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PAIDE LINNA, PAIDE VALLA JA ROOSNA-ALLIKU VALLA ÜHINEMISLEPING
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 10, Eesti territooriumi
haldusjaotuse seaduse § 91, haldusreformi seaduse § 16 lõike 4, kohaliku omavalitsuse üksuste
ühinemise soodustamise seaduse § 3 lõike 1 ja § 5 lõike 1, Paide Linnavolikogu ettepaneku Paide
Vallavolikogule ja Roosna-Alliku Vallavolikogule algatada ühinemisläbirääkimiste korraldamine
(17.12.2015 otsus nr 91) ja Paide Vallavolikogu (28.01.2016 otsus nr 1) ning Roosna-Alliku
Vallavolikogu (26.02.2016 otsus nr 2) otsused ühinemisläbirääkimiste korraldamisega nõustumise
kohta ning sellele järgnenud ühinemisläbirääkimiste tulemused,
Paide linn, Paide vald ja Roosna-Alliku vald (edaspidi nimetatud ühinevad omavalitsused) kinnitavad
käesoleva ühinemislepingu (edaspidi leping), mille eesmärgiks on moodustada ühinemise kaudu uus
omavalitsusüksus (edaspidi OV) .
1. ÜLDSÄTTED
1.1.
Leping sätestab ühinevate omavalitsuste vabatahtliku ühinemise tulemusena
omavalitsusüksuste ühinemise aja ja eesmärgid, moodustatava omavalitsusüksuse õigusliku staatuse,
nime, sümboolika, piirid, ühinenud omavalitsusüksuste õigusaktide kehtivuse, ühinemisega
kaasnevad organisatsioonilised ümberkorraldused ja juhtimisstruktuuriga seotud muutused, avalike
teenuste osutamise põhimõtted valdkonniti, töötajate ja ametnikega seotud küsimuste lahendamise,
investeeringud ja riikliku ühinemistoetuse kasutamise.
1.2. Uue haldusüksuse tegevussuundade kavandamisel, eesmärkide elluviimisel, omavalitsusüksusele
pandud kohustuste täitmisel ja teenuste korraldamisel ning rahaliste vahendite suunamisel lähtub
omavalitsusüksuse volikogu lepingu kehtivuse ajal käesolevas lepingus sätestatust.
2. ÜHINEMISE EESMÄRGID
2.1. Ühinemise üldised eesmärgid on:



omavalitsusüksuste arengupotentsiaali ühendamine ning piirkonna konkurentsivõime ja maine
kasvatamine, seeläbi elanikele turvalise, võimeka ja jätkusuutliku kohaliku omavalitsuse
tagamine;



elanike heaolu suurendamine, tagamaks eneseteadliku, vastutustundliku ja võimalikult iseseisvalt
toime tuleva kodaniku tervena ja aktiivsena elatud aastate kasvu.

2.2. Ühinevad omavalitsused seavad ühinemisega saavutada järgmised alaeesmärgid:
 Kujundada uut tüüpi omavalitsuse juhtimiskorraldus, kus omavalitsuse kesktasand tegeleb
eelkõige strateegiliste küsimustega, kõrget spetsialiseerumist nõudvate teenuste osutamisega ja
strateegilise arendustegevusega ning kodanikulähedaste igapäevateenuste osutamine toimub
piirkondlikes teeninduskeskustes.
 Tagada ühinenud omavalitsuste ühtne areng, kodulähedaste töökohtade loomine ja säilitamine,
elukeskkonna kaasajastamine
(sh maapiirkonnas internetiühenduse arendamisele
kaasaaitamine).
 Asjatundliku ja motiveeritud ametnikkonna kujundamine läbi spetsialiseerumisvõimaluse.
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Elanike ja kodanikuühenduste suurem kaasamine OV juhtimisse, luues elanikele võimalus võtta
vastutus oma elukeskkonna korraldamisel.
Teenuste mitmekesistamine, nende parem kvaliteet ja suurem kättesaadavus, juurdepääs
teenustele, mis nõuavad ametnikelt suuremat professionaalsust.
Pakutava hariduse kvaliteedi tõstmine ning elukestva õppe tagamine ja arendamine.
