Lisa 11
Are valla, Sauga valla, Tori valla
ja Sindi linna ühinemislepingule
Õiend ühinemislepingule tehtud ettepanekute volikogus läbivaatamise tulemuste kohta
Ettepaneku saabumise kuupäev
21.11.2016

Ettepaneku esitaja
Are vallavolikogu kultuuri- ja
spordikomisjon ning haridus-ja
noorsookomisjon

Ettepaneku, vastuväite sisu
Ettepaneku rakendamine
1. Punkt 1.5 Meie arvates on lepingu, Ettepanekut ei arvestata.
kui
vägagi
tähtsa
dokumendi,
muutmiseks 2/3 volikogu liikmete poolt
liiga kergekäeline.
Ettepanek muuta punkti: Lepingut saab
muuta valla volikogu koosseisu ¾
häälteenamusega.
2. Punkt 3. Komisjoni ettepanek on
muuta nimi Tori vallaks (suur osa
tekkivast vallast asub endise Tori
kihelkonna maadel). Teine variant, mis
küll komisjonis ei leidnud enamuse
poolehoidu, oli Pärnu vald. Kõlasid ka
variandid:
Linnaveere,
Jõekalda,
Jõeveere.

Ettepanekut arvestatakse ning lepingu
punkt 3.1 sõnastatakse: Ühinemisjärgse
kohaliku omavalitsusüksuse nimi on
Tori vald.

3. Punkt 4.2 Juhime tähelepanu, et Sindi
linna põhimäärus ei pruugi sobida
maavallale, sest see on tehtud
spetsiifiliselt linnalaadse koosluse jaoks.
Palume juhtkomisjonil anda hinnang
sellele ja vajadusel kasutada kuni uue
põhimääruse väljatöötamiseni mõne
teise
ühineva
omavalitsusüksuse
põhimäärust.

Ettepanekut arvestatakse ning lepingu
punkt 4.2 sõnastatakse:
Tori vallavolikogu kehtestab valla
põhimääruse kuue kuu jooksul volikogu
valimiste tulemuste välja kuulutamise
päevast arvates ning uue põhimääruse
kehtestamiseni lähtutakse Tori valla
põhimäärusest.

4. Punkt 4.3 Täiendada lepingu punkti Ettepanekuga arvestatakse osaliselt ning
järgmiselt: „... valla arengukava lepingu punkt 4.3 esimene lause

vastuvõtmiseni
ja
üldplaneeringu
kehtestamiseni
kehtivad
ühinenud
omavalitsusüksuste
arengukavad,
eelarved, eelarvestrateegiad
ja
üldplaneeringud nendel territooriumidel,
…“

sõnastatakse:
Tori valla arengukava vastuvõtmiseni ja
üldplaneeringu kehtestamiseni kehtivad
ühinenud omavalitsusüksuste arengukavad, eelarvestrateegiad ja üldplaneeringud nendel territooriumidel, kus
nad enne ühinemist kehtisid.

5. Punkt 6.2 Teeninduskeskuste hulgas Ettepanekut arvestatakse ja lepingu
pole Aret.
punkt 6.2 sõnastatakse:
Are alevikku, Sauga alevikku ja Tori
alevikku luuakse teenuskeskused.
6. Punkt 7.3 Asendada punkti sisu
järgnevaga: Lepinguosalised peavad
prioriteetseteks teha perioodil 2018-2021
lepingu
lisades
fikseeritud
investeeringuid.

Täpsustati, et ettepanekuga sooviti
muuta punkti 7.4 sõnastust.
Ettepanekut arvestatakse ja lepingu
punkt 7.4 sõnastatakse:
Tulenevalt
punktis
7.3
toodud
põhjendustest on koostatud investeeringute nimekiri kuni aastani 2021
(kaasa arvatud).

