LISA 7
Saaremaa omavalitsuste ühinemislepingule

ÜHINEMISLEPINGU JA SELLE LISADE KOHTA ESITATUD ETTEPANEKUD JA VASTUVÄITED NING ÕIEND NENDE
LÄBIVAATAMISE KOHTA ÜHINEVATE OMAVALITSUSTE VOLIKOGUDES

Ühinevad omavalitsused esitasid neile laekunud ettepanekud ja vastuväited hiljemalt 21. oktoober kell 13:00 arvamuse andmiseks juhtkomisjonile.
Juhtkomisjon kujundas iga ettepaneku kohta põhjendatud seisukoha ning saatis ettepanekud ja vastuväited ühinevate omavalitsuste volikogudele
läbi vaatamiseks. Õiendid ettepanekute ja vastuväidete läbi vaatamise kohta ühinevate omavalitsuste volikogudes lisatakse käesolevale lisale.
Ettepaneku
saabumise
päev
17.oktoober

Esitaja

Ettepanek

Volikogude seisukoht*

Anu Vares

Arvestada.
Selgitus: Tagab korrektse sõnastuse.

17.oktoober

Anu Vares

17.oktoober

Anu Vares

Täpsustada ühinemislepingu punkti 3 järgmiselt: „Ühinevate
omavalitsuste ühinemine toimub 2017. aasta kohaliku omavalitsuse
volikogu korraliste valimiste tulemuste väljakuulutamise päeval.“
(Praegune sõnastus: „Ühinevate omavalitsuste ühinemine toimub
kohaliku omavalitsuse volikogu korraliste valimistega 15.10.2017.
aastal.“) Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 10 lg 2 järgi
jõustub haldusterritoriaalse korralduse ning sellest tulenev
haldusüksuste nimistu muudatus valdade ja linnade osas vastavalt
kehtestatavale haldusterritoriaalsele korraldusele toimunud kohaliku
omavalitsuse volikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval.
Täpsustada ühinemislepingu punkti 4.3 järgmiselt: „Uue kohaliku
omavalitsuse üksuse nimi on Saaremaa vald ja see on avalikõiguslik juriidiline isik valla staatuses.“ (Praegune sõnastus: „Uus
kohaliku omavalitsuse üksus on vald, mille nimi on Saaremaa vald.“)
Muuta ühinemislepingu punkte 5.4 ja 5.5, nii et punkti 5.4 teine
lause oleks punkt 5.4 („Ühinevate omavalitsuste omanduses olevad ja
nende asutatud juriidilised isikud või nende osad lähevad koos
asutajaliikmete õiguste ja kohustustega üle VALLALE.“), punkti 5.4
esimene lause punkt 5.5 („VALLA alluvusse läinud ametiasutused

Mitte arvestada.
Selgitus: Alates 1.07.2016 jõustunud ETHS
redaktsioonis ei kasutata linna või valla
staatust.
Arvestada.
Selgitus: Tegemist on eraldi terviklike
mõtetega.