Ühistranspordisüsteemi korraldamine inimeste liikumise vajadustele vastavaks.
Munitsipaalvara parem haldamine, energiasäästu ja taastuvenergia kasutamine kortermajades,
eramutes ja munitsipaalhoonetes ning sellealane teavitustöö elanike seas.
Omavalitsuse kujundamine võimekaks ja usaldusväärseks koostööpartneriks siseriiklikult ja
rahvusvahelisel tasandil.
3. ÜHINEMISE AEG

Paide linna, Paide valla ja Roosna-Alliku valla ühinemine toimub 2017. aasta kohaliku omavalitsuste
volikogude valimistulemuste väljakuulutamise päeval.
4. OMAVALITSUSÜKSUSE ÕIGUSLIK STAATUS, NIMI, PIIRID, SÜMBOOLIKA
4.1. Pärast ühinevate omavalitsuste ühinemist ning nendest uue omavalitsusüksuse moodustamist
ühinevad omavalitsusüksused kui avalik-õiguslikud juriidilised isikud lõpevad.
4.2. Uue kohaliku omavalitsuse üksuse liik on linn.
4.3. Uue kohaliku omavalitsuse üksuse nimi on Paide linn (lepingus edaspidi OV).
4.4. Uus kohaliku omavalitsuse üksus on ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste üldõigusjärglane.
4.5. OV territoorium moodustub Paide linna, Paide valla ja Roosna-Alliku valla territooriumi summana
ja OV piir kulgeb mööda ühinenud omavalitsuste välispiiri.
4.6. OV volikogu ja valitsuse juriidiliseks asukohaks on Paide linn, Keskväljak 14.
4.7. OV sümboolikana jääb kasutusele Paide linna sümboolika.
5. HALDUSTERRITORIAALSE KORRALDUSE MUUTMISEGA KAASNEVATE ÕIGUSAKTIDE JA
DOKUMENTIDE KEHTIVUS
5.1. Uue omavalitsusüksuse moodustamisest muutuvad omavalitsuse haldusterritooriumil kehtivaks
need õigusaktid, mis olid kõikide ühinevate omavalitsuste poolt ühinemistoimingute käigus vastu
võetud.
5.2. Ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste õigusaktid kehtivad kuni haldusterritoriaalse korralduse
muutmise tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse õigusaktide kehtestamiseni selle
kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil, kus need valdade ja linnade ühinemiseni kehtisid.
5.3 Uue põhimääruse kehtestamiseni tegutseb OV Paide linna põhimääruse alusel.
5.4. Uue omavalitsusüksuse õigusaktid tuleb viia kooskõlla seaduste nõuetega hiljemalt 1.
detsembriks 2018.
5.5. Ühinevate omavalitsuste kõik õigused, kohustused, asjaajamise dokumendid, omandis olevad
varad ja hallatavad asutused lähevad OV-le üle käesoleva lepingu punktis 3 sätestatud ajal.
5.6. OV haldusesse üleminevad hallatavad asutused tegutsevad kuni uute põhimääruste
kehtestamiseni seni kehtinud põhimääruste alusel ja ulatuses, kus need ei ole vastuolus käesoleva
lepinguga.
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5.7. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse
üksuse arengukava vastuvõtmiseni ja üldplaneeringu kehtestamiseni kehtivad ühinenud kohaliku
omavalitsuse üksuste arengukavad ja üldplaneeringud nendel territooriumidel, kus need enne
ühinemist või liitumist kehtestati. Kuni ühinemise tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse
üksuse arengukava vastuvõtmiseni lähtutakse otsustamisel kõigi ühinenud kohaliku omavalitsuse
üksuste arengukavadest.
5.8. Lepingu kinnitamise järgselt võtavad ühinevate omavalitsuste volikogud varalisi kohustusi, mida
ei ole planeeritud eelarvestrateegias, lähtudes käesoleva lepingu punktist 12.3.
5.9. Ühinevate omavalitsuste omanduses olevate ja nende asutatud juriidilised isikud või nende osad
lähevad üle ühinenud omavalitsusele, sh asutajaliikme õigused ja kohustused.

