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KEILA VALLA, NÕVA VALLA, PADISE VALLA, PALDISKI LINNA JA
VASALEMMA VALLA ÜHINEMISLEPINGU AVALIKUSTAMISEL
ESITATUD ETTEPANEKUTE
ÕIEND
KEILA VALLAVALITSUS
Ettepaneku
esitamise
kuupäev
ja esitaja
02.10.
2016 a.
Kadri
Tillemann

02.10.
2016 a.
Kadri
Tillemann

02.10.
2016 a.
Kadri
Tillemann

Ettepanek või vastuväide

Tulemus

Märkused

1. Ettepanek
Täiendada lepingupunkti 7.1.5 ning
täpsustada õpetajate töötasude
ühtlustamise põhimõtted seades
eesmärgiks õpetajate töötasude
ühtlustamise kõrgeimast kehtivast
töötasumäärast lähtudes. Selle
põhimõtte rakendamine võimaldab
säilitada motiveeritud õpetajaskonna
kvaliteetse hariduse tagamiseks kogu
ühendvallas.
2. Ettepanek
Täiendada lepingupunkti 7.3.8 selliselt,
et sotsiaalteenuste osutamisel tehakse
koostööd lisaks MTÜ-dele ka
äriühingutega. Sõnastuses võiks
kasutada mõiste “lepinguline
delegeerimine” asemel mõistet
“koostöö”, kuna see annab võimaluse
kasutada erinevaid sektoritevahelisi
koostöövorme, mitte ainult lepingulist
delegeerimist.

ei

Ei arvesta
ühinemislepingus,
võtame teadmiseks
edaspidises ühise
struktuuri
väljatöötamisel

jah

Uus sõnastus:
Sotsiaalteenuste
osutamisel tehakse
koostööd nii
kodanikeühenduste
kui erasektoriga.
Sotsiaalteenuste
osutamine
delegeeritakse
omavalitsuse välistele
toimijatele
(kodanikeühendused,
ettevõtted jms) kui
nendel on valmisolek
ja professionaalsus
osutada kvaliteetset
teenust.

3. Ettepanek
Kasutada lepingupunktis 7.4.1 mõistet
heaolu profiil, kuna
Sotsiaalkindlustusametil on kavas
nimetada terviseprofiil ümber heaolu
profiiliks, ühendades terviseprofiil laste

ei

Täiendada
p.7.3.8

Hetkel on
volikogude poolt
kinnitatud sõnastus
terviseprofiil

02.10.
2016 a.
Kadri
Tillemann

ja perede heaolu profiiliga ning pakkuda
seeläbi KOV-idel laiaulatuslikumat
tööriista.
4. Ettepanek
Kajastada lepingupunktis 7.6.1 ka
kultuurielu valdkonna kõrval
spordivaldkonda.

Jah
Täiendada
p.7.6.1

Uus sõnastus:
Lepinguosaliste
eesmärk on tegusa
kultuuri- ja spordielu
toetamine ning
tugeva
kogukonnatunde
loomine ja hoidmine.
Uus sõnastus:
Olulisteks kultuuri- ja
sporditeenuste
pakkujateks on
piirkondlikud
hallatavad asutused,
kodanikeühendused
ja ettevõtted.

02.10.
2016 a.
Kadri
Tillemann

5. Ettepanek
Kajastada lepingupunktis 7.6.4
kultuuriteenuste kõrval ka
sporditeenuseid ning tuua
teenusepakkujatena lisaks hallatavate
asutustele ja kodanikuühendustele välja
ka eraettevõtjad.