7. Punkt 7.5 Ka investeeringute Ettepanekut arvestatakse, punkt 7.5
sobivuse või mittesobivuse üle ei tohiks jäetakse lepingust välja.
otsustada volikogus tõenäoliselt suures
ülekaalus olev Sindi ja Sauga kõigest
50% + 1 häälega. Kõik investeeringud,
mida eri piirkondade volikogud on
ühinemisperioodi aega sisse kandnud,
peaksid olema tehtud kõigi osapoolte
endi poolt hoolega rahanumbreid
järgides, seega võiks nende kõigi jaoks
järgmise 4 aasta jooksul raha olemas
olla.
Ettepanek see punkt maha võtta või
samalaadselt
punktile
1.5
peab
investeeringute
muutmiseks

lepingualusel perioodil olema vähemalt
¾ volikogu koosseisu poolthääled.
8. Punkt 8.1 Vaadata üle, mida ja kui
suure volikogu lubab teha seadus ning
võimalusel
suurendada
volikogu
liikmete arvu üle 21. Komisjoni
ettepanek on 27.

Volikogu suuruse muutmise ettepanekuga arvestatakse muudetud kujul.
Lepingu punkt 8.1. sõnastatakse:
Tori vallavolikogu koosseisus on 23
volikogu liiget, kes valitakse ühes
valimisringkonnas.

9.
Punkt
8.3
Lisada
punkt:
Vallavalitsuse kooseisus on lisaks
vallavanemale iga ühineva osapoole
esindaja, soovitavalt piirkonnajuht.

Ettepanekut ei arvestata, sest see piiraks
vallavanema otsustuspädevust vallavalitsuse moodustamisel (KOKS § 50 lg
1 p 5). Vallavanem peab töökorralduse
käigus tagama kõikide piirkondade probleemide lahendamise.

10. Punkt 9.1 Kuna ühinemisel valla
erinevate allüksuste palkasid hakatakse
ühildama, siis nagu on olnud juttu ka
varasemalt,
et
haridustöötajate
koormused ja normtunnid on eri
piirkondades erinevad. Mille alusel
hakatakse nende palkasid ühildama?
Millise valla normtunnid saavad
aluseks? Haridustöötajatele on vägagi
oluline seda teada, sest nende
planeeringud on tavaliselt 9-12 kuud
ette. Arvestades, et haridus on pea kõige
tähtsam kulu kõigis omavalitsustes,
lisaks on see äärmiselt tähtis valdkond
üldse kogu meie elus, siis peame oma
haridustöötajatele andma täpse signaali,
et nad ei peaks ootama midagi hirmsat
vms.

Palkade ühildamine toimub koos koormuste ühildamisega lepingu punktis 1.4
toodud referentsajal kehtinud palgamäärade alusel.

11. Punkt 9.1.1 Täiendada ja muuta
punkti: Olemasolev alus- ja põhihariduse
võrk
koos
tugiteenustega
säilib,
gümnaasiumi
kooliaste
säilitatakse
vastavalt õpilaste olemasolule.

Ettepanekut arvestatakse ning lepingu
punkt 9.1.1 sõnastatakse :
Olemasolev alus- ja põhihariduse võrk
koos tugiteenustega säilib, gümnaasiumi
kooliaste säilitatakse vastavalt õpilaste
olemasolule.

12. Punkt 9.1.3 Palume lisada sellesse Ettepanekut arvestatakse ning lepingu
punkti ka Suigu lasteaia renoveerimine.
punkt 9.1.3 sõnastatakse :
Jänesselja lasteaia vana osa ja Are Kooli
Suigu lasteaed saavad taotleda „Avaliku
sektori kohaliku omavalitsuse allsektori
hoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse
kasutamise tingimused ja kord“ alusel
toetust.
13. Punkt 9.1.4. Täiendada punkti:
Säilitatakse kultuuriasutuste, raamatukogude, vaba aja veetmise, huvi- ja
spordi-tegevuse võrgustik ning jätkuvad
traditsioonilised sündmused.

Ettepanekut arvestatakse ning lepingu
punkt 9.1.4 sõnastatakse:
Säilitatakse kultuuriasutuste, raamatukogude, vaba aja veetmise, huvi- ja sporditegevuse võrgustik ning jätkuvad
traditsioonilised sündmused.

14. Punkt 9.1.5 Muuta punkti: Kuni 19aastastele lastele võimaldatakse õppetasu
eest tegutsemist kahes ja vahendite
olemasolu
korral
enamas
teise
omavalitsuse
haldusterritooriumil
läbiviidavas
huviharidusja
huvitegevuses.