6. OV JUHTIMISSTRUKTUUR JA HALDUSTERRITORIAALSE KORRALDUSE MUUTMISEGA KAASNEVAD
ORGANISATSIOONILISED ÜMBERKORRALDUSED
6.1. OV volikogu koosseisus on 23 liiget, kes valitakse ühes valimisringkonnas, mis moodustatakse
ühinevate omavalitsuste territooriumi põhiselt. OV volikogu juurde luuakse piirkondlike huvide
esindamiseks regionaalarengu vähemalt 9-liikmeline komisjon, kuhu kuuluvad vähemalt 3 liiget
kõikidest omavalitsusüksustest. Teistesse volikogu komisjonidesse (eelarvekomisjon, haridus- ja
kultuurikomisjon, sotsiaal- ja tervishoiukomisjon, revisjonikomisjon) kaasatakse igast ühinenud
omavalitsusüksusest vähemalt üks esindaja.
6.2. OV ametnikkond kujundatakse struktuurina, kus ühelt poolt on selgelt eristatud OV kui terviku
strateegilise valitsemise ja juhtimise tasand ning funktsioonid, teisalt teenuste osutamise ja nende
korraldamise funktsioonid.
6.3. Haldamise ja teenuste osutamise funktsioone püütakse nii palju kui võimalik delegeerida OV
hallatavatele asutustele, kodanikeühendustele ja erasektorile, tagades samas valdkonna
professionaalse ja majanduslikult tõhusa toimimise.
6.4. OV keskusesse koondatakse juhtimisfunktsioonid ja teenused, mis on oma olemuselt
koordineeriva iseloomuga või eeldavad kitsast spetsialiseerumist. Keskus tagab OV varade, sh
hallatavate asutuste käsutuses olevate varade majandamise ja arendamise kohapeal; tagab
järelevalve piirkondlike teenuste osutamise kvaliteedi üle, sh delegeeritud teenuste osas; tagab OV
heakorraalaste ülesannete, mis on otstarbekas tagada kohapeal, täitmise.
6.5. Tasakaalustatud ja kodanikulähedaste otsustusprotsesside tagamiseks luuakse praeguste Paide
linna, Paide valla ja Roosna-Alliku valla elanike jaoks teeninduskeskused Paide linna ja Roosna-Alliku
alevikku, kus teenuspiirkonnad moodustatakse otstarbekust silmas pidades ja need ei pea kattuma
lepinguosaliste omavalitsuste halduspiiridega. Teeninduskeskustes võtavad elanikke vastu OV
juhtkond ja teenistujad, seeläbi tagatakse OV elanike esmane nõustamine ja teenuste osutamine
kohapeal (sh täiskohaga piirkonna, kes on linnavalitsuse liikmed, sotsiaaltöö spetsialistid ja
sekretärid). Teeninduskeskustes tagatakse kõik vajalikud töövahendid sh autokasutamise võimalus
teeninduspiirkonnas.
6.6. Teeninduskeskuste piirkonnas kujundatakse töökorraldus selliselt, et oleks tagatud kohalike
elanike kaasarääkimisvõimalus kohalikes ja üleomavalitsuslikes otsustusprotsessides, et aidata
kujundada arvamusi ja koguda sisendeid ning tagasisidet otsustusorganitele (OV valitsus, OV
volikogu, volikogu komisjonid) piirkonna tervikliku arengu küsimuste lahendamiseks ja
halduse/valitsemise kvaliteedi kohta.
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6.7. Teeninduskeskustes osutatakse neid teenuseid, mida on otstarbekas osutada elanikule
ruumiliselt lähedal. Teeninduskeskuses osutatavate teenuste hulk sõltub keskuse teeninduspiirkonna
suurusest ja olemusest, mis võib vajadusel olla teenuskeskuseti erinev.
6.8. OV kui ametiasutuse töötajate ametikohtade struktuuri projekt (lisa 5) võetakse lähtekohaks OV
volikogus juhtimisotsuste tegemisel.
6.9. Ühinenud kohalike omavalitsuste ametiasutuste teenistujad jätkavad teenistust põhiliselt oma
endises töövaldkonnas juhul, kui OV ametiasutuse struktuurist ei tulene teisiti. Ametiasutuste töö
ümberkorraldamisel ja uute teenistujate teenistusse võtmisel valitakse personal esmalt sisekonkursi
teel, et tagada info, teadmiste ja oskuste kvaliteet ning selle säilimine ja haldusprotsesside tõrgeteta
jätkumine. Sisekonkursi nurjumisel korraldatakse avalik konkurss.