Jah
Täiendada
p.7.6.4

02.10.
2016 a.
Kadri
Tillemann

6. Ettepanek
Punktis 8.5 ei ole korrektne kasutada
väljendit “täiendav koondamishüvitus”,
kuna see ei ole kooskõlas avaliku
teenistuse seadusega. Pigem piirduda
lihtsalt sõnastusega “täiendav hüvitis”
või kasutada muud väljendit näiteks
tulemustasu vms

Jah
Asendada väljend
Muuta p.8.5 täiendav
sõnastust
koondamishüvitis
ja kasutada väljendit
„täiendav hüvitis“

KEILA VALLA, NÕVA VALLA, PADISE VALLA, PALDISKI LINNA JA
VASALEMMA VALLA ÜHINEMISLEPINGU AVALIKUSTAMISEL
ESITATUD ETTEPANEKUTE
ÕIEND

VASALEMMA VALLAVALITSUS
Ettepaneku
Ettepanek või vastuväide
esitamise
kuupäev
ja esitaja
Vasalemma 1. Ettepanek
Vallavalitsus Muuta ühinemislepingu
punkti 5.6 esimest lauset
järgmiselt:
"Lepingu kinnitamise päevast
ühinevate kohaliku
omavalitsuse üksuste
volikogudes kuni VALLA
volikogu valimistulemuste
väljakuulutamise päevani
võivad asjaomased volikogud
netovõlakoormust mõjutavaid
varalisi kohustusi võtta
15.12.2016 seisuga kinnitatud
eelarvestrateegias planeeritud
investeeringuteks ja mahus."

Tulemus

Märkused

Jah

Ühinemislepingu
praegune sõnastus
lähtub sellest, et
eelarvestrateegiad
järgmiseks aastaks on
kinnitud hiljemalt
15.10.2016. Kindlasti ei
tohiks strateegiate
kooskõlastamise
kuupäev olla hiljem kui
kinnitatakse
ühinemisleping.

Vasalemma 2. Ettepanek
Vallavalitsus Asendada ühinemislepingu
lisas Lisa 3.
Ühinemislepingusse lisatavate
investeeringute
koond_14_09_16 Ühinevate
omavalitsuste
Investeerimiskavad 20172021 tabel Vasalemma vald
tabeliga uues sõnastuses.

Jah

Muuta punkti 5.6
vastavalt esitatud
ettepanekule
tähtajaga
15.12.2016 a.

Nõustuti
Vasalemma valla
investeerimiskava
väljavahetamisega
juhul kui
koondnumbrid ei
muutu

Täiendada
investeeringute tabelit
vastavalt Vasalemma
Vallavalitsuse poolt
esitatule.

3. Ettepanek
ei
18.10.2016
Tarmo Leets Muuta punkti 4.5 ja sõnastada
see järgmiselt: Vallavalitsuse
ja Vallavolikogu juriidiliseks
asukohaks on Vasalemma
alevik (Ranna tee 8).
4. Ettepanek
Jah
18.10.2016
Tarmo Leets Muuta punkti 6.1.2. ja sõnastada
see järgmiselt:
(Lisada juurde
Suurendatakse vallavolikogu
ideega nõus
komisjonide rolli Valla
vallasekretärid
otsustusprotsessis. Vallavolikogu sõnastavad)

Ühinemisläbirääkimistel
põhjalikult läbi
arutatud.

komisjonide moodustamisel
kaasatakse iga ühinemiseelse
kohaliku omavalitsuse üksuse
territooriumilt vähemalt üks
esindaja (va revisjonikomisjon).

5. Ettepanek
18.10.2016
Tarmo Leets Muuta punkti 7.3.5. ja

18.10.2016
Tarmo Leets

sõnastada see järgmiselt:
Sotsiaalteenused ja toetused
ühildatakse kogu vallas
ühesugustel alustel ja määrades.
Lepinguosaliste sotsiaaltoetuste
ühtlustamisel ning
toetusemäärade kehtestamisel
võetakse aluseks lepinguosaliste
kehtestatud kõrgem toetusmäär.
Toimetulekutaseme tõstmiseks
eelistatakse vajaduspõhiseid
toetusi.
18.10.2016
6. Ettepanek
Lisada VALLA
JUHTIMISSTRUKTUUR JA
HALDUSTERRITORIAALSE
KORRALDUSE MUUTMISEGA
KAASNEVAD
ORGANISATSIOONILISED
ÜMBERKORRALDUSED järgnev
alampunkt:
Vallavalitsuse moodustamine
toimub seaduses ja
põhimääruses sätestatud korras
arvestusega, et vallavalitsuse kui
organi koosseisu kaasatakse
vähemalt üks esindaja igast
ühinemiseelse kohaliku

