teenistujate ja töötajate üleviimisele) 

ARVESTADA  

 

Sõnastada vastavalt ettepanek nr. 8 

kohta tehtud otsusele 

 

 

 

23 25.10.2016 

 

 

Tiiu Aavik Vallavalitsus@martna.

ee 
13  

parandada punkti 13 sõnastust järgmiselt: 

„Käesoleva lepingu täitmisega seonduvad vaidlused 

lahendatakse Eesti Vabariigi seadustega ettenähtud 

korras.“ (lauses jäetud välja üleliigne sõna 

„vastavalt“) 

ARVESTADA 

 

 

24 25.10.2016 

 

 

Tiiu Aavik Vallavalitsus@martna.

ee 
Lisa 3 

parandada ühinemislepingu projekti lisas 3 toodud 

osavalla põhimääruse projekti, jättes dokumendi 

lõpust ära ekslikult topelt trükitud IV peatükk 

ARVESTADA 

 

 

25 25.10.2016 

 

 

Tiiu Aavik Vallavalitsus@martna.

ee 
Lisa 5 

parandada ühinemislepingu projekti lisas 5 toodud 

Martna investeeringute tabeli punkti 10 praegust 

sõnastust „Mustkatte ehitamine Uusküla tee (2200 

m)“ ja asendada see järgmises sõnastuses “Rõude 

küla vee- ja kanalisatsioonitrasside 

rekonstrueerimise omaosalus“ (summad jäävad 

samaks, sellisel kujul sõnastus vastab Martna valla 

eelarvestrateegiale) 

ARVESTADA 

 

 

 

26 26.10.2016 Indrek Urbas Indrek.Urbas@mail.ee 6.1.3 
 Lasteaedades kehtivad kohatasu ja toitlustamise 

määrad võivad muutuda elukalliduse indeksi 

muutuste korral. Eesmärk on hoida kohatasu ja 

toiduraha lapsevanematele taskukohane.  

 

MITTE ARVESTADA 

 

Täna kasutusel olevad kohatasud ja 

laste toitlustamise põhimõtted on 

väga erinevad ja ühtlustamine võib 



Muudatusettepanek: Ühtlustada ühinenud vallas 

ühinemise järgselt lasteaia kohatasud ja 

toitlustamise määrad. Lasteaedades kehtivad 

kohatasu ja toitlustamise määrad võivad muutuda 

elukalliduse indeksi muutuste korral. Eesmärk on 

hoida kohatasu ja toiduraha lapsevanematele 

taskukohane.  

 

tingida olulisi rahalisi kulutusi. 

Erinevates lasteaedades võivadki 

olla erinevad kohatasud ja 

toitlustamise hinnad. Uus volikogu 

võib vajadusel otsustada ka 

ühtlustamise. 

27 26.10.2016 Indrek Urbas Indrek.Urbas@mail.ee 6.4.3 
 Muudatusettepanek: Ühinemise järgselt vaadatakse 

üle seni valla poolt rahastatud kultuuri ja 

kogukonnaüritused ja otsustatakse nende edasine 

toetamine ühinenud valla volikogu poolt, jätkatakse 

tänaseid traditsioonilisi valla poolt rahastatud 

kultuuri ja kogukonnaüritusi ning töötatakse välja 

ühised ülevallalised üritused.  

 

 

MITTE ARVESTADA 

 

Ühinemislepingu põhimõte on see, 

et midagi ei tohi muutuda 

osapooltele halvemaks. Uus 

volikogu võib välja töötada uued 

ühised ülevallalised üritused. 

28 26.10.2016 Indrek Urbas Indrek.Urbas@mail.ee 7.5 

 Üüritud või kasutusse antud vara kasutamise 

lepingud kehtivad samadel tingimustel kuni lepingu 

tähtaja lõpuni. Senised valdade omandis olevad 

külaplatsid jäävad kogukonna kasutada.  

Muudatusettepanek: Üüritud või kasutusse antud 

vara kasutamise lepingud vaadatakse üle ühinemise 

järgselt, kui leitakse, et lepingute muutmine pole 

vajalik lähtuvalt ühinenud valla varahalduse 

põhimõtetest, kehtivad samadel tingimustel kuni 

lepingu tähtaja lõpuni. Senised valdade omandis 

olevad külaplatsid jäävad kogukonna kasutada.  