6.10. Kui ametnik või töötaja OV ühinemisjärgselt tööd jätkata ei saa, koondatakse vastav ametikoht,
nähes ette lisaks seadusele täiendava tasu ühe kuupalga ulatuses, v.a juhul, kui seadus näeb
ühinemise käigus lahkuvatele palgalistele valitsuse liikmetele täiendava lisakompensatsiooni.
7. AVALIKE TEENUSTE ARENDAMINE
7.1. Haridus
7.1.1. Alus- ja põhiharidust saab omandada võimalikult kodu lähedal. Kõigile lastele tagatakse
lasteaia- ja koolikoht. Olemasolevad haridusasutused säilitatakse sõltuvalt õpilaste olemasolust.
Roosna-Alliku Põhikoolis säilitatakse 9 klassikomplekti.
7.1.2. OV volikogu kehtestatava lasteaia vanemate kaetava osa määr (nn lasteaia kohamaks) võib olla
diferentseeritud sõltuvalt lapse vanusest, lasteasutuse majandamiskuludest või muudest asjaoludest.
7.1.3. Tehakse koostööd Paide riigigümnaasiumi ja õpilaskodu ning Järvamaa Kutsehariduskeskuse
arendamisel.
7.1.4. Haridusvaldkonnas töötavad kvalifitseeritud ja motiveeritud spetsialistid. Õpetajate
töötasustamine ja haridusasutuste OV poolne rahastamine viiakse tasemele, eesmärgiga võtta
kasutusele uuenduslikud õppe- ja kasvatusmeetodid ning sellele vastav taristu.
7.1.5. Laiendatakse tugiteenuste kättesaadavust haridusasutustes (logopeed, eripedagoog,
sotsiaalpedagoog, psühholoog).
7.1.6. Toetatakse haridusasutuste omavahelist koostööd, eelkõige õpetajakoolitust ning
kogemuste omandamist ka riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil.
7.1.7. Väärtustatakse kogukonna ja ettevõtjate lõimumist kooliga, edendatakse nende koostööd.
7.1.8. Luuakse tingimused laborite, töö- ja tehnoloogiaõpetuse, ujulate jm ressursi tõhusamaks
kasutuseks.
7.1.9. Hariduslike erivajadustega (HEV) lastele pakutakse olemasolevate lasteaedade ja koolide baasil
võimetekohaseid ja paindlikke õpitingimusi.
7.1.10. Õpilastele tagatakse tasuta transport kooli (põhikool, gümnaasium sh riigigümnaasiumisse) ja
koju OV piires.
7.1.11. Ühtlustatakse OV lasteaiaõpetajate töötasud, võttes aluseks ühinevates omavalitsustes
makstava kõrgeima töötasu.
7.1.12. Ühinemisjärgsel perioodil jätkatakse õpilaste toetamist seniste tavade ja määrade järgi.
7.2. Huvitegevus ja noorsootöö
7.2.1. Tagatakse mitmekesine, kättesaadav ja võrgustikul põhinev huviharidus. Pakutakse kvaliteetset
ja mitmekülgset huvitegevust võimalikult lapse elukoha lähedal.
7.2.2. Huvihariduse ja huvitegevuse arendamisel säilitatakse maksimaalselt juba toimivad süsteemid
ja otsitakse uusi võimalusi täiendavate tegevuste pakkumiseks, milleks kasutatakse mitmekesiseid
rahastusallikaid (KOV, teenuse tarbija, fondid). Riiklikku huviharidusele antavat toetust kasutatakse
selles piirkonnas, millele see algselt oli ette nähtud.
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7.2.3. Eelistatakse huvihariduse omandamist OV sees, väljaspool OV õppijatele kompenseeritakse
kulud vajaduspõhiselt. Koostatakse huvikoolide ja huvihariduse rahastamise kord.
