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ÕIEND Albu valla, Ambla valla, Imavere valla, Järva-Jaani valla, Kareda valla, Koeru valla ja Koigi valla ühinemislepingu 

ja selle lisade kohta esitatud ettepanekud ja vastuväited ning volikogudes läbivaatamise tulemuste kohta 
 

Jrk 

nr 

Esitaja Millise lepingu  

punkti kohta 

Esitatud ettepanek Ettepaneku põhjendus Volikogus läbivaatamise tulemus 

1 

K 

O 

I 

G 

I 

Koigi HRK üldine Parandada numeratsiooni 

vormistust vastavalt 1. Eesmärgid 

1.1 … 1.2 … 2. Ühinemise aeg 2.1 

… jne.  

 

Numeratsioon tuleks muuta, et oleks 

lihtsam hilisem viitamine lepingu 

punktidele. Praeguse numeratsiooniga on 

see suhteliselt keeruline ja üheselt 

mõistetamatu. Eriti segaseks läheks punkti 

VII viitamine. 

Parandada numeratsiooni 

vormistust vastavalt 1. Eesmärgid 

1.1 … 1.2 … 2. Ühinemise aeg 2.1 

… jne.  

 

2 Koigi HRK üldine Kirjutada läbivalt tekstis JÄRVA 

vald asemel Järva vald. 

Ei näe põhjust, mis peaks tekstis rõhutama 

sõna Järva uue omavalitsuse nime 

kirjutamisel. 

Kirjutada läbivalt tekstis JÄRVA 

vald asemel Järva vald. 

3 EELK kogudus I p 2 TÄIENDADA LAUSET: „... 

stimuleerida kodanikualgatust, 

kodanikeühendusi (sh seltsitegevus, 

külaliikumine, külavanemad) ning 

Eesti Evangeelse Luterliku 

Kiriku kogudusi senisest 

aktiivsemalt kohalikust elust osa 

võtma.“ 

Eesti Vabariigi ja EELK koostööd 

reguleerib kirikute ja koguduste seadus ja 

14.09.2004.a. regionaalministri Jaan 

Õunapuu ja tolleaegse peapiiskopi Jaan 

Kiiviti allkirjastatud dokument „EELK 

koguduste ja kohaliku omavalitsuse 

koostööst“. Antud dokumentidele tuginedes 

palume ühinemislepingu projektis ptk I 

Eesmärgid fikseerida eraldi EELK 

kogudused. 

TÄIENDADA LAUSET: „... 

stimuleerida kodanikualgatust, 

kodanikeühendusi (sh seltsitegevus, 

külaliikumine, külavanemad) ning 

kogudusi senisest aktiivsemalt 

kohalikust elust osa võtma.“ 

4 Koigi HRK IV p 4 täitmata lünk /valla nimi/ Tuleks täita lünk täitmata lünk /valla nimi/ 

5 Koigi HRK IV p 5 UUS SÕNASTUS: „Käesoleva 

lepinguga lepivad osapooled kokku, 

et ühinemislepingu heakskiitmise 

hetkest kuni haldusterritoriaalse 

korralduse muudatuse jõustumiseni 

võivad ühinevad omavalitsused 

võtta laenukohustusi lepingu lisas 3 

toodud investeeringute 

teostamiseks eeldusel, et 

netovõlakoormus 2017. aasta 

lõpuks ei ületa 50% põhitegevuse 

tuludest. Muudel juhtudel 

võlakohustuste võtmisel lähtutakse 

haldusreformi seaduse § 25.“ 

Peab olema võimalus võtta laenu 

investeeringute teostamiseks, et ei peaks 

käima läbi 7 volikogu. Samuti on mõistlik 

panna laenudele ülempiir, et vältida lõhki 

laenamist ja panna ohtu Järva valla 

investeerimisvõimekust. 

 

UUS SÕNASTUS: „Käesoleva 

lepinguga lepivad osapooled kokku, 

et ühinemislepingu heakskiitmise 

hetkest kuni haldusterritoriaalse 

korralduse muudatuse jõustumiseni 

võivad ühinevad omavalitsused 

võtta laenukohustusi lepingu lisas 3 

toodud investeeringute teostamiseks 

eeldusel, et netovõlakoormus 2017. 

aasta lõpuks ei ületa 50% 

põhitegevuse tuludest. Muudel 

juhtudel võlakohustuste võtmisel 

lähtutakse haldusreformi seaduse § 

25.“ 
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6 Koigi HRK IV  LISADA p 6: 

„Ühinemislepingumuutmiseks 

esimese valimisperioodi jooksul 

pärast haldusterritoriaalse 

korralduse muudatuste jõustumist 

on vajalik volikogu koosseisu 

vähemalt ¾ häälteenamus.“ 

Et tagada lepingu kehtivus ja seda poleks 

kerge muuta. 

 

LISADA p 6: 

„Ühinemislepingumuutmiseks 

esimese valimisperioodi jooksul 

pärast haldusterritoriaalse 

korralduse muudatuste jõustumist 

on vajalik volikogu koosseisu 

vähemalt ¾ häälteenamus.“ 

7 Koigi HRK V p 3 UUS SÕNASTUS: „Järva valla 

halduskeskuseks ja juriidiliseks 

aadressiks on Peetri alevik, Kesktee 

11.“ 

Vastavalt Koigi volikogu arvamusele peaks 

asukoht olema Peetri. Koigi vallavolikogu 

teine eelistus on Järva-Jaani. 

UUS SÕNASTUS: „Järva valla 

halduskeskuseks ja juriidiliseks 

aadressiks on Peetri alevik, Kesktee 

11.“ 

8 Koigi HRK V p 4.3 VÕTTA SULGUDEST MAHA 

„piirkonna arendustöötaja“ 

Oluline on hetkel teenuskeskustes 

pakutavad teenused, mitte ametikoha 

nimetus. Samamoodi ei saa kohe jäigalt 

siduda ametikohta vallavalitsuse liikme 

staatusega. 

VÕTTA SULGUDEST MAHA 

„piirkonna arendustöötaja“ 

9 

 

 

Elmar Luha V P 4.7 LISADA: „ Teeninduskeskustes 

tagatakse kõik vajalikud 

töövahendid, s.h auto kasutamise 

võimalus.” 

Oluline on kindlustada teeninduskeskused 

töövahenditega, sealhulgas vajaliku 

transpordiga. 

LISADA: „Teeninduskeskustes 

tagatakse kõik vajalikud 

töövahendid, s.h auto kasutamise 

võimalus.“ 

10 Koigi HRK V p 5 VÕTTA SULGUDEST MAHA 

„piirkonna arendustöötaja“ 

Oluline on hetkel teenuskeskustes 

pakutavad teenused, mitte ametikoha 

nimetus. Samamoodi ei saa kohe jäigalt 

siduda ametikohta vallavalitsuse liikme 

staatusega. 

VÕTTA SULGUDEST MAHA 

„piirkonna arendustöötaja“ 

11 Koigi HRK V p 7 VÕTTA SULGUDEST MAHA 

„ATS” 

Et oleks võrdsustatud ATS ja TLS alusel 

töötavad teenistujad. 

VÕTTA SULGUDEST MAHA 

„ATS“ 

12 Koigi HRK VI p 2 UUS SÕNASTUS: „Töötatakse 

välja ühtsed kodanikuühenduste  

rahastamise ja kaasamise 

põhimõtted.“ 

Töötatakse välja statuudid ühendustele 

vastavalt vajadusele. Eraldi välja 

kirjutamine pole kõikidel sihtgruppidel 

vajalik. 

UUS SÕNASTUS: „Töötatakse 

välja ühtsed kodanikuühenduste  

rahastamise ja kaasamise 

põhimõtted.“ 

13 Koigi HRK VII üldharidus p 1 LISADA: Koigi Koolis säilitatakse 

kolm kooliastet ja 9 

klassikomplekti.” 

Et vältida liitklasside tekkimist, olenemata 

õpilaste arvust klassis. Koigi koolis on seda 

rangelt jälgitud. 

LISADA: Koigi Koolis säilitatakse 

kolm kooliastet ja 9 

klassikomplekti.“ 

14 Koigi HRK VII üldharidus LISADA „Põhimõtted.“ 

Võimaldatakse õpilastele tasuta 

koolilõuna ning tasuta töövihikud. 