ei

Sobib praegune
sõnastus

Jah

Vallavalitsuse kui organi
moodustamisel
lähtutakse põhimõttest,
et igast ühinenud
omavalitsusest
kaasatakse vähemalt
üks esindaja.

(Lisada juurde
ideega nõus
vallasekretärid
sõnastavad)

Vt. Paldiski linna
3 ettepanek

omavalitsuse üksuse
territooriumilt.

18.10.2016
Kaido-Allan
Lainurm

7. Ettepanek
Täiendada preambulat
sõnadega: „…ning võttes
arvesse 11.-13.11.2016 läbi
viidud rahvaküsitluse
tulemused elanike arvamuse
väljaselgitamiseks“, Keila
Vald, Nõva Vald, Padise
Vald, Paldiski Linn ja
Vasalemma Vald (edaspidi
nimetatud lepinguosalised)
kinnitavad käesoleva
ühinemislepingu (edaspidi
leping), mille eesmärgiks on
moodustada ühinemise kaudu
uus omavalitsusüksus
(edaspidi Vald).

ei

18.10.2016
Kaido-Allan
Lainurm

8. Ettepanek
Kasutada omavalitsusüksuse
ehk kohaliku omavalitsuse
üksuse kirjeldamisel läbivalt
korrektset ja ühesugust
sõnastust (näiteks lepingu p
2.1).
mistõttu kohaliku omavalitsuse
puhul (antud kontekstis) on
korrektne kasutada mõisteid
„kohalik omavalitsus“ ja
„kohaliku omavalitsuse üksus“
või „omavalitsusüksus“.

Jah
Ühtlustada
mõistete kasutus
lepingus läbivalt

18.10.2016
Kaido-Allan
Lainurm

9. Ettepanek
Lepingu punktis 2.2 tuleb
eesmärgid sõnastada vastavalt
üldtunnustatud reeglitele –
eesmärgid peavad olema
konkreetsed, mõõdetavad,
kokkulepitavad, realistlikud ja
ajastatud (SMART põhimõte).

ei
Eesmärgid on
kajastatud lepingu
lisas nr 4

Elanike arvamus on
volikogule soovituslik,
ühinemise
otsustuspädevus ja
vastutus on volikogul.
Senises
ühinemispraktikas ei ole
sellist lisandust
ühinemislepingu
tekstile lisatud, kuna
elanike arvamuse
väljaselgitamise
tulemused on lepingu
seletuskirjas kajastatud.

Redaktsiooniline
muudatus

Ühinemislepingus ei ole
võimalik arvestada,
kuid see on kindlasti
vajalik arengu- ja
tegevuskavades.
SMART põhimõte on
konkreetsete projektide
ja ülesannete täitmise
sihtmärkide (targets)
jaoks ennekõike
erasektoris. Inglise
keeles eristatakse
targets (sihtmärgid) ja
goals (eesmärgid),
millest viimase puhul
kasutatakse SMART

18.10.2016
Kaido-Allan
Lainurm

10. Ettepanek
Uue valla nimi (p 4.2) tuleks
panna rahvaküsitlusele. Juhul,
kui seda ei jõua enam teha, siis
tuleks kaaluda veelkord nime
sobivust.

ei
Nime osas on
ühinemiskomisjon
kujundanud
seisukoha ning
Keila vallal, Padise
vallal ja Paldiski
linnal on
volikogud otsuse
teinud arvestades
läbirääkimiste
töögrupi
ettepanekut.