7.2.4. Kujundatakse noortekeskuste võrgustik, säilitades noortekeskused ja noortetoad ning
suurendades noorte endi rolli noorsootöö kavandamisel ja juhtimisel. Noosootöö viiakse ühtse
juhtimise alla ja noorsootöötajate arv säilib. Noortekeskustes pööratakse eraldi tähelepanu
õpingutest väljalangenud ja mittetöötavatele noortele.
7.2.5. Olulisteks huvitegevuse pakkujateks, eriti täiskasvanute sihtgrupis, on piirkondlikud
ühendused, sh mittetulundusühingud ja külaseltsid. Võimalusel ja valmisolekul antakse huvihariduse
ja noorsootöö osutamine üle kodanikeühendustele.
7.3. Sotsiaalteenused ja -toetused
7.3.1. Tagatakse sotsiaalteenuste kvaliteet ja mitmekesisus läbi ühinenud OV suurema mastaabi ja
väikeste sotsiaalabisihtrühmade laienemise, arendatakse sihtrühmaspetsiifilisi sotsiaalteenuseid.
7.3.2. Luuakse erineva profiiliga sotsiaalvaldkonna spetsialistide ametikohad, mis võimaldavad
spetsialiseerumist ja teenuste kvaliteedi parandamist. Laiendatakse sotsiaalteenuste osutamise
tugisüsteemi ja võrgustikku. Paide linna koondatakse teenistujad, kes osutavad administratiivse
iseloomuga
sotsiaalteenuseid,
teeninduskeskustesse
jääb
esmane
hoolekanne.
Teeninduspiirkondades säilitatakse hoolekandetöötaja töökohad.
7.3.3. Sotsiaalteenused ja -toetused kehtestatakse ühesugustel alustel ja määrades. Jätkatakse
sünnitoetuse, esimest korda koolimineva lapse toetuse ja matusetoetuse maksmist. Elanike
toimetulekutaseme tõstmiseks eelistatakse vajaduspõhiseid toetusi.
7.3.4. Arendatakse välja sotsiaaltranspordi teenus, tagamaks abivajajate juurdepääs sotsiaal- ja
tervishoiuteenustele.
7.3.5. Luuakse elanikule mugav ja lihtsasti arusaadav sotsiaaltoetuste ja –teenuste teavitamise
süsteem.
7.3.6. Kodanikeühendustele delegeeritakse nende sotsiaalteenuste osutamine, kus ühendustel on
valmisolek ja professionaalsus teenust kvaliteetselt osutada ning teenuse pakkuja lähedus loob
abivajajale eelise teenust tarbida.
7.3.7. Osutatakse eluruumi tagamise teenust, arvestades erinevate sihtgruppide vajadustega.
7.3.8. Seatakse eesmärgiks hooldekoduteenuse arendamine piirkondades, kus erasektor nõudlusele
vastavat teenust ei paku või ei vasta teenuse hind sihtgrupi maksevõimele.
7.4. Rahvatervise ja tervishoiu korraldus
7.4.1. Terviseedendus ja tervislike eluviiside propageerimine ning selleks tingimuste loomine on OV
üks eesmärk.
7.4.2. Tervishoiuteenuse osutamise süsteemsuse ja efektiivsuse saavutamiseks toetatakse Paide
Tervisekeskuse väljaarendamist ning teenuse koondamist 8 perearsti nimistuga keskusesse, et oleks
tagatud kvaliteetsed, aastaringsed ning piirkonna vajadustele vastavad meditsiini- ja tugiteenused.
Seejuures seavad ühinevad omavalitsused eesmärgiks, et perearstiteenuse koondumine keskustesse
ei vähendaks perearstiteenuse kättesaadavust (vastuvõtu koha ja aja mõttes) võrreldes lepingu
kinnitamise hetkel olemasolevaga.
7.5. Vaba aeg, kultuur, sport
7.5.1. Mitmekülgne kultuurielu ja tugev kogukonnatunne on OV oluline ülesanne .
7.5.2. Kultuuri- ja sporditegevus jätkub ühinevate omavalitsusüksuste olemasolevates asukohtades ja
seda arendatakse senisest süsteemsemalt ja terviklikumalt. Valdkonna juhtimisse kaasatakse
kultuuri- ja spordikeskuste juhid, eesmärgiga paremini koordineerida ja mitmekesistada kultuuri- ja
sporditegevust.