17.oktoober

Anu Vares

17.oktoober

Anu Vares

17.oktoober

Anu Vares

17.oktoober

Anu Vares

17.oktoober

Anu Vares

tegutsevad kuni ametiasutuste ümberkorraldamiseni seni kehtinud
põhimääruste järgi ja ametiasutuste hallatavad asutused tegutsevad
kuni uute põhimääruste kehtestamiseni seni kehtinud põhimääruste
järgi.“) ja praegune punkt 5.5 punkt 5.6.
Täpsustada, kas ühinemislepingu punkt 5.5 („VALLA arengukava
vastuvõtmiseni ja üldplaneeringu kehtestamiseni kehtivad ühinevate
omavalitsuste arengukavad ja üldplaneeringud omavalitsuse
territooriumil, kus nad enne ühinemist kehtisid.“) laieneb peale
arengukava ja üldplaneeringu ka eelarvestrateegiale.
Täpsustada ühinemislepingu punkti 6, esitades volikogu kui
kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu käsitlevad punktid enne
vallavalitsuse ja teenuskeskuste tegevust kajastavaid punkte.
Täpsustada ühinemislepingu punkti 6.12 sõnastust järgmiselt:
„VALLA volikogu lähtub vallavalitsuse kui ametiasutuse
struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamisel ühinevate
omavalitsuste esindajatest koosneva juhtkomisjoni poolt
üleminekuperioodil välja töötatud struktuurist.“ Praegune sõnastus
(„Vallavalitsuse kui ametiasutuse struktuur ja teenistuskohtade
koosseis töötatakse välja üleminekuperioodi jooksul ja selle kehtestab
VALLA volikogu.“) reguleerib ühinemislepingu jõustumise eelset
aega.
Täpsustada ühinemislepingu punkti 8.3, lisades sõna
„rahastamisel“: „Koolieelsete lasteasutuste rahastamisel
lastevanemate poolt makstava osa suurus seotakse Vabariigi Valitsuse
poolt kehtestatud töötasu alammääraga. Lastevanemate poolt makstava
osa suurust ei ühtlustata ja selle arvestamise aluseks võetakse
ühinemise eelselt kehtinud lastevanemate poolt kaetava osa suurus iga
asutuse kohta eraldi.“
Täpsustada ühinemislepingu punkte 20.2–20.4, nii et oleks üheselt
arusaadav, kuidas toimub ühinevate omavalitsuste ametnikele ja
töötajatele Saaremaa vallas ameti- ja töökohtade pakkumine ning
mis juhtub, kui ametnik või töötaja ei soovi vallas oma teenistus2

Arvestada.
Selgitus: Tagab korrektsema sõnastuse.

Arvestada.
Selgitus: Seab teemad loogilisse järjekorda.
Arvestada.
Selgitus: Selgem sõnastus.

Arvestada.
Selgitus: Selgem sõnastus.

Osaliselt arvestada.
Selgitus: Peatüki sõnastust tuleb parandada.
Vaadata tervikuna koos teiste ettepanekutega.

20 oktoober

Maavalitsus

või töösuhet jätkata.
Praeguse sõnastuse puhul on ebaselge, kas koondatakse ametnik või
töötaja, ameti- või töökoht (avaliku teenistuse seaduses kasutatakse
väljendeid „ametniku vabastamine teenistusest koondamise tõttu“ ja
„ametikoha koondamine“) ning kas ameti- või töökoha koondamine
toimub ühineva omavalitsuse ametiasutuses või Saaremaa valla
ametiasutuses.
Samuti vajab täpsustamist, mida on punktis 20.4 silmas peetud
kohalikus omavalitsuses töötamisega. Kas see tähendab töötamist
kohalikus omavalitsuses üldiselt (sh töötamine mõnes mandril asuvas
omavalitsuses), ühes konkreetses ühinevas omavalitsuses (nt
Kuressaare linnas) või ükskõik millises ühinevas omavalitsuses (nt
Kuressaare linnas ja Lääne-Saare vallas)? Kas silmas on peetud
töötamist kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutuses või midagi
muud? Kas töötamise puhul staaž liidetakse (nt kolm aastat Kuressaare
linnas, aasta Kärla vallas ja aasta Lääne-Saare vallas)? Kas eelduseks
on katkematu tööstaaž kohalikus omavalitsuses enne Saaremaa valla
moodustamist või töötatud aastad kokku (nt kolm aastat Kuressaare
linnas, aasta erasektoris, aasta Lääne-Saare vallas) ning kas katkematu
tööstaaž kehtib vaid ühe konkreetse ühineva omavalitsuse kohta
vahetult enne ühinemist (nt aasta Lääne-Saare vallas) või on
summeeritav (nt kaks aastat Kuressaare linnas ja aasta Lääne-Saare
vallas)?
Mõistlik on lepingus fikseerida, kas täiendava hüvitise maksmisel
võetakse aluseks ametniku või töötaja põhipalk või töötasu seisuga
01.07.2016 või mõne muu kuupäeva seisuga.
Ettepanek: 20.3 ära jätta kuna puudub õiguslik alus
koondamiseks.
20.3 Juhul kui ametnik või töötaja, kellele pakutakse samaväärset
ameti- või töökohta, ei soovi VALLAS oma teenistus- või töösuhet
jätkata, koondatakse vastav ameti- või töökoht. Koondamishüvitise
maksmisel lähtutakse seaduses sätestatust.
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Arvestada.
Selgitus: Korrektsem sõnastus