Omavalitsuste praegu olemasolevate 

soodustuste säilitamine. Kindlasti on praegu 

erinevates koolides erinevad kogemused ja 

LISADA „Põhimõtted.“ 

Võimaldatakse õpilastele tasuta 

koolilõuna ning tasuta töövihikud. 
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Säilitatakse olemasolevad õpilaste 

tunnustuste süsteemid.“ 

toimivad tunnustusvormid. Peame oluliseks, 

et neid ei lõhutaks. 

Säilitatakse olemasolevad õpilaste 

tunnustuste süsteemid.“ 

15 Koigi HRK VII üldharidus p 3 VÕTTA VÄLJA LAUSE: 

„Toimkonnas tuleb hinnata 

gümnaasiumivõrgu võimalike 

muudatuste (sh riigigümnaasiumi 

moodustamise) võimalikku mõju.“ 

See lause on mittevajalik. Sellised 

hindamised tehakse ka ilma selle lauseta. 

 

VÕTTA VÄLJA LAUSE: 

„Toimkonnas tuleb hinnata 

gümnaasiumivõrgu võimalike 

muudatuste (sh riigigümnaasiumi 

moodustamise) võimalikku mõju.“ 

16 Elmar Luha VII 

Üldharidus  

p 3 

UUS SÕNASTUS: „Olemasolev 

tasuta koolitranspordi võrgustik 

säilitatakse ja selles tehakse 

vajadusel õpilaste 

liikumissuundadest tingitud 

muudatused.“ 

Oluline on jätkata tasuta koolitranspordi 

tagamist. 

UUS SÕNASTUS: „Olemasolev 

tasuta koolitranspordi võrgustik 

säilitatakse ja selles tehakse 

vajadusel õpilaste 

liikumissuundadest tingitud 

muudatused.“ 

17 Koigi HRK VII üldharidus p 7 UUS SÕNASTUS: „Noorsootöö 

teenuse pakkumist jätkatakse ja 

arendatakse olemasolevate 

noortekeskuste, -tubade või vaba 

aja keskuste baasil. Kõik senised 

noortekeskused koos 

noortetubadega jätkavad tööd.“ 

Sõnastus täpsemaks. 

 

UUS SÕNASTUS: „Noorsootöö 

teenuse pakkumist jätkatakse ja 

arendatakse olemasolevate 

noortekeskuste, -tubade või vaba aja 

keskuste baasil. Kõik senised 

noortekeskused koos 

noortetubadega jätkavad tööd.“ 

18 Elmar Luha VII üldharidus LISADA PUNKT: „Järva valla 

haldusterritooriumil elavate laste 

õppimine teiste omavalitsuste 

territooriumil asuvates huvikoolides 

kompenseeritakse/tasutakse 

pearaha. Teiste huvitegevust 

pakkuvate organisatsioonidega 

sõlmitakse vajadusel 

koostöölepingud ja 

kompenseeritakse kulud kaalutud 

vajaduse alusel.“ 

Osade ühinevate valdade territooriumil 

elavate laste jaoks on logistiliselt 

mõistlikum õppida väljaspool valda 

asuvates huvikoolides ja võrdse kohtlemise 

printsiibist lähtudes tuleb nende kulud 

kompenseerida. 

LISADA PUNKT: „Järva valla 

haldusterritooriumil elavate laste 

õppimine teiste omavalitsuste 

territooriumil asuvates huvikoolides 

kompenseeritakse/tasutakse 

kohamaks. Teiste huvitegevust 

pakkuvate organisatsioonidega 

sõlmitakse vajadusel 

koostöölepingud ja 

kompenseeritakse kulud kaalutud 

vajaduse alusel.“ 

19 EELK kogudus VII 

Raamatukogud… 

ALAPEALKIRJA UUS 

SÕNASTUS: „Raamatukogud,  

kultuur ja religioon“ 

Kohalike omavalitsuste ja EELK koguduste 

vahel on sõlmitud koostöölepingud, mida 

tuleb kindlasti jätkata. Uude ühinevasse 

Järva valda jääb viis keskaegset, 

muinsuskaitse all olevat pühakoda, mis on 

meie rahva säilitamist vajavad 

kultuuripärandid, jumateenistuste ja talituste 

läbiviimise kohad, turismiobjektid ning 

kontsertpaigad. Nende kirikute eest 

ALAPEALKIRJA UUS 

SÕNASTUS: „Raamatukogud,  

kultuur ja religioon“ 
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hoolitsemine kuulub ka kohaliku 

omavalitsuse kompetentsi, sest see on 

kogudustele üksi ülejõu käiv ülesanne ja 

meie ühine vastutus. 

20 EELK kogudus VII 

Raamatukogud… 

P 3 

UUS SÕNASTUS: 

„Kultuuriasutuste, muuseumite ja 

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku 

koguduste rahastamine jätkub 

sõlmitud koostöölepingute kohaselt 

ja vähemalt ühinemiseelsete 

põhimõtete alusel arvutatud 

mahus.“ 

Vt eelmine punkt UUS SÕNASTUS: 

„Kultuuriasutuste, muuseumite ja 

koguduste rahastamine jätkub 

sõlmitud koostöölepingute kohaselt 

ja vähemalt ühinemiseelsete 

põhimõtete alusel arvutatud 

mahus.“ 

21 Koigi HRK VII vallamajandus 

p 2 

UUS SÕNASTUS: „Koostatakse 

Järva valla teehoiukava, millega 

tagatakse  teede ja tänavate 

hooldus, remont ja 

rekonstrueerimine ühinevate 

omavalitsuste territooriumil  

vähemalt endises rahalises mahus, 

võttes eesmärgiks teede 

tolmuvabaks muutmise.“ 

 

VII p-d 2 ja 3 on suhteliselt sarnase sisuga 

punktid, punkt 3 pikk ja lohisev. 

 

UUS SÕNASTUS: „Koostatakse 

Järva valla teehoiukava, millega 

tagatakse  teede ja tänavate hooldus, 

remont ja rekonstrueerimine 

ühinevate omavalitsuste 

territooriumil  vähemalt endises 

rahalises mahus, võttes eesmärgiks 

teede tolmuvabaks muutmise.“ 

22 Koigi HRK VII vallamajandus 

p 3 

VÕTTA VÄLJA VII p-d 2 ja 3 on suhteliselt sarnase sisuga 

punktid, punkt 3 pikk ja lohisev. 

 

VÕTTA VÄLJA 

23 Elmar Luha VII vallamajandus 

p 2 

TÄIENDADA PUNKTI 

LAUSEGA:  „Prioriteediks on 

teede tolmuvabaks muutmine ja 

kergliiklusteede ehitus.“ 

Teehoiu kandvaks põhimõtteks peaks olema 

teede tolmuvabaks muutmine, samuti 

liiklusohutuse tagamiseks kergliiklusteede 

ehitus. 

TÄIENDADA PUNKTI 

LAUSEGA:  „Prioriteediks on 

teede tolmuvabaks muutmine ja 

kergliiklusteede ehitus.“ 

24 

 

 

 

 

 

Koigi HRK VII vallamajandus 

p 9 

UUS SÕNASTUS: „Ühinevate 

omavalitsuste 

munitsipaalelamufond koondatakse 

ühtsesse haldussüsteemi ja 

vajadusel säilitatakse, et osutada 

eluruumi tagamise teenust.” 

Ei ole mõtet säilitada keskustest kaugel 

asuvaid kortereid, mis võtavad kulusid, kuid 

mida välja üürida ei suudeta. 

 

 

 

UUS SÕNASTUS: „Ühinevate 

omavalitsuste 

munitsipaalelamufond koondatakse 

ühtsesse haldussüsteemi ja 

vajadusel säilitatakse, et osutada 

eluruumi tagamise teenust.” 

25 Koigi HRK VII vallamajandus 

 

LISADA PUNKT: „Töötatakse 

välja valla omandis oleva 

kinnisvara valitsemiseks ühtne 

haldusmudel ning kehtivatest 

Lisada antud punkt, et tagada uues vallas 

professionaalne kinnisvara haldus ning 

hoonete säilimine ja majanduslik kokkuhoid 

energiasäästumeetmeid kasutades. 