 

MITTE ARVESTADA 

 

 

Ühinenud vallale rakendub 

õigusjärgluse põhimõte, st kõiki 

lepinguid saab üle vaadata üksnes 

lepingus endas sätestatud korras. 

29 26.10.2016 Indrek Urbas Indrek.Urbas@mail.ee 10.3 
 Haldusterritoriaalse korralduse muutmise 

tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse 

üksuse moodustatava uue ametiasutuse 

ametikohtade täitmisel eelistatakse töökoha täitmist 

sisekonkursi korras. Selle käigus viiakse läbi 

arenguvestlus, milles selgitatakse välja kandidaadi 

ümber- või lisaspetsialiseerumise valmisolek ja 

karjäärihuvid. Juhul kui ametnik või töötaja, kellele 

pakutud ameti- või töökoht ei ole samaväärne ja ta 

ei soovi vallas oma teenistus- või töösuhet jätkata 

MITTE ARVESTADA 

 

Haldusreformiga läbi viidud 

muudatused lubavad sisekonkursi 

korraldamist, kõikidele 

ametikohtadele avaliku konkursi 

korraldamine on tarbetu 

halduskoormus. 

 

Osade ühinevate KOV 

põhimäärused näevad ette 



või kellele tulenevalt ametiasutuse struktuurist ei 

ole võimalik pakkuda ameti- või töökohta, mis 

vastab uuel tööl tema haridusele, töökogemustele, 

teadmistele või oskustele, rakendatakse 

kompensatsiooni. Sellisel juhul makstakse lisaks 

seaduses sätestatule täiendav koondamishüvitis 

ametnikustaaži puhul üks kuni viis aastat 

kompensatsioon kolme kuu ulatuses, üle viie 

aastase staaži korral kompensatsioon kuue kuu 

ulatuses. Staaži arvutus alates sellest kui 

ühinemisleping on volikogudes heaks kiidetud.  

Muudatusettepanek: Haldusterritoriaalse korralduse 

muutmise tulemusena moodustunud kohaliku 

omavalitsuse üksuse moodustatava uue 

ametiasutuse ametikohad täidetakse avaliku 

konkursi korras.  

 

sotsiaalsed garantiid, nende mitte 

ette nägemisel tekib erinevate 

KOVide ametnike ebavõrdne 

kohtlemine. 

 

30 12.09.2016 

 

 

 

Volikogu 

komisjon 

Marika 

Meister 

Marika.meister@noav

v.ee 

Osavalla põhimäärus - § 3 lg 1 ettepanek, et ehitus 

ka siia sisse jääks. Ehitusprojektid jääks suurele 

vallale. 

Ja kõik, kus on kirjas Kullamaa tuleks märkida 

punktiiriga 

ARVESTADA 

 

31 12.09.2016 

 

 

 

Volikogu 

komisjon 

Aivo Hirmo 

Aivo.hirmo@noavv.ee Ühinemislepingu projekt - Ettepanek oleks kirjutada 

punktiks 6.2.2, et peetakse oluliseks Noarootsi 

Gümnaasiumi jätkamist riigigümnaasiumina ja 

koostööd üldhariduse osas. 

ARVESTADA 

 

32 12.09.2016 

 

 

 

Volikogu 

komisjon 

Aivo Hirmo 

Aivo.hirmo@noavv.ee Ühinemislepingu projekt - 9.7 võiks sõnastatud olla 

nii, et osavalla moodustamisel on valitsuse struktuuri 

üksuseks osavalla valitsus. Või juhul kui osavald 

moodustatakse, moodustatakse ka osavalla valitsus. 

ARVESTATUD  

(punkt 9.7 välja jäetud, ühtib 

ettepaneku nr. 5 kohta tehtud 

otsusega) 

33 25.10.2016 

 

 

 

Aivo Hirmo Aivo.hirmo@eesti.ee Osavalla põhimäärus – Täiendada § 1 lg 4 Osavalla 

eelarve majandamisel võetakse aluseks ühinemisele 

eelnenud ühinenud valla eelarve maht, millest 

arvatakse maha ühendvallale delegeeritud 

ülesannete täitmiseks vajalik summa. 