Muuta punkti 20.4 sõnastust korrektsemaks:
20.4 Juhul kui ametnik või töötaja kelle ametikoht koondatakse või
kellele pakutud ameti- või töökoht ei ole samaväärne, ei soovi
VALLAS oma teenistus- või töösuhet jätkata, koondatakse vastav
ameti- või töökoht, ning teenistujale makstakse lisaks seaduses
sätestatule täiendavat kompensatsiooni: 1) ühe kuu keskmise põhipalga
või töötasu ulatuses, juhul kui teenistuja on ühinevates kohalikes
omavalitsustes töötanud järjepidevalt alla ühe aasta, 2) kahe kuu
keskmise põhipalga või töötasu ulatuses, juhul kui teenistuja on
ühinevates kohalikes omavalitsustes töötanud järjepidevalt üks kuni
viis aastat, 3) kolme kuu keskmise põhipalga või töötasu ulatuses, juhul
kui teenistuja on ühinevates kohalikes omavalitsustes töötanud
järjepidevalt üle viie aasta.
Keskmise töötasu määramisel võetakse aluseks viimase kuue kuu
keskmine põhipalk või töötasu.
Korrigeerida peatüki numeratsioon.
17.oktoober

Anu Vares

17.oktoober

Anu Vares

17.oktoober

Anu Vares

Täpsustada ühinemislepingu punkti 21.1 sõnastust, kasutades
väljendi „uus eelarve“ asemel väljendit „VALLA eelarve“:
„VALLA volikogu valimistulemuste väljakuulutamise päevast kuni
VALLA eelarve vastuvõtmiseni jätkatakse ühinevate omavalitsuste
poolt vastu võetud eelarvete täitmist.“
Täpsustada, kas ühinemislepingu punkt 21.2 („VALLA eelarve
koostamisel tuleb lähtuda käesoleva lepingu punktis 2 sätestatud
ühinemiseesmärkidest, kehtivatest arengukavadest ja kõigi ühinevate
omavalitsuste huvidest.“) laieneb ka kehtivatele eelarvestrateegiatele.
Täpsustada ühinemislepingu punkti 24.1 sõnastust järgmiselt:
„Leping on kinnitatud pärast kõigi ühinevate omavalitsuste
volikogude vastavate otsuste tegemist. Vajadusel viiakse enne
lepingu kinnitamist lepingusse sisse tehnilised muudatused
ühinevate omavalitsuste kohta. Ühinevate omavalitsuste
volikogude otsused on lepingu lahutamatud lisad.“ (Praegune
4

Arvestada.
Selgitus: Korrektsem sõnastus

Arvestada.
Selgitus: Tagab korrektsema sõnastuse

Mitte arvestada.
Selgitus: Muudaks kokkuleppe sisu.