LISADA PUNKT: „Töötatakse 

välja valla omandis oleva 

kinnisvara valitsemiseks ühtne 

haldusmudel ning kehtivatest 



Lisa 6 Kareda Vallavolikogu 

22. detsembri 2016 otsusele nr 111  

„Ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine“ 

 

 
standarditest ja õigusaktidest lähtuv 

kinnisvara korrashoiu eeskiri, et 

tagada hoonete säilimine ja 

efektiivne kasutus. Soositakse 

energiasäästumeetmete 

rakendamist.“ 

standarditest ja õigusaktidest lähtuv 

kinnisvara korrashoiu eeskiri, et 

tagada hoonete säilimine ja 

efektiivne kasutus. Soositakse 

energiasäästumeetmete 

rakendamist.“ 

26 Koigi HRK VIII p 2 VÕTTA VÄLJA Loetelu pole täiuslik ja tekkiv omavalitsus 

võtab niikuinii üle ühinevate omavalitsuste 

kohustused ja kuulumised 

organisatsioonidesse. Uutesse astumise 

otsustab uus volikogu vastavalt vajadusele. 

VÕTTA VÄLJA 

27 Elmar Luha VIII p 2 UUS SÕNASTUS: „Valla 

kuulumise 

koostööorganisatsioonidesse 

otsustab Järva vallavolikogu.“ 

Valla kuulumise üle 

koostööorganisatsioonidesse peaks olema 

volikogu otsustada mitte ühinemislepingu 

teema. 

UUS SÕNASTUS: „Valla 

kuulumise 

koostööorganisatsioonidesse 

otsustab Järva vallavolikogu.“ 

28 Elmar Luha VIII LISADA PUNKT: „Järva 

Vallavolikogul on õigus 

investeeringute nimekirjas teha 

muudatusi kui on ilmne et 

investeeringu tegemine on 

majanduslikult ebaotstarbekas, 

väheefektiivne või isegi kahjulik 

kogu valla arengu seisukohalt.“ 

Investeeringute nimekirja muutmine ei 

peaks olema välistatud vaid halbade 

asjaolude kokkulangemisel peaks olema 

võimalus nimekirjas muudatusi teha. 

 

LISADA PUNKT: „Järva 

Vallavolikogul on õigus 

investeeringute nimekirjas teha 

muudatusi kui on ilmne et 

investeeringu tegemine on 

majanduslikult ebaotstarbekas, 

väheefektiivne või isegi kahjulik 

kogu valla arengu seisukohalt.“ 

Lisada klausel, et investeeringu 

muudatuse ettepanek tuleks sellest 

piirkonnast ja tuleb läbi arutada 

vastava piirkonnaga. (endise valla 

territooriumiga) 

29 

K 

A 

R 

E 

D 

A 

Kareda 

Vallavalitsus 

Investeeringud 1.Ämbra-Kareda kergliiklustee 

 

 

 

 

1.Ämbra küla ning Kareda küla ühendamine 

kergliiklusteega tagab ohutu 

liikumisvõimaluse Kareda ja Ämbra 

küladega vahetult piirneva Peetri aleviku 

vahel, ohutu liikumise kooli, lasteada, tööle 

ja koju ning ohutu ligipääsu bussipeatusele. 

Kareda külas elab 25% Peetri kooli 

õpilastest, Ämbra külas asub suurem osa 

töökohti Kareda vallas.  

1. Jah 
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2.Peetri aleviku kergliiklustee ja 

parklate rajamine 

 

 

2.Peetri alevikus asuvad kergliiklustee 

vahetus läheduses 2 bussipeatust. Peetri 

aleviku kergliiklustee ühendab elamute 

piirkonda kooli ja lasteaiaga, tagab ohutu 

liikumise kooli, lasteaeda, tööle ja koju ning 

ohutu ligipääsu bussipeatustele. Parklate 

rajamine suurendab liiklusohutust elamute 

piirkonnas ja lasteaia juures.  

Kavandatav kergliiklustee ja parkla on 

kajastatud: „Kareda valla üldplaneering 

aastani 2017” 

https://kareda.kovtp.ee/et/uldplaneering; 

„Kareda valla arengukava aastateks 2013-

2020” 

https://kareda.kovtp.ee/et/arengukavad 

 

 

2. Jah 

30 EELK peatükk I 

EESMÄRGID 

punkt 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

peatükk VII 

alapealkiri, 

Raamatukogud, 

kultuur 

 

Lisada peatükk I EESMÄRGID 

punkt 2 ...stimuleerida 

kodanikualgatust, 

kodanikuühiendusi (sh 

seltsitegevus, külaliikumine, 

külavanemad) ning Eesti 

Evangeelse Luterliku Kiriku 

kogudusi senisest aktiivsemalt 

kohalikust elust osa võtma. 

 

 

 

Lisada peatükk VII alapealkirja 

Raamatukogud, kultuur ja 

religioon. 

Lisada peatükk VII alapealkirja 

Raamatukogud, kultuur punkt 3: 

Kultuuriasutuste, muuseumite ja 

Eesti Evangeelse Luterliku 

Kiriku koguduste rahastamine 

jätkub sõlmitud koostöölepingute 

kohaselt ja vähemalt 

ühinemiseelsete põhimõtete alusel 

1. Eesti Vabariigi ja EELK koostööd 

reguleerib Kirikute ja koguduste seadus ja 

14.09.2004 regionaalministri Jaan Õunapuu 

ja tolleaegse peapiiskopi Jaan Kiivit`i 

allkirjastatud dokument „EELK koguduste 

ja kohaliku omavalitsuse koostööst”. Antud 

dokumentidele tuginedes palume 

ühinemislepingu projektis ptk I Eesmärgid 

fikseerida eraldi Eesti Evangeelse Luterliku 

Kiriku kogudused. 

 

2. Kohalike omavalitsuste ja Eesti 

Evangeelse Luteliku Kiriku koguduste 

vahel on sõlmitud koostöölepingud, mida 

tuleb kindlasti jätkata. Uude ühinevasse 

Järva valda jääb viis keskaegset 

muinsuskaitse all olevat pühakoda, mis on 

meie rahva säilitamist vajavad 

kultuuripärandid, jumalateenistuste ja 

talituste läbiviimise kohad, turismiobjektid 

ning kontsertpaigad. Nende kirikute eest 

hoolitsemine kuulub ka kohaliku 

omavalitsuste kompetentsi sest see on 

1. Jah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Jah 

https://kareda.kovtp.ee/et/uldplaneering
https://kareda.kovtp.ee/et/arengukavad
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arvutatud mahus kogudustele üksi ülejõu käiv ülesanne ja 

meie ühine vastutus. 

31 Eliina Tammehoid, 

Marvin 

Tammehoid, Sirje 

Hiiesalu, Artur 

Hiiesalu, Lea Aas, 

Birgit Itse, Tiia 

Piigert, Karel Aas, 

Merli Peebuste, 

Tiiu Allika, Lehte 

Hal, Aadu Hal, 

Terje Kuusmann 

üldine 1.Piikonna arendustöötajad võiksid 

saada ametisse avaliku konkursi 

kaudu ja olla ametnikud, mitte 

poliitilised ametikohad ega sõltuda 

valimistulemustest. 

2. Sotsiaalteenuste ja –spetsialistide 

vajadus kaardistada enne 2017.a 

kohalike omavalitsuste 

valimisi/enne ühinemist 

3. Lähtuvalt geograafilisest 

asukohast ja olemasolevast 

teedevõrgust võiks valla 

halduskeskus asuda Peetri alevikus. 

4. Talihooldust teedele tuleb 

teostada vajaduspõhiselt ja teenuse 

osutamine lahti siduda prügilepingu 

olemasolust (põhjendatud 

vabastused jms.) Kinnistu 

omanikud, kes soovivad ka edaspidi 

eratee talihoolet, peaksid soovi 

avaldama kirjalikult taasesitatavas 

vormis. See võimaldab ennetada 

segadusi. 