põhimõtet harva. Eesti
projektijuhtimise
praktikas on
eesmärgistamisel vint
üle keeratud, sest ei
arvestata avaliku
sektori eripära ja
projektide nö. õppivad
loomust. Seega on need
sihtmärgid ja paljuski
kunstlikud.
Ühinemislepingus tuleb
sätestab ühinemiste
üldise kavatsused
(väärtused) ja sihid
(aims and objectives),
mis on suunanäitava ja
legitimeeriva
funktsiooniga. Nende
puhul ei saa
kvantifitseerida ja
tähtaegu panna.
Mitte arvestada.
Vallanime valikul
soovitakse lähtuda
tähtsuse järjekorras: 1)
keskuste nimest, 2)
kihelkonna nimest, 3)
piirkonda ühendavast
loodusobjekti nimest,
4) maakonnanimest
ilmakaarega, 5)
uudisnimest.
Nime küsimust on
ühinemisläbirääkimistel
korduvalt ja põhjalikult
arutatud ning
välistamise tulemusena
on jõutud ettepanekuni
nimetada ühendvald
Lääne-Harju vallaks.
See viitab nii
omavalitsuse
geograafilisele
paiknevusele
(võimaldab
identifitseerimist), seob
omavalitsusi ja on
neutraalne. Keskuse
nimi ei sobi, kuna
piirkonna keskus ei
osale ühinemises.

Kihelkonna nimi ei sobi,
kuna moodustuv
omavalitsus oli
ajalooliselt mitme
kihelkonna koosseisus.
Piirkonnas puudub
silmapaistev ja
omavalitsusi ühendav
loodusobjekt.
Vallanime rakkerühm
on kinnitanud, et
Lääne-Harju nimi on
sobilik.
Redaktsiooniline
muudatus

18.10.2016
Kaido-Allan
Lainurm

11. Ettepanek
Sõnu „vald“ ja „linn“ tuleks
kasutada teksti sees väikese
algustähega: „Valla
territoorium moodustub Keila
valla, Nõva valla, Padise valla,
Paldiski linna ja Vasalemma
valla territooriumi summana…“
(p 4.4).

jah

18.10.2016
Kaido-Allan
Lainurm

12. Ettepanek

ei

Võetud teadmiseks

18.10.2016
Kaido-Allan
Lainurm

13. Ettepanek
Punktis 6.1.2 tuleks kirjeldada
täpsemalt volikogu
komisjonide rolli suurendamise
ja piirkondliku
tasakaalustamise põhimõtteid
otsustusprotsessides.
14. Ettepanek

Ei
vt. Leets
ettepanek nr 4

Soovitatakse
arvestada uue ühise
valla põhimääruse
väljatöötamisel

18.10.2016
Kaido-Allan
Lainurm

Ei nõustu vallavalitsuse ja
volikogu asukohaga (p 4.5).

Uus sõnastus:

Jah
Punktis 7.2.1 tuleks lahti
seletada „võrgustikupõhise
pakkumise“ põhimõte.

Täiendada punkti
7.2.1 lisades:
sulgudes olev osa:
((huvitegevust
pakkuvate ja
seotud
organisatsioonide
koostöö)

Lepinguosaliste
eesmärk on
mitmekesiste
huvitegevuse
võimaluste
kättesaadavuse
tagamine. Selleks
arendatakse välja
võrgustikupõhine
pakkumine
(huvitegevust
pakkuvate ja seotud
organisatsioonide
koostöö), mis parandab

18.10.2016
Kaido-Allan
Lainurm

15. Ettepanek
Punktis 7.2.4 tuleks kirjeldada,
millist „eraldi tähelepanu“
täiskasvanute huvitegevusele
pööratakse.

ei

18.10.2016
Kaido-Allan
Lainurm

16. Ettepanek
Punktides 7.5 ja 7.6 tuleks
kasutada mõistet
„kodanikuühendus“ (mitte
„kodanikeühendus“) sarnaselt
mõistega „kodanikuühiskond“.

ei

18.10.2016
Kaido-Allan
Lainurm

17. Ettepanek
Jah
Muuta p. 7.10.3
Punktis 7.10.3 tuleks avada
Sõnastust.
mõiste „ettevõtlustoetuse
toetamise reglement“ või
muuta sõnastus ja reglemendi
sisuline olemus lepingu lugejale
arusaadavaks.