MITTE ARVESTADA 

 

Ei vasta PS ja KOKS põhimõtetele. 

KOV tuumpädevused (kohaliku 

elu küsimuste lahendamine) 

rakendub KOV üksusele kui 

tervikule ja seda realiseerib 

esinduskogu (volikogu) ja 

volitamist piirab volikogu 

ainupädevuse põhimõte. 



Osavallale eraldatavad eelarvelised 

vahendid kujundatakse vastavalt 

kokku lepitud ja volitatud 

ülesannete mahule. 

34 26.10.2016 

 

 

 

Marika 

Meister 

Marika.meister@noav

v.ee 

Ühinemislepingu projekt – muuta 8.3 sõnastust 

järgnevalt: Töötatakse välja ühtne valla 

ettevõtlustoetuse kord. 

ARVESTADA 

 

35  

 

 

 

Marika 

Meister 

Marika.meister@noav

v.ee 

Osavalla põhimäärus - § 4 lg 3 sõnastada järgnevalt: 

Kui volikogusse valitud isik loobub osavallakogu 

töös osalemast või ei vasta osavallakogu liikmeks 

oleku tingimustele, kinnitatakse osavallakogu 

liikmeks häälte arvult järgmine tingimustele vastav 

kandidaat. Kandidaatide puudumisel vähendatakse 

vastavalt osavallakogu liikmete arvu. 

Osavalla põhimäärus - § 5 lg 2 sõnastada 

järgnevalt: Osavallakogu esimees või tema 

äraolekul aseesimees: 

1) koostab osavallakogu koosoleku päevakorra 

projekti arvestades volikogu, vallavalitsuse, 

osavallakogu liikmete ja osavalla vanema 

ettepanekuid; 

2) kutsub kokku osavallakogu koosoleku; 

3) juhatab osavallakogu koosolekut ja lahendab 

koosoleku rakendamisel tekkivaid küsimusi; 

4) allkirjastab osavallakogu otsused, kirjad ja 

koosoleku protokollid; 

5) peab osavallakogu nimel kirjavahetust; 

6) koostab osavallakogu tööplaani ja esitab selle 

osavallakogule kinnitamiseks; 

7) esindab osavallakogu volikogus, volikogu 

komisjonide koosolekutel või vallavalitsuse istungil 

või volitab selleks teisi osavallakogu liikmeid. 

 

ARVESTADA  

 

Sõnastada järgmiselt: 

„Kui volikogusse valitud isik 

loobub osavallakogu töös 

osalemast või ei vasta 

osavallakogu liikmeks oleku 

tingimustele, kinnitatakse 

osavallakogu liikmeks häälte arvult 

järgmine tingimustele vastav 

asendusliige. Kandidaatide 

puudumisel vähendatakse vastavalt 

osavallakogu liikmete arvu“ 

(§ 4 lg 3 täiendust käsitletud koos 

ettepanekuga nr. 7) 

 

 

36  

 

 

 

Marika 

Meister 

Marika.meister@noav

v.ee 

Osavalla põhimäärus - § 7 lg 1 sõnastada 

järgnevalt: Osavallakogu töövorm on koosolek. 

Koosoleku päevakorra koostab, kutsub kokku ja 

seda juhatab osavallakogu esimees või esimehe 

puudumisel aseesimees. Koosoleku 

kokkukutsumise võivad algatada vähemalt 4 

osavalla liiget, vallavalitsus või volikogu 

ARVESTADA 
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37  Marika 

Meister 

Marika.meister@noav

v.ee 

Osavalla põhimäärus - § 7 lg 4 sõnastada 

järgnevalt: Osavallakogu koosolekul võivad 

sõnaõigusega osaleda volikogu esimees, 

vallavanem ja osavalla vanem. 