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7.5.3. Jätkatakse traditsiooniliste kultuuri- ja spordisündmuste läbiviimist ja toetamist ning
koostatakse iga-aastane ühtne kultuuri- ja spordisündmuste kalender.
7.5.4. Kultuurikeskusele ja rahvamajadele lisaks toetatakse kultuuriteenuste pakkumisel
mittetulundusühinguid ja külaseltse. Raamatukogud viiakse ühtse juhtimise alla, tagatakse
piirkondlike raamatukogude tegevus.
7.5.5. Soodustakse pärimuskultuuriga seotud tegevusi, sh laste ja noorte sellealaseid tegevusi.
7.5.6 Toetatakse kohalike muuseumide tegevust ja arengut.
7.6. Elamu- ja kommunaalmajandus, ühisveevarustus ja –kanalisatsioon, soojamajandus,
jäätmemajandus, haljastus
7.6.1. Koondatakse OV pakutavad kommunaalmajandustegevused, kui sellega saavutatakse parem
teenuskvaliteet ning efektiivsem ettevõtete toimimine ja arendamine läbi mastaabiefekti. OV
hoonete haldus- ja majanduslikud tugifunktsioonid antakse üle SA-le Paide Haldus.
7.6.2. OV arendab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toel vee- ja kanalisatsioonitaristut
piirkondades, mis jäävad reoveekogumise alasse, et tagada kvaliteetne ühisveevärgi- ja
kanalisatsiooniteenus ning muuta piirkond atraktiivsemaks elukeskkonnaks. Rekonstrueeritakse
lokaalseid väiksemaid ühisveevärgi- ja kanalisatsioonirajatisi, mis asuvad tiheasustusalasid
teenindavates piirkondades, kus sellised võrgud on kasutusel.
7.6.3. Jätkatakse osalemist hajaasustuse programmis
7.6.4. Kaugküttekatlamajad viiakse tehnoloogiliselt säästlikumatele lahendustele, kasutades
taastuvaid energiaallikaid. Eesmärgiks on saavutada energiasääst amortiseerunud kaugküttetorustiku
rekonstrueerimisega. Hoonete ehitamisel ja rekonstrueerimisel lähtutakse Euroopa Liidu
direktiividest ja siseriiklikest nõuetest energiasäästu saavutamisel.
7.6.5. Jätkatakse koostööd korraldatud jäätmeveo osas. Korraldatakse jätkuvalt ohtlike jäätmete
kogumisringe hajaasustuses ning arendatakse jäätmejaamade tööd.
7.6.6. Ühinevate omavalitsuste munitsipaalelamufond säilitatakse, et osutada eluruumi tagamise
teenust või anda eluruum üürile OVle vajalikele spetsialistidele.
7.6.7. Haljasalade hooldamine jätkub vähemalt samal tasemel, st maht ja kvaliteet ei lange.
7.6.8. OV-s kehtestatakse haritavale maale maksumäär kuni 1%, teistele maadele kuni 2,5 %.
7.6.9. Täiendavalt vabastatakse maamaksust riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni
saaja või isik, kellel on töövõimetoetuse seaduse alusel tuvastatud osaline või puuduv töövõime,
tema kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas kuni 0,15 ha ulatuses.
7.6.10 Viisu külas ja Roosna-Alliku alevikus säilivad majandus- ja heakorratöölise töökohad.
7.7. Ühistransport
7.7.1 Luuakse ühtne transpordisüsteem, mis ühendab reisijaveo liinid ja sõidugraafikud vastavalt
elanike liikumisvajadustele.
7.7.2 Rakendatakse ja toetatakse paindlikke ja täiendavaid transpordiviise.
7.8. Teed ja tänavad
7.8.1. Teede hooldamise, sh teede talihoolduse teostamisel säilivad kehtivad põhimõtted ja
kvaliteedinõuded, arvestades piirkondlikke eripärasid.
7.8.2. Tagatakse teede remont, rekonstrueerimine ja teehoole teehoiu- ning kohalike teede
investeeringute kava alusel koos tänavavalgustuse väljaarendamisega.