18.10.2016
Kaido-Allan
Lainurm

18. Ettepanek
Punkti 8.1 sõnastust tuleb
muuta järgmiselt „Valla
ametiasutuste ja hallatavate
asutuste ametnike ja
töötajatega seotud küsimuste

Jah
Muuta punkt 8.1
ja võtta maha
sõna üldjuhul

laste ja noorte
juurdepääsu
eripalgelisele
huvitegevusele
Mitte arvestada.
Ühinemislepingu
eesmärk ei ole mitte
pakkuda kõiki lahendusi
uue omavalitsuse
toimimises, vaid anda
sisendid nende
lahenduste
väljatöötamiseks.
Lepinguga võetakse
kohustus täiskasvanute
huvitegevuse
tegelemiseks, mille
lahendusmehhanismid
võivad olla erinevad, sh
ettepaneku esitaja poolt
tulevasse arengukavasse
välja pakutud
Kodanikeühiskonna
toimepõhimõte on
vabatahtlik kollektiivne
tegevus. Ühiskond
iseenesest moodustub
mitte kodanikust, vaid
kodanikest. Kodanike
käsitlus mitmuses
(kodanikeühiskond)
avab paremini selle
mõiste sisulist
tähendust ja viitab selle
kollektiivse toimimise
põhimõttele, mitte
üksikisiku subjektsusele
Uus sõnastus:
Töötatakse välja
ettevõtlustoetuste
põhimõtted
(reglement), mis
võimaldaks tuua
piirkonda uusi
ettevõtjaid.
lepingu punti 8.1 ja Uus
sõnastus
Valla ametiasutuste
ametnike ja töötajatega
ning hallatavate
asutuste töötajatega

lahendamisel lähtutakse
haldusreformi seaduse § 18
sätestatust“.

18.10.2016
Kaido-Allan
Lainurm

19. Ettepanek
Punkti 8.8 sõnastuses tuleks
asendada sõnad „eelkõige
sisekonkursi teel“ sõnadega
„avaliku konkursi teel“.

ei

18.10.2016
Kaido-Allan
Lainurm

20. Ettepanek
Punkti 11.3 sõnastust tuleks
muuta. Uus sõnastus oleks:
„Leping kehtib järgmiste
korraliste kohaliku
omavalitsuse volikogude
valimistulemuste
väljakuulutamiseni“.

Jah

18.10.2016
Kaido-Allan
Lainurm

21. Ettepanek
Jah
Punktis 11.5 tuleks lauseehitust Muuta p 11.5
sõnastust
oluliselt täpsustada. Tuleks
parandada „Peale kohaliku
omavalitsuse üksuste
ühinemist“.
„Halduskorralduslike

Muuta p. 11.3
sõnastust.

seotud küsimuste
lahendamisel
lähtutakse
haldusreformi seaduse
§ 18 ja sätestatust.
Mitte arvestada.
Lepingu ja ühinemise
eesmärk on
maksimaalselt ära
kasutada ja arendada
olemasolevat
võimekust ning anda
ametnikele ja
töötajatele garantii, et
nad on vajalikud ka
ühinemisjärgses
omavalitsuses. Juhul kui
sisekonkurss ei
võimalda leida sobivat
ametnikku või töötajat,
siis vastavalt seadusele
korraldatakse avalik
konkurss. Ka
haldusreformi seadus
annab võimaluse
omavalitsuste
ühinemisega soetud
struktuurimuudatuste
ja ümberkorralduste
käigus korralda
sisekonkursid.
Uus sõnastus:
Leping kehtib 2017.
aasta kohaliku
omavalitsuse
volikogude
valimistulemuste
väljakuulutamise
päevast järgmiste
korraliste kohaliku
omavalitsuse
volikogude
valimistulemuste
väljakuulutamiseni
Uus sõnastus:
Pärast kohalike
omavalitsuste üksuste
ühinemist toimuvad
edasised
haldusterritoriaalse
korralduse ja

haldusüksuste piiride
muutused vastavalt
Eesti Vabariigis
kehtivale
seadusandlusele.