5. Vältimaks ebavõrdsust ja 

võimalikke sellesisulisi kaebusi 

õiguskantslerile, tuleb 

sotsiaaltoetuste määrad ühtlustada 

liitunud omavalitsuse esimesel 

volikogu istungil nii, et need ühegi 

liitnud KOVi elaniku jaoks ei 

vähene- lähtuvalt punktist, et 

ühinevate KOVide kohustused 

lähevad üle uuele KOVile.  

6. Kommunaalettevõtete liitmise 

järel tuleb tagada teenuse hinna 

säilimine kliendile senisel tasemel 

(ei tohi kallineda).  

7. KOVid, kel puudub oma 

 1. Jah 

 

 

 

 

2. Jah 

 

 

 

3. Jah 

 

 

 

4. Ei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Jah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Ei 

 

 

 

7. Ei 
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territooriumil karjäär, saavad 

liitumisjärgselt valla eelarvest 

toetust teede korrashoiuks, mis on 

võrdne teistele endistele valdadele 

karjäärist saadava materjali 

maksumusega. 

 

 

 

 

 

 

 

32 Janno Nau V. Valitsemine, 

keskuste ja 

teenuste võrgustik 

punkt 7 

V. Valitsemine, keskuste ja 

teenuste võrgustik punkt 7 

sõnastada järgmiselt: 

Ametiasutuse töö 

ümberkorraldamise tõttu ametist 

vabastamise korral makstakse 

teenistujale lisaks seaduses 

ettenähtud hüvitisele täiendavalt 

lahkumishüvitist üks kuupalk juhul, 

kui teenistuja on teenistuses 

01.07.2016 seisuga kuni uue 

omavalitsuse (Järva vald) volituste 

kehtima hakkamiseni. 

Hetkel lepingu projektis olev sõnastus 

pigem soodustab ametnike varasemat 

lahkumist, mis ei ole selle punkti eesmärk. 

Üks kuupalk seetõttu, et ühinemisest 

tulenevalt ei peaks omavalitsused end 

liigselt koormama hüvitiste maksmisega, 

lisaks seadusest (ATS) tuleneb niigi 

hüvitise maksmine. 

Jah 

33 Tõnu Taal V pt, p.3 Ühinemislepingu V pt, p.3 

sõnastada järgnevalt: „ JÄRVA 

VALLA halduskeskuseks ja 

juriidiliseks aadressiks on Järva-

Jaani alev, Pikk tn 56.” 

1. Järva-Jaani asula on ajalooliselt 

väljakujunenud linnatüüpi alev Paide ja 

Türi linnade kõrval ning on rahva arvult 

kolmas viimatimainitute järel Järvamaal. 

2. Järva-Jaani alev oma asupaigalt on 

võrreldes teiste teenuskeskustega ühinenud 

valla südames. Ka kilometraažilt on Järva-

Jaanist summaarselt teistesse 

teeninduspunktidesse, samuti ka Paidesse ja 

Tallinnasse optimaalseim variant. See 

võimaldab majanduslikku kokkuhoidu uue 

valla teenistujate töösõitude logistika pealt. 

3. Vallamaja hoone, mis asub aadressil Pikk 

56, on väikeste ümberkorraldustega ja 

minimaalsete lisakulutustega valmis 

toimetama uue, loodava Järva valla 

keskusena. 

Ei 

34 

A 

Albu Vallavalitsus Täiendada 

ühinemislepingu V 

1. Täiendada ühinemislepingu V 

peatükki ning lisada juurde punkt 8 

 Täiendada ühinemislepingu V 

peatükki ning lisada juurde punkt 8 
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L 

B 

U 

peatükki 

 

 

 

 

 

 

 

 

Täiendada 

ühinemislepingu 

VII peatükki 

„Teenuste 

arendamine 

Sotsiaalabi ja -

teenused, toetused, 

hoolekanne” 

 

 

 

 

Täiendada 

Investeeringute 

kava punkti 2 

 

 

 

 

 

 

 

Täiendada 

Investeeringute 

kava punkti 3.2 

 

 

 

 

 

 

järgnevas sõnastuses: 

„Juhul, kui lepingu kehtivuse ajal 

tekib vajadus uue moodustunud 

valla asutusi ümber korraldada või 

sulgeda, maksta nende asutuste 

töötajatele lahkumis-hüvitist 

samadel alustel nagu teenistujatele 

ehk kokku 4 kuud.” 

 

2. Täiendada ühinemislepingu VII 

peatükki „Teenuste arendamine 

Sotsiaalabi ja -teenused, toetused, 

hoolekanne” ning lisada juurde 

punkt järgnevas sõnastuses: 

„Lepingu kehtivuse perioodil 

säilitatakse olemasolev sotsiaal-

hoolekandeasutuste võrk.” 

 

 

 

 

3. Täiendada Investeeringute kava 

punkti 2 „Osaliselt või täismahus 

ühinemistoetusest rahastatavad 

investeeringud” alapunkti 1 

Märkuste lahtrit järgnevas 

sõnastuses: 

„Täiendavalt 2019 aastal 50 000 

eurot” 

  

 

4. Täiendada Investeeringute kava 

punkti 3.2 „Tänavavalgustus” 

järgnevas sõnastuses:  

„Albu valla Tänavalgustuse 

renoveerimine Orgmetsa, Kaalepi, 

Albu, Ahula, Peedu külades. 

Märkused: Tänavavalgustuse 

rekonstrueerimine õhuliinid 

maakaabliga ja leed-valgustitega. 

järgnevas sõnastuses: 

„Juhul, kui lepingu kehtivuse ajal 

tekib vajadus uue moodustunud 

valla asutusi ümber korraldada või 

sulgeda, maksta nende asutuste 

töötajatele lahkumis-hüvitist 

samadel alustel nagu teenistujatele 

ehk kokku 4 kuud.” 

 

Täiendada ühinemislepingu VII 

peatükki „Teenuste arendamine 

Sotsiaalabi ja -teenused, toetused, 

hoolekanne” ning lisada juurde 

punkt järgnevas sõnastuses: 

„Lepingu kehtivuse perioodil 

säilitatakse olemasolev sotsiaal-

hoolekandeasutuste võrk.” 

 

 

 

 

Täiendada Investeeringute kava 

punkti 2 „Osaliselt või täismahus 

ühinemistoetusest rahastatavad 

investeeringud” alapunkti 1 

Märkuste lahtrit järgnevas 

sõnastuses: 

„Täiendavalt 2019 aastal 50 000 

eurot” 

  

 

Täiendada Investeeringute kava 

punkti 3.2 „Tänavavalgustus” 

järgnevas sõnastuses:  

„Albu valla Tänavalgustuse 

renoveerimine Orgmetsa, Kaalepi, 

Albu, Ahula, Peedu külades. 

Märkused: Tänavavalgustuse 

rekonstrueerimine õhuliinid 

maakaabliga ja leed-valgustitega. 
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Täiendada 

Investeeringute 

kava punkti 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muuta 

ühinemislepingu 

punkti 7 

 

Kokku 120 valgustus-punkti. 

Hinnanguline maksumus 240 000 

eurot” 

 

 

5. Täiendada Investeeringute kava 

punkti 4 „Lähtuvalt eelarveliste 

vahendite võimalustest teostatavad 

investeeringud prioriteetsuse 

järjekorras:”järgnevas sõnastuses: 

„Albu mõisapark. Märkused: 

Projekt olemas. Hinnanguline 

maksumus 1 050 000 eurot, millest 

893 000 toetus” 

 

 

6. Muuta ühinemislepingu punkti 7 

„Valla majandus” alapunkti 5 

järgnevas sõnastuses: 

"Neitla karjäärist laekuv tulu 

investeerida lepingu perioodil Albu 

valla piirkonna teede seisukorra 

parendamiseks ja kaevandatav 

maavara kasutada Albu valla teede 

remondiks.” 

Kokku 120 valgustus-punkti. 