17.oktoober

Anu Vares

17.oktoober

Anu Vares

17.oktoober

Anu Vares

sõnastus: „Leping loetakse kinnitatuks kõigi nende omavalitsusüksuste
vahel, mille volikogud on vastava otsuse vastu võtnud. Vajadusel
viiakse lepingusse sisse tehnilised muudatused ühinevate osapoolte
kohta. Asjaomaste volikogude otsused on lepingu lahutamatud lisad.“)
Muuta ühinemislepingu punkti 24.3 sõnastust järgmiselt:
„Lepingut muudetakse selle kehtivuse ajal ainult põhjendatud
vajaduse korral. Lepingu muutmiseks on vajalik VALLA volikogu
koosseisu vähemalt kahekolmandikuline häälteenamus.“ Praegu on
punkti 24.3 esimene lause („Lepingut selle kehtivuse ajal ei muudeta.“)
ja teine lause („Põhjendatud vajaduse korral on lepingu muutmiseks
vajalik VALLA volikogu koosseisu vähemalt kahekolmandikuline
häälteenamus.“) omavahel vastuolus.
Täpsustada ühinemislepingu lisas 2 Kuressaare linna
investeerimisvajaduste alajaotuses objekti „Talve-Pihtla-Raudtee
ringristmik“ sõnastust järgmiselt: „Pihtla tee, Talve tänava ja
Raudtee tänava ristmiku ehitamine ning Talve tänava osaline
rekonstrueerimine (Pihtla tee – Kaevu)“, et tagada
investeeringuobjekti sõnastuse samasus Kuressaare linna arengukava
2014–2020 (2030) lisas 1 ja lisas 2 kajastatuga.
Täpsustada ühinemislepingu lisa 5, käsitledes osavallakogu ja
kogukonnakogu moodustamist eraldi. Vastavalt haldusreformi
seadusele otsustab osavalla (ja osavallakogu) moodustamise ühineva
kohaliku omavalitsuse volikogu. Lisa 5 praegune sõnastus ei võimalda
üheselt aru saada, kes ja millal otsustab kogukonnakogu
moodustamise, kas kogukonnakogu moodustamise otsust on võimalik
teha enne või pärast omavalitsuste ühinemist ning kas kogukonnakogu
moodustamine toimub kogukonna või volikogu initsiatiivil. Lisa 5
punktide 3.4–3.6 ja 4.2 praegune sõnastus jätab mulje, et ühineva
omavalitsuse volikogu otsustab oma territooriumil asuvate
kogukonnakogude moodustamise alused, liikmete arvu vahemiku ning
kinnitab kogukonnakogude piirid ja põhimääruste projektid, samuti
kinnitab huvirühmade esindajatest koosneva kogukonnakogu puhul
5

Mitte arvestada.
Selgitus: Leping sõlmitakse 4. aastaks
eeldusega, et seda ei muudeta. HRS sätestab
lepingu muutmise võimaluse, mis on selles
punktis ka kajastatud.

Arvestada.
Selgitus: Tagab korrektsema sõnastuse

Osaliselt arvestada.
Selgitus: Lisa 5 sõnastust tuleb täpsustada.
Vaadata tervikuna koos teiste ettepanekutega.

17.oktoober

Anu Vares

Maavalitsus

huvirühmad ning huvirühmade esindajate arvu. Lisas 5 võiks selgitada
kogukonnakogu olemust (vastavalt ühinemislepingu punktile 27 on see
asustusüksuste järgi määratletaval maa-alal elavate ning ühist ajaloolist
ja/või identiteediruumi jagavate inimeste esinduskogu), mis võimaldab
üheselt aru saada, et Kuressaare linnas saab moodustada vaid ühe
kogukonnakogu.
Täpsustada ühinemislepingu lisa 5 punkti 3.1, mille järgi peab
KOGU piirkonna elanike minimaalne arv olema võrdne või suurem
väikseima ühineva omavalitsuse elanike arvust seisuga 31.12.2017.
Kuna lisa 5 punkti 3.6 kohaselt kinnitavad KOGUDE piirid ühinevate
omavalitsuste volikogud, siis ei saa aluseks olla väikseima ühineva
omavalitsuse elanike arv seisuga 31.12.2017. Võiks kaaluda lähtumist
elanike arvust seisuga 1. juuli 2016.
Täienda Lisa 5 punkti 2 alapunktiga
2.3 Piirkonnas kuhu on moodustatud osavald kogukonnakogu
moodustada ei saa.
Täienda Lisa 5 punkti 3 Kogude moodustamise õiguslike alustega
 Osavald moodustatakse haldusreformi seaduse § 15 lg 1
alusel ühineva omavalitsuse otsusega
 Kogukonnakogu moodustatakse elanike ettepanekul
Saaremaa valla volikogu otsusega.
Jätta ära Punkt 3.1 kuna ühinevad omavalitsused va Kuressaare linn
ja Lääne-Saare vald on otsustanud moodustada osavalla. Seega
kogukonnakogu esindatava elanikkonna suuruse võiks vastavalt
vajadusele otsustada Saaremaa volikogu.
Jätta ära Punkt 3.3 kui seaduses toodut kopeeriv punkt.
Täpsustada punkti 3.6 sõnastust, et see vastaks paremini
kokkuleppe sisule: „3.6
Ühinevate omavalitsuste volikogud
kinnitavad KOGUDE moodustamise alused. Põhimäärused ja
KOGUDE koosseisud kinnitab VALLA volikogu.
Täpsustada punkti 3.7 sõnastust: 3.7 Volikogu liige kinnitatakse
soovi korral elukohajärgse KOGU liikmeks.
6