muudatuste“ asemel tuleks
tõenäoliselt kasutada
„haldusterritoriaalse
korralduse muudatuste“ ning
aru pole saada, millistest
territooriumiosadest käib jutt?

KEILA VALLA, NÕVA VALLA, PADISE VALLA, PALDISKI LINNA JA
VASALEMMA VALLA ÜHINEMISLEPINGU AVALIKUSTAMISEL
ESITATUD ETTEPANEKUTE
ÕIEND

PALDISKI LINN
Ettepaneku
esitamise
kuupäev
ja esitaja
05.10
2016
Elmar
Luha

05.10
2016
Elmar
Luha
05.10
2016
Elmar
Luha

Ettepanek või vastuväide

Tulemus

1. Ettepanek
ei
Sõnastada p. 6.1.2 alljärgnevalt:
„Suurendatakse volikogude
komisjonide rolli Valla
otsustusprotsessis. Vallavolikogu
komisjonide moodustamisel
lähtutakse põhimõttest, et igast
ühinenud vallast/linnast kaasatakse
igasse volikogu komisjoni (va
revisjonikomisjon)
vähemalt üks esindaja."
2. Ettepanek
jah
Sõnastada p. 6.1.3 esimese lause
algus alljärgnevalt: „Ühineva
valla/linna"
3. Ettepanek
Lisada p. 6.2 teine lause: „Uue
vallavalitsuse kui organi koosseisu
kaasatakse vähemalt üks
esindaja igast ühinenud
vallast/linnast (teenuskeskuse
juht/osavallavanem vms).

Jah
(Lisada juurde
ideega nõus
vallasekretärid
sõnastavad)

Märkused

Arvestada uue
põhimääruse
väljatöötamisel

Redaktsiooniline
muudatus

Vallavalitsuse kui organi
moodustamisel
lähtutakse põhimõttest,
et igast ühinenud
omavalitsusest
kaasatakse vähemalt
üks esindaja.

Vt. Vasalemma Valla 6.
ettepanek

05.10
2016
Elmar
Luha

4. Ettepanek
Sõnastada p. 7.1.5 alljärgnevalt:
„Ühtlustatakse lasteaia
kohatasude, lasteaedade ja koolide
õpetajate ning teiste töötajate
töötasude arvestamise
põhimõtted."

Ei,

5. Ettepanek
Sõnastada p. 7.9.2 alljärgnevalt:
„Koostatakse Valla teehoiukava,
tagatakse teede ehitus,
remont ja rekonstrueerimine
teehoiukava alusel. Teehoolduse ja
vajalike investeeringute
tegemisel lähtutakse põhimõttest,
et jooksvad suvised ja talvised
hooldustööd rahastatakse
vähemalt endises mahus. Riigi
poolt tee hoolduseks ja
investeeringuteks eraldatavast
summast
planeeritakse ühinenud
omavalitsustele nende
haldusterritooriumil teostatavateks
töödeks igaaastaselt
proportsionaalselt samaväärne
hulk vahendeid võrreldes
ühinemiseelse perioodiga. "

Jah
Täiendada ja
sõnastada
punkti 7.9.2

6. Ettepanek
Sõnastada p. 7.11.2 alljärgnevalt:
„Vald jätkab suhteid kõigi
ühnemiseelsete valdade/linna
sõprusomavalitsustega.''