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7.8.3. Teehoolduse ja vajalike investeeringute tegemisel lähtutakse põhimõttest, et jooksvad suvised
ja talvised hooldustööd rahastatakse OV tulubaasi põhjal. Riigi poolt tee hoolduseks ja
investeeringuteks eraldatavast summast planeeritakse ühinenud omavalitsustele nende
haldusterritooriumil teostatavateks töödeks iga-aastaselt proportsionaalselt samaväärne hulk
vahendeid võrreldes ühinemiseelse perioodiga.
7.8.4. Prioriteediks on arengukavade ja üldplaneeringutega ette nähtud taristu kaasajastamine, sh
riigiteede rekonstrueerimine, milleks taotletakse rahalisi vahendeid.
8. Kodanikuühiskond
8.1. Toetatakse kodanikeühenduste tegevust ja külaliikumist. Kodanikuühiskonna arendamisel
analüüsitakse ühinevate valdade kogemusi ja teisi toimivaid praktikaid kodanikuühenduste ja
külavanemate kaasamiseks, tegevuse rahastamiseks ning taristu haldamiseks. Tööd jätkavad
külamajad.
8.2. Toetus kodanikeühendustele jääb vähemalt samale tasemele kui see on enne ühinemist
(rahaline toetus, haljastus, projektide läbiviimine ja sildfinantseerimine).
8.3. Rakendatakse kaasamise hea tava põhimõtteid. Jätkatakse küla- ja asumivanemate tegevuse
toetamist ning tugevdatakse nende suuremat osalust OV elus ja otsustuste tegemisel.
Moodustatakse kogukondi ühendavad ja esindavad kogud, mis on nõuandvad kogud OVle.
9. OV meediakajastus
OVl on oma perioodiline ajaleht ja kohalik raadiosaade.
10. Organisatsioonidesse kuulumine ja välissuhted
10.1. OV kuulumise koostööorganisatsioonidesse otsustab OV volikogu pärast 2017. aasta kohalike
omavalitsuste volikogude valimisi.
10.2 OV välissuhete aluseks olevad partnerluskokkulepped kiidab heaks OV volikogu, arvestades
maksimaalses ulatuses väljakujunenud ja toimivaid koostöösuhteid välispartneritega.
11. INVESTEERINGUD
11.1. Investeeringuid tehes järgitakse piirkonna tasakaalustatud arengu põhimõtet, ühinevate
omavalitsuste arengukavasid ja eelarvestrateegiaid, pooleliolevaid investeeringuid ja võetud
kohustusi ning majanduslikke võimalusi, samuti objekti olulisust ning kasusaajate hulka.
11.2. Viiakse läbi ettevõtlus- ja turismialaseid ümarlaudasid, et võtta kasutusele parimaid lahendusi
ettevõtlikkuse suurendamiseks ja uute töökohtade loomiseks.
11.3. Ühinevate omavalitsuste kokkulepitud prioriteetsete investeeringute loetelu koos eeldatava
maksumuse ja finantseerimisallikatega on esitatud käesoleva lepingu lisas.
11.4. OV volikogul on õigus prioriteetsete investeeringute nimekirjas teha muudatusi, kui need
tulenevad reaalselt välja kujuneva eelarve summast või kui on ilmne, et investeerimine on
majanduslikult ebaotstarbekas, väheefektiivne või kahjulik OV arengu seisukohalt.
11.5. Kaasfinantseeringuga seotud investeeringud teostatakse toetusraha eraldamisel.
11.6. Investeeringute saamiseks ja uute töökohtade loomiseks tegeletakse aktiivselt
kohaturundusega.
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12. ÜHINEMISTOETUSE KASUTAMINE
12.1. Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seadusega sätestatud ühinemistoetust
kasutatakse ühinenud omavalitsuste haldusterritooriumil tehtavateks investeeringuteks, vastavalt
seaduse järgi ühinenud omavalitsuse kohta eraldatud summade piires. Prioriteediks seatakse
investeeringud, lähtudes punktis 11 toodud põhjendustest.
12.2. Ühinemistoetust kasutatakse järgmisteks seaduses ettenähtud tegevusteks:
12.2.1. Registrite ühildamine ja sellega seotud info- ja kommunikatsioonitehnoloogiliste ning tarkvara
soetamisega seotud investeeringud.