Hinnanguline maksumus 240 000 

eurot” 

 

 

Täiendada Investeeringute kava 

punkti 4 „Lähtuvalt eelarveliste 

vahendite võimalustest teostatavad 

investeeringud prioriteetsuse 

järjekorras:”järgnevas sõnastuses: 

„Albu mõisapark. Märkused: 

Projekt olemas. Hinnanguline 

maksumus 1 050 000 eurot, millest 

893 000 toetus 

 

 

Muuta ühinemislepingu punkti 7 

„Valla majandus” alapunkti 5 

järgnevas sõnastuses: 

"Neitla karjäärist laekuv tulu 

investeerida lepingu perioodil Albu 

valla piirkonna teede seisukorra 

parendamiseks ja kaevandatav 

maavara kasutada Albu valla teede 

remondiks.” 

35 Albu valla eelarve-

strateegiast 2017-

2020 (vastu võetud 

Albu volikogu 

13.10.2016 

määrusega nr 11) 

tulenevad 

muudatused. 

 

Täiendada 

Investeeringute 

kava punkti 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Täiendada 

Investeeringute 

kava punkti 4 

Täiendada Investeeringute kava 

punkti 4 „Lähtuvalt eelarveliste 

vahendite võimalustest teostatavad 

investeeringud prioriteetsuse 

järjekorras:”järgnevas sõnastuses: 

„Albu 8 küttesüsteemi 

renoveerimine, soojustamine ning 

ventilatsiooni kaasajastamine. 

Hinnanguline maksumus 226 000, 

millest 113 000 toetus.” 

 

Täiendada Investeeringute kava 

punkti 4 „ Lähtuvalt eelarveliste 

vahendite võimalustest teostatavad 

 Täiendada Investeeringute kava 

punkti 4 „Lähtuvalt eelarveliste 

vahendite võimalustest teostatavad 

investeeringud prioriteetsuse 

järjekorras:”järgnevas sõnastuses: 

„Albu 8 küttesüsteemi 

renoveerimine, soojustamine ning 

ventilatsiooni kaasajastamine. 

Hinnanguline maksumus 226 000, 

millest 113 000 toetus.” 

 

 

Täiendada Investeeringute kava 

punkti 4 „ Lähtuvalt eelarveliste 

vahendite võimalustest teostatavad 
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investeeringud prioriteetsuse 

järjekorras:”järgnevas sõnastuses: 

„Albu rahvamaja akustika 

parendamine.” 

investeeringud prioriteetsuse 

järjekorras:”järgnevas sõnastuses: 

„Albu rahvamaja akustika 

parendamine.” 

36 EELK  peatükk I 

EESMÄRGID 

punkt 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

peatükk VII 

alapealkiri, 

Raamatukogud, 

kultuur 

 

Lisada peatükk I EESMÄRGID 

punkt 2 ...stimuleerida 

kodanikualgatust, 

kodanikuühiendusi (sh 

seltsitegevus, külaliikumine, 

külavanemad) ning Eesti 

Evangeelse Luterliku Kiriku 

kogudusi senisest aktiivsemalt 

kohalikust elust osa võtma. 

 

 

 

Lisada peatükk VII alapealkirja 

Raamatukogud, kultuur ja 

religioon. 

Lisada peatükk VII alapealkirja 

Raamatukogud, kultuur punkt 3: 

Kultuuriasutuste, muuseumite ja 

Eesti Evangeelse Luterliku 

Kiriku koguduste rahastamine 

jätkub sõlmitud koostöölepingute 

kohaselt ja vähemalt 

ühinemiseelsete põhimõtete alusel 

arvutatud mahus 

1. Eesti Vabariigi ja EELK koostööd 

reguleerib Kirikute ja koguduste seadus ja 

14.09.2004 regionaalministri Jaan Õunapuu 

ja tolleaegse peapiiskopi Jaan Kiivit`i 

allkirjastatud dokument „EELK koguduste 

ja kohaliku omavalitsuse koostööst”. Antud 

dokumentidele tuginedes palume 

ühinemislepingu projektis ptk I Eesmärgid 

fikseerida eraldi Eesti Evangeelse Luterliku 

Kiriku kogudused. 

 

 

2. Kohalike omavalitsuste ja Eesti 

Evangeelse Luteliku Kiriku koguduste 

vahel on sõlmitud koostöölepingud, mida 

tuleb kindlasti jätkata. Uude ühinevasse 

Järva valda jääb viis keskaegset 

muinsuskaitse all olevat pühakoda, mis on 

meie rahva säilitamist vajavad 

kultuuripärandid, jumalateenistuste ja 

talituste läbiviimise kohad, turismiobjektid 

ning kontsertpaigad. Nende kirikute eest 

hoolitsemine kuulub ka kohaliku 

omavalitsuste kompetentsi sest see on 

kogudustele üksi ülejõu käiv ülesanne ja 

meie ühine vastutus. 

 

 

37 

A 

M 

B 

L 

A 

EELK peatükk I 

EESMÄRGID 

punkt 2 

 

 

 

 

 

Lisada peatükk I EESMÄRGID 

punkt 2 ...stimuleerida 

kodanikualgatust, 

kodanikuühiendusi (sh 

seltsitegevus, külaliikumine, 

külavanemad) ning Eesti 

Evangeelse Luterliku Kiriku 

kogudusi senisest aktiivsemalt 

1. Eesti Vabariigi ja EELK koostööd 

reguleerib Kirikute ja koguduste seadus ja 

14.09.2004 regionaalministri Jaan Õunapuu 

ja tolleaegse peapiiskopi Jaan Kiivit`i 

allkirjastatud dokument „EELK koguduste 

ja kohaliku omavalitsuse koostööst”. Antud 

dokumentidele tuginedes palume 

ühinemislepingu projektis ptk I Eesmärgid 

ArvestadaEesti Evangeelse 

Luterliku Kiriku ettepanekuga, kuna 

rahalised vahendid on ühinemis-

lepingus arvestatud MTÜ-de toetuse 

all ning sellega ei kaasne 

täiendavaid rahalisi kohustusi. 
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peatükk VII 

alapealkiri, 

Raamatukogud, 

kultuur 

 

kohalikust elust osa võtma. 

 

 

 

Lisada peatükk VII alapealkirja 

Raamatukogud, kultuur ja 

religioon. 

Lisada peatükk VII alapealkirja 

Raamatukogud, kultuur punkt 3: 

Kultuuriasutuste, muuseumite ja 

Eesti Evangeelse Luterliku 

Kiriku koguduste rahastamine 

jätkub sõlmitud koostöölepingute 

kohaselt ja vähemalt 

ühinemiseelsete põhimõtete alusel 

arvutatud mahus. 

fikseerida eraldi Eesti Evangeelse Luterliku 

Kiriku kogudused. 

 

2. Kohalike omavalitsuste ja Eesti 

Evangeelse Luteliku Kiriku koguduste 

vahel on sõlmitud koostöölepingud, mida 

tuleb kindlasti jätkata. Uude ühinevasse 

Järva valda jääb viis keskaegset 

muinsuskaitse all olevat pühakoda, mis on 

meie rahva säilitamist vajavad 

kultuuripärandid, jumalateenistuste ja 

talituste läbiviimise kohad, turismiobjektid 

ning kontsertpaigad. Nende kirikute eest 

hoolitsemine kuulub ka kohaliku 

omavalitsuste kompetentsi sest see on 

kogudustele üksi ülejõu käiv ülesanne ja 

meie ühine vastutus. 

 

38 Sääsküla küla 

ettepanekud 

Merike Treffner 

üldine Ettepanekut ei ole vormitatud  

ühinemiselepingu punktilise 

täpsusega: 

1. Sääsküla küla piires paigaldada 

tänavavalgustus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisjon ei toeta antud 

muudatusettepanekut. 

Ambla valla ühinemiskomisjoni 

seisukoht: 

1. Sääsküla  on hajaasustuses olev 

küla, kus puudub tänavavalgustus. 

Ühinemislepingu investeeringute 

kavas on Ambla valla ettepanekul 

plaanis tänavavalgustuse 

rekonstrueerimine koostöös Telia ja 

Elektrileviga asendades õhuliinid 

maakaabliga ja leedvalgustitega 

Aravete, Käravete ja Ambla 

alevikus ning Roosna ja Jõgisoo 

külades. Ühinemisleping ei käsitle 

tänavavalgustuse rajamist 

hajaasustuse aladele. 