ei

arvestatud
lisas nr 4

Ei arvesta
ühinemislepingus,
võtame teadmiseks
edaspidises ühise
struktuuri
väljatöötamisel
Koostatakse Valla
teehoiukava, tagatakse
teede ehitus,
remont ja
rekonstrueerimine
teehoiukava alusel.
Teehoolduse ja
vajalike
investeeringute
tegemisel lähtutakse
põhimõttest, et
jooksvad suvised ja
talvised hooldustööd
rahastatakse
vähemalt endises
mahus. Riigi poolt tee
hoolduseks ja
investeeringuteks
eraldatavast summast
planeeritakse
ühinenud
omavalitsustele nende
haldusterritooriumil
teostatavateks töödeks
igaaastaselt
proportsionaalselt
samaväärne hulk
vahendeid võrreldes
ühinemiseelse
perioodiga. "
Sobib lepingus olev
sõnastus

7. Ettepanek
ei
Sõnastada p. 8.3 alljärgnevalt:
„Ühinenud kohalike omavalitsuste
ametiasutuste teenistujad
jätkavad teenistust põhiliselt oma
endises töövaldkonnas juhul kui
Valla ametiasutuse
struktuurist ei tulene teisiti.
Ametiasutuste töö
ümberkorraldamisel ja uute
teenistujate
teenistusse võtmise vajadusel
leitakse personal eelkõige
sisevaliku teel, et tagada info,
teadmiste ja oskuste kvaliteet ning
selle säilimine ja haldusprotsesside
tõrgeteta jätkumine."

Mitte arvestada.
Lepingu punktid 8.3,
8.7, 8.8 ja 8.9 tagavad
teenistujatele
tugevamad garantiid kui
tehtud ettepanek.
Printsiip on, et
teenistuja jätkab oma
endisel ametikohal (p
8.3. ja 8.7), kui see ei
ole võimalik, siis
pakutakse teist
ametikohta (8.8 ja 8.9),
mis vastab tema
ettevalmistusele ja
kogemusele

8. Ettepanek
Sõnastada p. 8.5 alljärgnevalt:
„Ametiasutuse töö
ümberkorraldamise tõttu ametist
vabastamise korral makstakse
teenistujatele lisaks avaliku
teenistuse seaduses ettenähtud
hüvitisele täiendavalt
lahkumishüvitist kolm kuupalka
juhul kui teenistuja on teenistuses
01.09.2016 seisuga.

Jah

Uus sõnastus:
Ametiasutuse töö
ümberkorraldamise
tõttu ametist
vabastamise korral
makstakse
teenistujatele lisaks
avaliku teenistuse
seaduses ettenähtud
koondamishüvitisele
täiendavalt hüvitist
sõltuvalt töötatud ajast
juhul kui teenistuja on
teenistuses
01.09.2016 seisuga.
1-5 aastat – 1 kuu
hüvitis:
5-10 aastat - 2 kuu
hüvitis;
10 ja enam aastat - 3
kuu hüvitis.

9. Ettepanek
Ettepanek p. 8.4 välja jätta ja
muuta seoses sellega ka järgnevate
punktide numeratsiooni.

ei

10. Ettepanek

ei

Muuta p. 8.5
sõnastust

Punkt 8.4 on oluline
ennekõike samaväärse
ameti- või töökoha
põhimõtte ja selle
hindamise aluste
kehtestamiseks.
Mitte kajastada täpsed
summasid

Sõnastada p. 10.1 alljärgnevalt:
„Ühinemistoetus jagatakse
põhimõttel, et 40 000 eurot Nõva,
Padise ja Vasalemma valla
ühinemistoetusest, 50 000 eurot
Paldiski linna ühinemistoetusest ja
65 000 eurot Keila valla
ühinemistoetusest arvestatakse
ühinemise kulude katteks ning
ülejäänud
0$ .10. JU>1£>
summa kulutatakse ühinemiseelse
valla/linna territooriumil oluliste
investeeringute tegemiseks
(lähtudes LISAS nr 3 sätestatud
loetelust).
11. Ettepanek
11. Lisada Lisa 1 Seletuskiri
alajaotusse „Ühinevate
omavalitsuste MTÜ-d,
hooldekodud"
Paldiski linna loetelusse MTÜ
Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus
sest Paldiski linn on selle MTÜ
liige.
12. Ettepanek
Ettepanek korrastada