Osaliselt arvestada.
Selgitus: Lisa 5 sõnastust tuleb täpsustada.
Vaadata tervikuna koos teiste ettepanekutega.

Osaliselt arvestada.
Punkt 3.1 lisada uues sõnastuses.“ 3.1 KOGU
piirkonna elanike minimaalne arv on 350
elanikku.“
Punkt 3.7 lisada uues sõnastuses „3.7 Volikogu
liige kinnitatakse soovi korral elukohajärgse
KOGU liikmeks, mille võrra suureneb kogu
liikmete arv.“
Ülejäänud ettepanekuid arvestada.
Numeratsioon korrigeerida.

17.oktoober

Anu Vares

17.oktoober

Anu Vares

17.oktoober

Anu Vares

Jätta ära punkti 3.8 esimene sõna. Mõtet kordav.
Loobuda ühinemislepingu lisast 6, sest selles kajastatud tegevused
hõlmavad perioodi enne ühinemislepingu jõustumist. (Haldusreformi
seaduse § 16 lg 4 järgi jõustub ühinemisleping volikogu valimiste
tulemuste väljakuulutamise päeval ehk mitte enne 2017. aasta 15.
oktoobrit.) Seetõttu ei saa ühinemislepingus ja selle lisades reguleerida
lepingu jõustumise eelset aega. Lisa 6 võivad kinnitada ühinevate
omavalitsuste volikogud eraldi otsusena. Rahandusministeeriumi
hinnangul peaks piisama lisas 6 kajastatud tegevuste kokkuleppimiseks
ühinevate omavalitsuste esindajatest koosneva juhtkomisjoni otsusest.
Täpsustada, kas ühinemislepingu lisas 6 kajastatud tegevused
peaksid hõlmama ka Saaremaa valla arengukava eelnõu
koostamist. Eelarvestrateegia eelnõu koostamine on lisas 6 kajastatud.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse järgi on eelarvestrateegia
arengukavast tulenev selgitustega finantsplaan, mis on arengukava osa
või arengukavaga seotud iseseisev dokument. Seega ei saa Saaremaa
valla eelarvestrateegiat koostada ilma arengukava koostamiseta.
Teha ühinemislepingu ja lisa 1, 2, 5, 6 keelekorrektuur, sh parandada
trüki- ja ühildumisvead, parandada sisulised vead (nt ühinemislepingu
lisa 1 punktis 2.3 kasutatakse hooldekodude, koolide, rahvamajade ja
lasteaedade puhul mõistet „autonoomne asutus“, kuid tegemist on
omavalitsuse ametiasutuse hallatavate asutustega), tagada mõistete
kasutamisel järjepidevus nii lepingus kui ka lisades (nt lepingus
kasutatakse enamasti mõistet „ühinevad omavalitsused“, aga punktis
1.1 ja 22.1 on juttu pooltest, punktis 12.3 lepinguosalistest ja punktis
24.1 osapooltest) ning lepingu ja lisade kooskõla (nt ühinemislepingu
punkt 6.3 sätestab, et tasakaalustatud ja kodanikulähedaste
otsustusprotsesside tagamiseks ning kogukonna või piirkonna huvide
esindamiseks ja kaitsmiseks moodustatakse osavallad koos
osavallakoguga või kogukonnakogud, ühinemislepingu lisas 1 on
kirjas, et piirkonna spetsiifiliste huvide esindamiseks ja kaitsmiseks
ning tasakaalustatud ja kodanikulähedaste otsustusprotsesside
7

Mitte arvestada.
Selgitus: Tegemist on vajalike ja osapoolte
poolt aktsepteeritud tegevustega, mille
õiguslikult eraldi reguleerimine ei ole vajalik

Mitte arvestada.
Selgitus: Arengukava eelnõu koostamine on
liiga ajamahukas töö mille tegemiseks puudub
ressurss.