Läbirääkimistel on arutatud 

renoveerimist, kuna majandilikult ei 

ole võimekust rajada 

tänavavalgustust kõikidesse 

hajaasustuse piirkondadesse.  
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2. Talveks oleks vaja juurde 

tänavate märgistust (poste / 

helkureid) ja libeduse tõrjet (sool, 

liiv). 

 

 

Komisjon ei toeta antud 

muudatusettepanekut. 

Ambla valla ühinemiskomisjoni 

seisukoht: 

2. Sääskülas on riigimaanteid ja 

vallateid. Kruusa teed on valdavalt 

Ambla valla hooldada ning libeduse 

tõrjet teostatakse vastavalt 

vajadusele. Kasutatakse liiva, kuna 

kruusateel soolaliiva ei saa 

kasutada. Küla läbivat 

riigimaanteed hooldatakse vastavalt 

normidele, kuid Ambla vald on 

teinud hooldajale ettepanekuid, et 

teostatakse tihedamalt libeduse 

tõrjet. Antud ettepanek vormilt  ja 

sisult ei vasta ühinemiselepingu 

muudatuseettepanekule. 

39 

J 

Ä 

R 

V 

A 

- 

J 

A 

A 

N 

I 

EELK peatükk I 

EESMÄRGID  

punkt 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

peatükk VII 

alapealkiri, 

Raamatukogud, 

kultuur 

 

Lisada peatükk I EESMÄRGID 

punkt 2 ...stimuleerida 

kodanikualgatust, 

kodanikuühiendusi (sh 

seltsitegevus, külaliikumine, 

külavanemad) ning Eesti 

Evangeelse Luterliku Kiriku 

kogudusi senisest aktiivsemalt 

kohalikust elust osa võtma. 

 

 

 

 

 

 

Lisada peatükk VII alapealkirja 

Raamatukogud, kultuur ja 

religioon. 

Lisada peatükk VII alapealkirja 

Raamatukogud, kultuur punkt 3: 

1. Eesti Vabariigi ja EELK koostööd 

reguleerib Kirikute ja koguduste seadus ja 

14.09.2004 regionaalministri Jaan Õunapuu 

ja tolleaegse peapiiskopi Jaan Kiivit`i 

allkirjastatud dokument „EELK koguduste 

ja kohaliku omavalitsuse koostööst”. Antud 

dokumentidele tuginedes palume 

ühinemislepingu projektis ptk I Eesmärgid 

fikseerida eraldi Eesti Evangeelse Luterliku 

Kiriku kogudused. 

 

 

 

 

 

2.  Kohalike omavalitsuste ja Eesti 

Evangeelse Luteliku Kiriku koguduste 

vahel on sõlmitud koostöölepingud, mida 

tuleb kindlasti jätkata. Uude ühinevasse 

Järva valda jääb viis keskaegset 

1) Muuta ühinemislepingu peatükk 

I EESMÄRGID punkti 2 sõnastust 

järgmiselt: 

„2. Edendada kohaliku 

demokraatiat, anda piirkonnast 

valitud volikogu liik-metele 

suuremad võimalused kohaliku elu 

küsimuste kaasarääkimisel ja tule-

viku planeerimisel, stimuleerida 

kodanikualgatust ning 

kodanikuühendusi (sh seltsitegevus, 

külaliikumine, külavane-mad) ning 

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku 

kogudusi senisest aktiivsemalt 

kohalikust elust osa võtma.“; 

2) Muuta ühinemislepingu peatükk 

VII „Teenuste arendamine“ 

alapealkirja Raamatukogud ja 

kultuur sõnastust järgmiselt: 

„Raamatukogud, kultuur ja 
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 Kultuuriasutuste, muuseumite ja 

Eesti Evangeelse Luterliku 

Kiriku koguduste rahastamine 

jätkub sõlmitud koostöölepingute 

kohaselt ja vähemalt 

ühinemiseelsete põhimõtete alusel 

arvutatud mahus. 

muinsuskaitse all olevat pühakoda, mis on 

meie rahva säilitamist vajavad 

kultuuripärandid, jumalateenistuste ja 

talituste läbiviimise kohad, turismiobjektid 

ning kontsertpaigad. Nende kirikute eest 

hoolitsemine kuulub ka kohaliku 

omavalitsuste kompetentsi sest see on 

kogudustele üksi ülejõu käiv ülesanne ja 

meie ühine vastutus. 

religioon“; 

3) Muuta ühinemislepingu peatükk 

VII alapealkirja „Raamatukogud, 

kultuur ja religioon“ punkti 3 

sõnastust järgmiselt: 

„Kultuuriasutuste, muuseumite ja 

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku 

kogu-duste rahastamine jätkub 

sõlmitud koostöölepingute 

kohaselt ja vähemalt 

ühinemiseelsete põhimõtete alusel 

arvutatud mahus.“ 

40 Vello Kivila  Lisada: 

1) Valla keskuse asukohaks Järva 

Jaani alev; 

 

 

 

2) Valla gümnaasiumi asukohaks 

Koeru, Järva-Jaani ja Aravetele 9.kl 

kool. 

 

 

1. Asub logistiliselt tulevase valla keskel.  

2. Asub Piibe maantee ääres, mis läheb 

kohe vallamaja eest läbi.  

3. Konkurendid Koeru on 5 km Piibe teest 

ja Kareda 8 km kaugusel, seega läbisõitjad 

ei soovi haake teha, tuntus kannatab.  

4. Järva-Jaani on ka alev, seega kõige 

sobilikum 

 

Koeru G. on kõige arenenum ja sinna tuleks 

ka maadluse kallakuga spordikool ja 

muusikakool on ka juba Koerus. Tuleks 

õpilasi ka Rakkest. 

 

Muuta ühinemislepingu peatükk V 

„Valitsemine, keskuste ja teenuste 

võrgustik“ punkti 3 sõnastust 

järgmiselt: 

„JÄRVA valla halduskeskuseks ja 

jurii-diliseks aadressiks on Järva-

Jaani alev, Pikk 56. 

 

 

Mitte arvestada kuna juhtkomisjonis 

on otsustatud, et ühinemislepinguga 

ei kavandata gümnaasiumite 

reorgani-seerimist. Gümnaasiumite 

osas teeb otsused tulevase valla 

vallavolikogu kui on selgunud ka 

Paide riigigümnaasiumi käivitumine 

ning selle sisu. 

41 Leo Peldes  Muuta: 

1) Teen ettepaneku ühendvalla 

keskuseks jätta Järva-Jaani, kuna 

apteek, poed, transport, panga 

kontor, sidekontor on olemas, mida 

naabervaldade inimesed kasutavad 

juba praegu. 

Eelmises punktis nimetatud firmade 

teenused rahuldavad kliente – inimesi. See 

on loogiline otsus. 

 

Muuta ühinemislepingu peatükk V 

„Valitsemine, keskuste ja teenuste 

võrgustik“ punkti 3 sõnastust 

järgmiselt: 

„JÄRVA valla halduskeskuseks ja 

juriidiliseks aadressiks on Järva-

Jaani alev, Pikk 56. 

42 Arto Saar V peatüki punkt 3 Muuta: 

1) Ühinemislepingu V peatüki 

punkt 3 sõnastada järgnevalt. 

„JÄRVA valla halduskeskuseks ja 

1) Järva-Jaani valda tulevad otse nelja 

ühineva valla teed (Albu, Ambla, Koeru,  

Kareda), kuid Koeru kahe valla teed (J-

Jaani ja Kareda ning mööndusega kolme, 

Muuta ühinemislepingu peatükk V 

„Valitsemine, keskuste ja teenuste 

võr-gustik“ punkti 3 sõnastust 

järgmiselt: 
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juriidiliseks aadressiks on Järva-

Jaani alev, Pikk tn 56.“ 

 

kui arvestada Koigi ühendust läbi Vaali). 

Kilometraaž Järva-Jaani alevisse kokku 

teistest teenuspunktidest 138 km, Koeru 

alevikku 156 km (vahe 18 km). Koos Paide 

ja Tallinna ühendusega vastavalt 266 km ja 

299 km (vahe 33 km). See tähendab, et 

erinevate teemakoosolekute ning 

kokkusaamiste korraldamine on logistiliselt 

mõistlikum ning ka ühendus 

maakonnakeskuse ja pealinnaga on 

soodsam just Järva-Jaanis. See on 

majanduslik kokkuhoid. 