Jah
Lisada
loetelusse

Ei

Arvestada kui tulenevalt
lähteandmistest on
võimalik.
Rahvastikuregister ja
statistikaameti andmed
on erinevad, mis tõttu
võivad erinevate
analüüside aluseks olla
erinevad
rahvasarvunäitajad.
Üldjuhul peaks
analüüsis olema
viidatud, millisest
allikast andmed
pärinevad.
Ühinemislepingu
seletuskirjas esitatakse
ametlikud andmed
rahvastiku kohta
seisuga 01.01.2016
rahvastikuregistri järgi.

ei

Uue ühinenud valla
ülesanne

ühinemisdokumentides kasutatav
elanike arv. Ühinemislepingu
seletuskirjas Tabel kolm Paldiski
linn 01.01.2016 seisuga 4020,
finantsanalüüsi Tabelis 4
„Ühinemistoetuse arvutamise
alused“ 3 767.

29.08.2016
Jana Stahl

13. Ettepanek
Pakri saarte küsimus

„Töötada välja Pakri
saarte üldkogu

29.08.2016
Jana Stahl

26.08.2016
Helve
Mandzolo

26.08.2016
Helve
Mandzolo

Arvestada ühinemislepingus sellega,
et Pakri saared on hajaasustusala,
mis tõttu lisada lepingusse:
1) üldkogu kokkukutsumise ja
saarevanema valimise reglement
2) üldkogu pädevused
3) saarevanema kohustus võtta
sõnaõiguse osa KOV volikogu tööst ja
informeerida saare püsielanike
kogukonda volikogus
menetletavatest teemadest ja
otsustest .
13. Ettepanek
Lisada lepingusse vajadus muuta
Pakri saarte külad haldusüksusteks
(„külad“) või vajadus arvata piiride
määramisel saared linna
territooriumist välja ehk teisisõnu
muuta Paldiski linnaosa piiri. Lisada
asjakohane info eraldi peatükina või
muul moel ühinemislepingusse.
14. Ettepanek

kokkukutsumise ja
saarevanema valimise
reglement ning nende
pädevused“.

ei
Paldiski linna piiri
küsimus, mille peab
lahendama Vabariigi
Valitsus

ei

Paldiski Ühisgümnaasiumi näol on
olemas potentsiaal pakkuda
gümnaasiumiharidust
ümberkaudsete põhikoolide
lõpetajatele, kui oleks organiseeritud
ühistransport või koolibuss (PaldiskiPadise-Vasalemma-LaulasmaaÄmari).
Teine võimalus oleks õpilaskodu
rajamine Paldiskisse Lääne-Harju
piirkonna vajaduste katmiseks
(gümnasistidele).

15. Ettepanek

Uue ühinenud valla
ülesanne
Koolitransport võiks
kindlasti koolipiirkonda
tervikuna arvestada ja
selle vajadusi katta.
Praegu lepingus olemas:
7.1.1. Lepinguosaliste
eesmärk on tagada
kõigile lastele
lasteaiakoht ja anda
kvaliteetset
elukohalähedast alus- ja
põhiharidust ning
gümnaasiumiharidust
piirkonnas.
7.8.4. Luuakse
õpilasesõbralik kõiki
valla koolide
teeninduspiirkondi
arvestav
koolitranspordisüsteem,
mis kombineerib
erinevaid
transpordiliike.

Ei

Uue ühinenud valla
ülesanne

Visioon ja ettepanek tulevasele
suurele vallale – gümnaasiumi osas
sisse tuua eelkutseõppe võimalus
koostöös kohalike ettevõtete,
asutustega