Arvestada.
Läbi viia keeleline korrektuur ja terminite
ühtlustamine sisulisi kokkuleppeid
muutmata. Täiendada lisa 1 seni toimunud
tegevustega.
Selgitus: Lisade koostamine ja menetlemine
toimus kiirustades ja seal on korrektsuse
huvides vaja teha keelekorrektuur.

07.oktoober

20.oktoober

Torgu vallavalitsus

Leisi
Vallavolikogu

tagamiseks moodustatakse osavallad või kogukonnakogud).
Vallal on 9 kohaline buss, mida kasutatakse vallas ainult
sotsiaalvajadusteks sõitude tegemiseks nii valla siseselt kui ka Saare
maakonna piires.
Valla elanikud soovivad, et jätkuks senine inimeste veo korraldus.
Tööpäevade hommikul viib sotsiaaltöötaja bussiga 8 last Salmele
lasteaeda.
Korra nädalas viib sotsiaaltöötaja pensionärid Salmele kauplusse.
Keskmiselt korra kuus, vajadusel ka rohkem viib sotsiaaltöötaja
inimesed Kuressaarde arsti vastuvõtule, apteeki, st
meditsiinivajadustega sõidud.
Senini on Torgu vallas eelpoolnimetatud sõidud tehtud pensionäridele
ilma rahata.
Kokku praeguste diiselkütuste hindade juures on kulu ühes kuus ca
250-280 eurot.
Tegelikult on tegemist praktiliselt avahooldusega, kuna kui vald seda ei
võimaldaks, siis ilmselt nii mõnedki abivajajad vajaksid varem või
hiljem hooldekodusse paigutamist, aga seal maksab ühele inimesele
koht ca 700 eurot kuus. Teatud aja on võimalik viimast vajadust edasi
lükata.
Ettepanek- võimaldada kauguse tõttu Kuressaarest jätkuvalt
Torgu valla pensionäridel ja lasteaialastel tasuta sõita valla
sotsiaalbussiga eelpool kirjeldatud sõidud.
Lisa 2 osas muudatusettepanek:

Arvestada.
Sõnastada lepingule punkt 12.5 sõnastuses
“Tagatakse sotsiaalne transport vastavalt
piirkonna elanike vajadustele“
Selgitus: Lepingu läbiv põhimõte on, et
elanikele ei tohi ühinemise tulemusel muutuda
olukord halvemaks.

Arvestada.
Selgitus: Omavalitsuse volikogu otsus.
Jätta ära Pärsama soojustrasside rekonstrueerimine maksumusega 165 000Investeeringu omaosaluse summa ei muutu.
€(omaosalus 81 000 €)
Lisada asemele 1. Tervisekeskuse Leisi filiaali uute ruumide kohandamine
maksumusega 80 000 €
(omaosalus 20 000 €)
2. Leisi jäätmejaama rajamine maksumusega 240 000 € (omaosalus 24 000 €)
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06.oktoober