Maakonnakeskusele ja teistele asulatele 

lähem asukoht tagab ka tulevasele 

võimalikule personalile odavama 

töölekäimise. 

2) Järva-Jaani asula on alev (Järvamaa ainus 

linnatüüpi asula Paide ja Türi kõrval), samal 

ajal kui Koeru on alevik. Rahvastiku arv oli 

1. juuli 2016 seisuga vastavalt Järva-Jaani 

alevis 1021 ja Koeru alevikus 964. 

Linnatüüpi asulale annavad vihjed ka 

korralikult planeeritud alev koos 

keskväljaku ja muu sinnakuuluvaga 

(kergliiklusteed, korralik valgustus, parkla, 

avalikud WC-d jne). 

3) Järva-Jaani alevis asuvad kõik vajalikud 

avalikud teenused inimestele, mis Koeruski 

(perearst, hambaravi, apteek, 

kaubandusvõrgustik, gümnaa-sium, 

hoiulaenuühistu jne), kuid lisaks on hulk 

teenused, mida Koerus pole (omavalitsuse 

Hostel, elektriautode laadimispunkt, 

heategevuskeskus Saagu Valgus ning 

vabaaja veetmise võimalused nagu, 

skatepark, discgolf, motokrossirada, 

paintball, mitmesugused muuseumid). 

4) Vallamaja hoone aadressil Pikk tn 56, 

mis on täiesti valmis ja kompaktne ning 

peale mööbli paigutamist ning väikest 

„JÄRVA valla halduskeskuseks ja 

jurii-diliseks aadressiks on Järva-

Jaani alev, Pikk 56. 
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töökohtade ümberkorraldamist võiks kohe 

tööle hakata, paikneb väga heas kohas 

asetsedes täpselt riigitee nr 39 Tartu – 

Jõgeva - Aravete maantee (Piibe maantee) 

keskkohas. 

43 Silva Kärner 

Järva-Jaani 

vallavolikogu 

haridus- ja 

kultuurikomisjoni 

esimees 

V Punkt 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ptk VII 

Raamatukogud ja 

kultuur punkt 6 

Muuta:  

1) Ptk V Punkt 3 JÄRVA valla 

halduskeskuseks ja juriidiliseks 

aadressiks on Pikk 56, 73301 Järva-

Jaani alev, Järvamaa 

 

 

 

 

 

 

 

Lisada: 

2) Ptk VII Raamatukogud ja kultuur 

Punkt 6 (sobiks paremini pärast 3. 

punkti, kui muuta numeratsiooni) 

Pööratakse tähelepanu 

pärandkultuuri objektide 

hooldamisele ja säilitamisele 

 

 

Järvamaal on kaks linna ja üks linnatüüpi 

alev: Järva-Jaani. Seega  

1) oleks normaalne, kui valla keskus 

asub linnatüüpi asulas; 

2) Brüsselis on Järva-Jaani Eestimaa 

sümboliks; 

kui arvestada erinevaid kaugusi uue valla 

erinevatest punktidest, siis Järva-Jaani asub 

suhteliselt keskel (Imaverest Peetri kaudu 

45 km, Käravetelt 30 km 

 

 

Liidetavates endistes valdades on piisavalt 

pärandkultuuri objekte, mis ajaloo huvides 

vajavad toetust ja abi ka valla tasandil, 

seetõttu arvan, et selle punkti lisamine oleks 

vajalik. 

 

Muuta ühinemislepingu peatükk V 

„Valitsemine, keskuste ja teenuste 

võr-gustik“ punkti 3 sõnastust 

järgmiselt: 

„JÄRVA valla halduskeskuseks ja 

jurii-diliseks aadressiks on Järva-

Jaani alev, Pikk 56. 

 

 

 

 

 

Lisada ühinemislepingu peatükk 

VII „Raamatukogud, kultuur ja 

religioon“ täiendav punkt (pärast 3. 

punkti 4. punktina) järgmises 

sõnastuses: 

„4. Pööratakse tähelepanu ja 

toetatakse pärandkultuuri objektide 

hooldamist ja säilitamist“ ning 

sellest tulenevalt nummerdada 

punkt 4 ja 5 vastavalt punktideks 5 

ja 6. 

44 

K 

O 

E 

R 

U 

Ühinemise 

juhtkomisjon 

 Palume muuta punkti 7 sõnastust 

asendades sõna „lahkumishüvitis“ 

sõnadega „preemiat senise 

tulemusliku omavalitsusteenistuse 

eest“ . 

 

Ministeerium on välja andnud selgituse 

täiendava lahkumishüvitise sõnastamise 

osas ühinemislepingutes. 

 

Täiendavalt ei saa maksta 

„lahkumishüvitist“ kuna selle regulatsioon 

tuleneb ATSist ning KOV ei saa mitte 

ATSist lähtuda või enda akti alusel ATSis 

sätestatut laiendada. Küll aga saab maksta 

muu täiendava tasu, preemia või hüvitise. 

 

Kõik ATSI alusel makstavad tasud, 

Arvestada ettepanekut 

 

Volikogu oli seisukohal, et piisaks 

kasutada asenduseks sõna „preemia“. 
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preemiad jms peavad olema reguleeritud 

KOV palgajuhendis (KOKS § 22 lg 1 p 36), 

samas KOKS § 22 lg 1 p 35 alusel on valla- 

või linnaametnikele ja töötajatele 

sotsiaalsete garantiide kehtestamine 

volikogu pädevuses, see ei pea lähtuma 

ATSis esitatust (sest ATS ei reguleeri KOV 

poolt kehtestatavaid sotsiaalseid tagatisi). 

45 EELK peatükk I 

EESMÄRGID  

punkt 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

peatükk VII 

alapealkiri, 

Raamatukogud, 

kultuur 

 

 

Lisada peatükk I EESMÄRGID 

punkt 2 ...stimuleerida 

kodanikualgatust, 

kodanikuühiendusi (sh 

seltsitegevus, külaliikumine, 

külavanemad) ning Eesti 

Evangeelse Luterliku Kiriku 

kogudusi senisest aktiivsemalt 

kohalikust elust osa võtma. 

 

 

 

Lisada peatükk VII alapealkirja 

Raamatukogud, kultuur ja 

religioon. 

Lisada peatükk VII alapealkirja 

Raamatukogud, kultuur punkt 3: 

Kultuuriasutuste, muuseumite ja 

Eesti Evangeelse Luterliku 

Kiriku koguduste rahastamine 

jätkub sõlmitud koostöölepingute 

kohaselt ja vähemalt 

ühinemiseelsete põhimõtete alusel 

arvutatud mahus. 

1. Eesti Vabariigi ja EELK koostööd 

reguleerib Kirikute ja koguduste seadus ja 

14.09.2004 regionaalministri Jaan Õunapuu 

ja tolleaegse peapiiskopi Jaan Kiivit`i 

allkirjastatud dokument „EELK koguduste 

ja kohaliku omavalitsuse koostööst”. Antud 

dokumentidele tuginedes palume 

ühinemislepingu projektis ptk I Eesmärgid 

fikseerida eraldi Eesti Evangeelse Luterliku 

Kiriku kogudused. 

 

 

2.  Kohalike omavalitsuste ja Eesti 

Evangeelse Luteliku Kiriku koguduste 

vahel on sõlmitud koostöölepingud, mida 

tuleb kindlasti jätkata. Uude ühinevasse 

Järva valda jääb viis keskaegset 

muinsuskaitse all olevat pühakoda, mis on 

meie rahva säilitamist vajavad 

kultuuripärandid, jumalateenistuste ja 

talituste läbiviimise kohad, turismiobjektid 

ning kontsertpaigad. Nende kirikute eest 

hoolitsemine kuulub ka kohaliku 

omavalitsuste kompetentsi sest see on 

kogudustele üksi ülejõu käiv ülesanne ja 

meie ühine vastutus. 

Arvestada ettepanekut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Arvestada ettepanekut 

 

Volikogu liikmed palusid juhtkomis-

jonile edastada seisukoha, et usuteemat 

käsitletaks laiemalt, kuna on mitmeid 

erinevaid kogudusi. 