ARVESTADA OSALISELT 

 

Sõnastada järgmiselt: 

„Osavallakogu koosolekul võivad 

sõnaõigusega osaleda volikogu 

esimees, vallavanem või 

vallavanema poolt volitatud 

vallavalitsuse liige ja osavalla 

vanem.“ 

 

 

38  Marika 

Meister 

Marika.meister@noav

v.ee 

Osavalla põhimäärus - § 8 lg 1 sõnastada 

järgnevalt: Osavallakogu menetlusse antud 

küsimuses peab osavallakogu seisukoha võtma 

üldjuhul ühe kuu jooksul. 

ARVESTADA 

 

39  Marika 

Meister 

Marika.meister@noav

v.ee 

Osavalla põhimäärus - § 9 lg 1 sõnastada järgnevalt: 

Osavalla vanema nimetab ametisse ja vabastab 

ametist vallavalitsus vallavanema ettepanekul, 

võttes arvesse osavallakogu arvamuse või 

ettepaneku. 

MITTE ARVESTADA 

Jätta esimene lause õigusselguse 

huvides põhimääruse projekti. 

Antud punkt võiks senises 

sõnastuses terviklikkuse 

seisukohalt põhimääruses olla 

40  Marika 

Meister 

Marika.meister@noav

v.ee 

Osavalla põhimäärus - § 10 lg 1 sõnastada 

järgnevalt: Osavalla Valitsus on ametiasutus, mille 

struktuuri, teenistujate koosseisu ja palgamäärad 

ning palgatingimused kinnitab vallavolikogu 

vallavalitsuse ettepanekul vastavalt kohaliku 

omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 

punktile 36. Vastava ettepaneku esitab 

vallavalitsusele osavalla vanem. 

ARVESTADA  

 

Sõnastada järgmiselt: 

„Osavalla Valitsus on ametiasutus, 

mille struktuuri ja teenistuskohtade 

koosseisu kinnitab vallavolikogu 

vallavalitsuse ettepanekul vastavalt 

kohaliku omavalitsuse korralduse 

seaduse § 22 lõike 1 punktile 36.“ 

41  Marika 

Meister 

Marika.meister@noav

v.ee 

Osavalla põhimäärus - § 11 lg 1 (Osavalla vanem 

võib oma volituste piires ja ülesannete täitmiseks 

anda üksikaktina korraldusi ning valitsuse sisemise 

töö korraldamiseks käskkirju) eemaldada. 

MITTE ARVESTADA 

 

Antud punkt võiks terviklikkuse 

seisukohalt põhimääruses sees olla, 

kuigi dubleerib seadust 

42  Marika 

Meister 

Marika.meister@noav

v.ee 

Osavalla põhimäärus - § 11 lg 3 (Osavalla vanemal 

ei ole õigustloova akti andmise õigust) eemaldada 

MITTE ARVESTADA 

 

Antud punkt võiks terviklikkuse 

seisukohalt põhimääruses sees olla, 

kuigi dubleerib seadust 
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43 02.10.2016 

 

 

 

MTÜ 

NordEstNõva 

juhatus 

nen@nordestnova.org 6.2. Üldharidus 

6.2.1 Õpilastele tagatakse võimalikult 

kodulähedane põhiharidus. Olemasolev põhikoolide 

võrk ja Kullamaa Keskkooli gümnaasiumiaste säilib 

vähemalt lepingu kehtivusaja lõpuni. Nõva Kooli 

kui eristaatuses kooli tegutsemine põhikoolina 

tagatakse vähemalt kolme järgneva valimisperioodi 

jooksuI (I2 aastat). Võimalikud muudatused valla 

haridusvõrgustikus saavad olla tingitud laste arvu 

vähesusest ja riigi poolt hariduse ahastamismudeli 

muutumisest, mille tagajärjel kooli pidamine 

kohalikule omavalitsusele muutub ebaotstarbekaks. 

MITTE ARVESTADA 

 

Haldusreformi seadus § 16 lg 4 

(4) Ühinemisleping ja 

ühinemiskokkulepe jõustuvad 

volikogude valimiste 

tulemuste väljakuulutamise päeval 

ning need kehtivad järgmise 

kohaliku 

omavalitsuse volikogu valimiste 

tulemuste väljakuulutamiseni. 

Pikemaid kohustusi ei ole võimalik 

ühinemislepinguga võtta. 

 

 


