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Päevakord: 
1. Ühinemislepingu parandused 

Muudatusi tehti lepingu järgmistes punktides: 

Punkt 6.4.  

Volikogu liikmetele välja saadetud lepingus: 

Vallavolikogu koosseisus on 17 liiget, kes valitakse kahes valimisringkonnas. 

Uues redaktsioonis: 

Vallavolikogu koosseisus on 19 liiget, kes valitakse kahes valimisringkonnas. 

Punkt 6.6. 

Volikogu liikmetele välja saadetud lepingus: 

Vallavalitsuse kuni 5-liikmelises koosseisus on vähemalt üks esindaja igast 
Lepinguosalisest vallast. Abivallavanemad kuuluvad vallavalitsuse koosseisu. 

Uues redaktsioonis: 

Vallavalitsuse koosseisu kuulub esindajaid kummastki lepinguosalisest vallast. 

Punkt 6.7. 

Volikogu liikmetele välja saadetud lepingus: 

Volikogu alatiste komisjonide koosseisu kaasatakse vähemalt üks esindaja igast 
Lepinguosalisest vallast. 

Uues redaktsioonis: 

Volikogu alatiste komisjonide koosseisu kaasatakse esindajaid mõlemast 
Lepinguosalisest vallast. 

Punkt 8.4.  

Volikogu liikmetele välja saadetud lepingus: 

Kõigile valla koosseisus jätkavatele ametnikele ja töötajatele tagatakse vähemalt 
ühinemiseelne töötasu, kui nad jätkavad samal ametikohal või töökohal. Ametnike ja 
töötajate vabastamisel ja hüvitiste maksmisel lähtutakse ühinevate omavalitsuste 
õigusaktidest ja seadustes sätestatust. Kuni 5 aastase staaži korral rakendatakse 



seadusest tulenevat koondamishüvitist, 5…10 aastase staaži puhul lisatakse hüvitisele 
preemia kuni 2 ametipalka ja üle 10 aastase staaži puhul preemia kuni 5 ametipalka. 

Uues redaktsioonis: 

Kõigile valla koosseisus jätkavatele ametnikele ja töötajatele tagatakse vähemalt 
ühinemiseelne töötasu, kui nad jätkavad samal ametikohal või töökohal. Ametnike ja 
töötajate vabastamisel ja hüvitiste maksmisel lähtutakse ühinevate omavalitsuste 
õigusaktidest ja seadustes sätestatust. Kuni 5 aastase staaži korral rakendatakse 
seadusest tulenevat koondamishüvitist, 5…10 aastase staaži puhul lisatakse hüvitisele 
täiendavalt preemiat 2 ametipalka ja üle 10 aastase staaži puhul täiendavalt preemiat 5 
ametipalka. 

 

Lepingust jäeti välja: 

Punkt 9.7.5. 

Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni, heakorra jms teenuste osutamiseks moodustatakse 
olemasolevate valla ettevõtete liitmisel üks ühine ettevõte keskusega Uulu külas.  

Lisa 4.  

Valla juhtimisstruktuur 

 

Koosoleku juhataja: 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Koosoleku protokollija: 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

 

 