 

46 Kalju Jalakas 

Tammiku küla 

elanik 

Valla valitsemine 

punkt 1 

Muuta valla valitsemine punkt 1. 

uuel vallal ei peaks olema 1 

valitsemisringkond. Iga endine vald 

peaks moodustama oma 

valimisringkonna. Iga ringkond 

peaks saama mandaate vastavalt 

Ettepanek hoiaks ära selle, et mõni väiksem 

vald ei jääks ilma esindajata uues 

volikogus. See suurendaks usaldust elanike 

silmis uue valla vastu. Samuti saavad 

kõikide valdade probleemid paremini 

toodud uue valla valitsejate ette. Samuti 

Mitte arvestada ettepanekut. 

Volikogu enamus leidis, et 

ühinemiskomisjoni poolt ühinemis-

lepingu projektis valimisringkonna arv 

1 on põhjendatud ja kõikide valdade 

esindajate poolt kaalutud. 
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elanike arvule. Nii peaks olema 

vähemalt järgmistel 2017. aastal 

toimuvatel valimistel. 

hoiaks see ära ääremaastumise. Igast 

endisest vallast vähemalt üks volikogu liige. 

47 Heli Raitar VII pt üldharidus p 

6 

 

 

 

 

 

VII pt üldharidus p 

4  

 

1. Lisada VII pt üldharidus p 6-le 

„Säilitada ühinemiseelne huvikooli 

pidaja poolt kehtestatud 

huvikoolide lapsevanema makstav 

õppetasu suurus“ 

 

 

2.Muuta VII pt üldharidus p 4 

„Valla koole arendatakse ühtse 

võrgustikuna ja tehakse koostööd 

haridusuuenduse, õpetajate 

koolituse, hariduslike tugiteenuste, 

huvikoolide, huviringide jms 

valdkondades 

 

 

Kuna ühinenud valla huvikoolide 

teeninduspiirkonnad suurenevad, siis on 

oluline, et praeguse koolipidaja kehtestatud 

lapsevanema poolt makstav huvikooli 

õppetasu laieneks kõigile ühinenud vallas 

elavatele huvikooli õppuritele. 

 

P4 valdkondade osas on tegemist lahtise 

loeteluga, aga pean siiski oluliseks, et selles 

loetelus märgitaks huviringide kõrvale ka 

huvikoolid.  

Huvikoolides antakse õppuritele algharidus 

muusika, kunsti, spordi aladel. Sellelt 

baasilt saavad noored soovi korral jätkata 

õpinguid kesk- ja kõrgtasemel. 

Huvikoolides töötavatele õpetajatele on 

kehtestatud samad kvalifikatsiooni nõuded, 

mis põhikooli ja gümnaasiumi õpetajatele. 

Nad peavad omama kõrgharidust ja pidevalt 

ennast täiendama. Reeglina muusikakooli 

õpetaja ettevaslmistus kestab 11-15 aastat. 

Ettepanekut arvestada. 

 

 

 

 

 

 

 

Ettepanekut arvestada. 

48 Koeru 

Vallavalitsus 

 Muuta piirkonnaülene investeering 

Väinjärve puhkeala „Hea tervise- ja 

vesiravikeskuse“ vastu, mis on 

planeeritud esmatasandi 

tervisekeskuse tugiteenuse osaks. 

Koeru Vallavalitsus tegi juba varasemalt 

vastava ettepaneku, kuid eksituse tõttu jäi 

see lepinguprojektist välja. Uuele vallale on 

oluline esmatasandi tervisekeskuse head 

teenused. Hea tervise- ja vesiravikeskus 

loob olulise lisandväärtuse rajatavale 

tervisekeskusele ja piirkonnale terviklikult. 

 

Ettepanekut arvestada. 

49 

I 

M 

A 

V 

E 

R 

Imavere 

Vallavolikogu 

VII Teenuste 

arendamine: 

Raamatukogud ja 

kultuur 

 

 

 

1. Lisada punkt 6 järgmises 

sõnastuses: „Riigreformi käigus 

Eesti Piimandusmuuseumi 

reorganiseerimine sihtasutuseks ja 

sellest tulenevate kohustuste 

täitmine.“ 

2. Eraldi lisada sõprusomavalitsuste 

 Lisada punkt 6 järgmises 

sõnastuses: „Riigreformi käigus 

Eesti Piimandusmuuseumi 

reorganiseerimine sihtasutuseks ja 

sellest tulenevate kohustuste 

täitmine.“ 

2. Eraldi lisada sõprusomavalitsuste 
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E  

 

Sotsiaalabi ja -

teenused, -toetused, 

hoolekanne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vallamajandus 

 

nimekiri. 

1.  Lisada punkt 6.1 järgmises 

sõnastuses: „Vanuritele 

elamispinnana valminud Kodutares 

vabade elamispindade olemasolul 

eelistatakse senise Imavere valla 

piirkonna elanikke.“      

 

2. Lisada punkt 9 järgmises 

sõnastuses: „Projektist 

„Hoolekandeteenuste arendamine 

Järvamaa omavalitsustes“ 

tulenevate kohustuste täitmine.“ 

 

Punkti 1 viimase lause võiks 

sõnastada: „Talihooldustööde 

teostamine erateedel seotakse 

kehtiva jäätmehoolduslepinguga.“ 

nimekiri. 

Lisada punkt 6.1 järgmises 

sõnastuses: „Vanuritele 

elamispinnana valminud Kodutares 

vabade elamispindade olemasolul 

eelistatakse senise Imavere valla 

piirkonna elanikke.“      

 

Lisada punkt 9 järgmises 

sõnastuses: „Projektist 

„Hoolekandeteenuste arendamine 

Järvamaa omavalitsustes“ 

tulenevate kohustuste täitmine.“ 

 

Punkti 1 viimane lause sõnastada: 

„Talihooldustööde teostamine 

erateedel seotakse kehtiva 

jäätmehoolduslepinguga.“ 

50 EELK peatükk I 

EESMÄRGID  

punkt 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

peatükk VII 

alapealkiri, 

Raamatukogud, 

kultuur 

 

 

 

 

Lisada peatükk I EESMÄRGID 

punkt 2 ...stimuleerida 

kodanikualgatust, 

kodanikuühiendusi (sh 

seltsitegevus, külaliikumine, 

külavanemad) ning Eesti 

Evangeelse Luterliku Kiriku 

kogudusi senisest aktiivsemalt 

kohalikust elust osa võtma. 

 

 

 

 

Lisada peatükk VII alapealkirja 

Raamatukogud, kultuur ja 

religioon. 

Lisada peatükk VII alapealkirja 

Raamatukogud, kultuur punkt 3: 

Kultuuriasutuste, muuseumite ja 

Eesti Evangeelse Luterliku 

Kiriku koguduste rahastamine 

1. Eesti Vabariigi ja EELK koostööd 

reguleerib Kirikute ja koguduste seadus ja 

14.09.2004 regionaalministri Jaan Õunapuu 

ja tolleaegse peapiiskopi Jaan Kiivit`i 

allkirjastatud dokument „EELK koguduste 

ja kohaliku omavalitsuse koostööst”. Antud 

dokumentidele tuginedes palume 

ühinemislepingu projektis ptk I Eesmärgid 

fikseerida eraldi Eesti Evangeelse Luterliku 

Kiriku kogudused. 

 

 

2.  Kohalike omavalitsuste ja Eesti 

Evangeelse Luteliku Kiriku koguduste 

vahel on sõlmitud koostöölepingud, mida 

tuleb kindlasti jätkata. Uude ühinevasse 

Järva valda jääb viis keskaegset 

muinsuskaitse all olevat pühakoda, mis on 

meie rahva säilitamist vajavad 

kultuuripärandid, jumalateenistuste ja 

talituste läbiviimise kohad, turismiobjektid 
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jätkub sõlmitud koostöölepingute 

kohaselt ja vähemalt 

ühinemiseelsete põhimõtete alusel 

arvutatud mahus. 

ning kontsertpaigad. Nende kirikute eest 

hoolitsemine kuulub ka kohaliku 

omavalitsuste kompetentsi sest see on 

kogudustele üksi ülejõu käiv ülesanne ja 

meie ühine vastutus. 

      


