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Halinga valla, Tootsi valla, Vändra alevi ja Vändra valla ühinemislepingu muudatuse avaliku väljapaneku käigus laekunud 
ettepanekute ja vastuväidete läbivaatamise  tulemuse õiend 
 
 
Jrk 
nr 

Esitamise 
kuupäev 

Esitaja (KOV) Ettepaneku/vastuväite sisu Läbivaatamise tulemus 

1.  18.11.2018 Jaanus Rahula Ühinemislepingu muutmisega ei tohi 
tekitada ebavõrdset palgapoliitikat ja 
täiendavaid pingeid töötajate seas. 
Kirjeldamata on  eelnõu muutmisega 
kaasnevad mõjud kultuuritöötajate 
palgapoliitikas. 
Seega ei vasta Põhja-Pärnumaa valla 
16.10.2018 eelnõu „Halinga valla, Tootsi 
valla, Vändra valla ja Vändra alevi 
ühinemislepingu muutmine” Põhja-
Pärnumaa vallavolikogu 14.12.2017 nr 1 
põhimääruse § 14 lg 5 p 3 -le. 
 

Ei arvestata. 
 
Ettepanek puudutab ühinemislepingu 
muudatuse seletuskirja ja on hinnanguline. 
Ühinemisleping ei käsitle palgapoliitikat. 
 
Kuna ühinemislepingu muutmisele 
kohaldatakse ühinemislepingu kinnitamise 
kohta sätestatud nõudeid (ETHS § 91, mille 
lõike 2 punktis 1 on kehtestatud seletuskirja 
sisunõuded), siis ei kuulu antud juhul 
kohaldamisele valla põhimääruse nimetatud 
sätted, kuna seletuskiri on põhimääruse § 14 
lg 5 kohaselt kohustuslik üksnes määruse 
eelnõu puhul. Antud juhul on tegemist otsuse 
eelnõuga, mille puhul on kõik otsuse 
vastuvõtmiseks vajalikud eeldused kirjeldatud 
otsuses endas. 



2.  18.11.2018 Jaanus Rahula Kajastamata on eelnõu rakendamisega 
seotud kulud ehk millistest vahenditest 
planeeritakse täiendavad kulud. Seega ei 
vasta Põhja-Pärnumaa valla 16.10.2018 
eelnõu „Halinga valla, Tootsi valla, Vändra 
valla ja Vändra alevi ühinemislepingu 
muutmine” Põhja-Pärnumaa vallavolikogu 
14.12.2017 nr 1 põhimääruse § 14 lg 5 p 4 -
le. 

Ei arvestata. 
 
Kuna ühinemislepingu muutmisele 
kohaldatakse ühinemislepingu kinnitamise 
kohta sätestatud nõudeid (ETHS § 91, mille 
lõike 2 punktis 1 on kehtestatud seletuskirja 
sisunõuded), siis ei kuulu antud juhul 
kohaldamisele valla põhimääruse nimetatud 
sätted. 

3.  19.11.2018 Liivi Vähesoo Ei ole vajadust  Halinga valla, Tootsi valla, 
Vändra valla ja Vändra alevi 
ühinemislepingu punkti 7.13.4 muuta.  
Muuta saab lahtiolekuaegasid, töökoormust, 
töötasusid. 

Ei arvestata. 
 
Ühinemislepingu muutmisega luuakse 
võimalus vajadusel raamatukogude tegevus 
reorganiseerida. Kas ja kuidas see võiks 
toimuda, otsustab volikogu. 
Reorganiseerimisega seonduvalt vaadatakse 
üle ka raamatukogude töökorraldus. 

 