12.2.2. OV juhtimisstruktuuri ümberkorraldamisega seotud kulud, sh koondamishüvitused.
12.2.3. OV õigusaktide ühtlustamine ning arengu- ja strateegiadokumentide koostamine.
12.2.4. Ametnike ja töötajate ümber- ja täiendõpe.
12.2.5. Organisatsioonide töökorralduste ühtlustamine (sh arhiivi korrastamine).
12.3 Ühinemislepingu heakskiitmise hetkest kuni haldusterritoriaalse korralduse muudatuse
jõustumiseni peavad asjaomased volikogud võlakohustuste võtmisel kuni valimistulemuste
väljakuulutamise päevani konsensuslikult heaks kiitma kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise
seaduse § 34 lõike 2 punktides 1‒3, 52 ja 7 ning lõikes 7 nimetatud võlakohustuse ja muude tulevastel
eelarveaastatel raha väljamaksmist nõudvate pikaajaliste kohustuste võtmise. Käesoleva lepinguga
lepivad ühinevad omavalitsused kokku, et ühinemislepingu heakskiitmise hetkest kuni
haldusterritoriaalse korralduse muudatuse jõustumiseni on lubatud rahaliste kohustuste
(võlakohustus ja muu raha väljamaksmist nõudev pikaajaline kohustus) võtmine ühinevate
omavalitsuste kaupa konkreetses ühinevas omavalitsusüksuses seadusega lubatud laenukoormuse
piires, mis on toodud omavalitsusüksuse eelarvestrateegias. Eelarvestrateegiast lähtuvalt on RoosnaAlliku valla maksimumsumma 433 173 eurot, Paide linna maksimumsumma 1 500 000 eurot, Paide
valla maksimumsumma 865 527 eurot. Juhul kui laenu võetakse, siis lähtutakse põhimõttest, et
laenuga ei kaeta püsikulusid, vaid investeeringuid.
13. LEPINGU JÕUSTUMINE JA KEHTIVUS
13.1. Leping loetakse lepinguosaliste vahel kinnitatuks, kui ühinevate omavalitsuste volikogud on
selle oma otsusega kinnitanud. Ühinevate omavalitsuste volikogude otsused on käesoleva lepingu
lahutamatuks osaks.
13.2. Leping jõustub OV volikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval.
13.3. Leping kehtib OV volikogu valimistulemuste väljakuulutamise päevast järgmiste korraliste
kohalike omavalitsuste valimiste tulemuste väljakuulutamiseni.
13.4. Ühinemislepingu ja ühinemiskokkuleppe muutmiseks esimese valimisperioodi jooksul pärast
haldusterritoriaalse korralduse muudatuse jõustumist on vajalik volikogu koosseisu vähemalt 3/4
häälteenamus.
14. VAIDLUSTE LAHENDAMINE
Käesoleva lepingu täitmisega seonduvad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigi seadustega
ettenähtud korras.
15. MUUD TINGIMUSED
15.1. Leping kehtestab ühinevate omavalitsuste kohustused, mis kuuluvad tingimusteta täitmisele.
Kui ühinevate omavalitsuste õigusaktid on käesolevas lepingus sätestatuga vastuolus, loetakse
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käesolev leping ülimuslikuks ja ühinevad omavalitsused järgivad oma tegevuses käesolevas lepingus
kirjapandut.
15.2. Lepingu lahutamatuks osaks on selle juurde kuuluvad lisad.
15.3. Lepingut järgitakse OV arengudokumentide ja eelarvestrateegia koostamisel.
15.4. Leping on koostatud kolmes identses eestikeelses originaaleksemplaris, millest kõik ühinevad
omavalitsused saavad ühe originaali.

LEPINGU LISAD
Lisa 1. Seletuskiri haldusterritoriaalse korralduse muutmise vajaduse põhjenduse, territooriumi
suuruse ja alaliste elanike arvu kohta
Lisa 2. OV kaart mõõtkavas 1:50 000
Lisa 3. Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasnevate prioriteetsete investeeringute loetelu
Lisa 4. Juhtimisstruktuur
Lisa 5. Paide valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015
Lisa 6. Roosna-Alliku valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015
Lisa 7. Paide linna auditeeritud majandusaasta aruanne 2015
Lisa 8. Hallatavate asutuste nimekiri.
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