20.oktoober

Anu Viljaste

Kaja Juulik

30.september Arvid Peel

19.oktoober

Vätta Külade
Selts

3. Pärsama lasteaia mänguväljaku ja õueala korrastamine
maksumusega 37000 €
Põhjendus: Pärsama soojustrasside rekonstrueerimise projekt sai
septembris KIK-lt kaasrahastuse ja projekt teostatakse 2017 aastal.
Lisatavad objektid on Leisi valla arengukava investeeringute plaanis
2017 – 2020.
Palun täiendada lepingu punkti 10.1 ja sõnastada alljärgnevalt:
10.1 Säilitada olemasolev rahvamajade/kultuurimajade võrk ning
toetada ja arendada nende tegevust vähemalt senises mahus.
Külaliikumine Eestis on aktiivne ja küla kogukonnad hoolivad väga
oma külade jätkusuutlikkusest, kuid ühinevates valdades teeb muret
külamajade majandamine, mis on väga erinev. Läbi erinevate
meetmete on korda tehtud palju külamaju, aga nende majandamine
ainult külaseltside õlgadele jätmisega ei taga külaelu aktiivset püsimist
ja majandamist. Eesti külaliikumise Kodukant uuringus on Saaremaal
39 külamaja.
Teen ettepaneku ühinenud vallas toetada olemasolevaid ja
tegutsevaid külamaju valla eelarvest, seda vastavalt piirkonna
maja või kogukonna vajadustele (elekter, küte, internet, palk, jne.).
Kaardistada külamajade olukord ja majandamise vajalikkus.
Lisas 2 on toodud investeeringuvajadused ja seal on võimalus
omavalitsusel lisada ka reservobjekte kui mõni objekt võib valmid
enne 2018 aastat.
Selle reservobjektina võiks kõne alla tulla Nässuma ja Rannaküla teede
võrgustiku parendamine.
Lähtuvalt Saaremaa Ühendvalla loomise dokumendi "Lisa 2.
Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasnevate investeeringute
põhjendus ja eelarve" on Pihtla valla poolt esitatud
investeerimisvajadused:
1. Sandla kultuurimaja
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Arvestada.
Selgitus: Lepingu läbiv põhimõte on, et
elanikele ei tohi ühinemise tulemusel muutuda
olukord halvemaks.
Mitte arvestada.
Selgitus: Lepingu punkt 15.1 sätestab
“Kodanikuühenduste ja mittetulundusühingute
toetamiseks kehtestatakse ühtne kord.“
Mistõttu puudub vajadus eraldi punkt
lepingusse lisada.

Mitte arvestada.
Selgitus: Investeeringuobjektide lisamine
lisasse 2 tehti ühinevate omavalitsuste
volikogude ettepanekul.

Mitte arvestada.
Selgitus: Investeeringuobjektide lisamine
lisasse 2 tehti ühinevate omavalitsuste
volikogude ettepanekul.

2. Kõljala kergliiklustee kokku 6 km
3. Vaivere-Vanamõisa kergliiklustee 1 km, Vanamõisa puhkeala
arendamine.
Palume kaaluda Pihtla valla investeerimisvajaduste plaani
külateede mustkatte alla viimist suuremas mahus kas praeguste
investeeringuridade arvelt või kaasates lisavahendeid.
21.oktoober

Koit Kelder
"Kui ühineva omavalitsuse volikogu on otsustanud luua osavalla, siis
piirnevate osavaldade piirides (näiteks Orissaare, Leisi, Laimjala) on
võimalik moodustada Kogukonnakogu (näiteks siis Ida-Saare
kogukonnakogu)".

Mitte arvestada.
Selgitus: on vastuolus lisa 5 punkt 2.3
„Piirkonnas kuhu on moodustatud osavald
kogukonnakogu moodustada ei saa.“ Samas
lisa 5 punkt 7.3.7 annab võimaluse kogudel
liituda.

Võimalus tekiks ka näiteks Salme ja Torgu osavaldade piirides luua
Sõrve kogukonnakogu.

Juhtkomisjon

Täienduse mõte siis selles, et jääks võimalus (soovi ilmnemisel)
moodustada Ida-Saaremaale laiapõhjalisem piirkonna elu edendav
kohalike kogu. Selline lisand hoiaks ehk Pöide vallalegi protsessiga
liitumiseks otsa lahti ja oleks argumendiks Orissaare, Laimjala ja Leisi
valdade Idasaare pooldajatele.
Lisada lepingule punkt 26.6 „Lepingu täitmist hindab VALLA
volikogu kogu lepingu perioodi vältel ja see lisatakse VALLA
konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande juurde.“

*juhtkomisjoni 21.10 seisukoht ettepanekule.

10

Arvestada.
Selgitus: Tagab parema lepingu täitmise
jälgimise.