Ettepanekuga arvestatakse muudetud
kujul (lisatakse kuni kahes…) ja lepingu
punkt 9.1.5 sõnastatakse:
Kuni 19-aastastele lastele võimaldatakse
ainult õppetasu eest tegutsemist kuni
kahes ja vahendite olemasolu korral
enamas teise omavalitsuse haldusterritooriumil läbiviidavas huviharidusja huvitegevuses.

15. Punkt 9.1.6. Täiendada punkti: Ettepanekut arvestatakse ning lepingu
Tagatakse ja arendatakse autonoomset punkt 9.1.6 sõnastatakse:
huvitegevust piirkondades. Noorsootöös Tagatakse ja arendatakse autonoomset

säilitatakse vähemalt praegu toimivad huvitegevust piirkondades. Noorsootöös
tegevused ja rahastuspõhimõtted ning säilitatakse vähemalt praegu toimivad
soodustatakse noortekeskuste koostööd. tegevused ja rahastuspõhimõtted ning
soodustatakse noortekeskuste koostööd.
16. Punkt 9.1.8 lisada uus punkt: Ettepanekut ei arvestata, vanemate poolt
Lasteaia osalustasu seotakse Vabariigi kaetava osa määra kehtestab volikogu
Valitsuses kehtestatud jooksva aasta (KELS § 27 lg 4).
töötasu alammääraga perspektiiviga viia
nende tasude kujundamine ühtsele
alusele
ühinemislepingu
kehtivuse
lõpuks
2021.
aastal.
Osalustasu
määramisel lähtutakse nii ühineva
piirkonna elanike sotsiaalmajanduslikust
seisundist kui ka lasteaiateenuse
kohalikust eripärast
17. Punkt 9.1.9 Lisada uus punkt:
Kultuuriasutuste ja raamatukogude
rahastamine
jätkub
vähemalt
ühinemiseelsete
põhimõtete
alusel
arvutatud mahus.

Ettepanekut
ei
arvestata,
kuna
hallatavate asutuste rahastamine on
põhitegevuse
kuludena
kajastatud
eelarvestrateegias.

18. Punkt 9.3.1 Jätta välja lõik
„rahaliste vahendite olemasolu korral“.
Kui MTÜ-d on suutnud välja võidelda
projektidele fondidest toetuse, peaks
vald ikkagi kaasfinantseerimiseks õla
alla panema ja selliste vahendite jaoks
eelarves koha leidma.

Ettepanekut ei arvestata, sest ka rahaliste
vahendite olemasolu korral ei ole
kõikide projektide kaasfinantseerimine
otstarbekas.

19. Punkt 9.4 Lisada uus punkt: Vald Ettepanekut ei arvestata, teema on
toetab naabrivalve, abipolitsei ja kajastatud osaliselt lepingu punktis
vabatahtlike tuletõrjeseltside tegevust.
9.3.1.
20. Punkt 10.3 Mittevajalik punkt (võib- Lepingu
punkt
10.3
ei
peeta
olla), sest Sindi linn annab ainult mittevajalikuks ning jäetakse lepingusse
ehitusloa, projekt on ise täielikult riigi olemasolevas sõnastuses, tagamaks et

poolt finantseeritud ja objekt kuulub ka projekt
„Sindi
paisu
riigile? Palume juhtkomisjonilt selgitust. realiseeritakse täies mahus.
21.
Punkt
10.5
Miks
on
kaugküttekatlamajad eraldi toonitatud
lepingus?
Kõikidel
on
oma
investeeringute kavad
olemas ja
prioriteete ei tooda eraldi lepingus välja.
Kui katlamajad on investeeringutes sees,
siis neid ju tehakse. Palume jällegi
juhtkomisjonilt selgitust.

avamine“

Lepingu punkti 10.5 sõnastuses on
kaugküttekatlamajad eraldi välja toodud,
sest kaugküttekatlamajad rahuldavad
suure hulga valla elanike soojusenergia
vajadusi ning nende optimeerimine
annab olulist kokkuhoidu.

22. Punkt 13.1 Täiendada punkti Ettepanekut arvestatakse ning lepingu
lõppu:“... ja piirkonna planeeritud punkt 13.1 sõnastatakse:
investeeringute katteks“.
Vabariigi Valitsuse poolt eraldatavat
ühinemistoetust
kasutatakse
valla
õigusaktide ühtlustamiseks, vajalike
arengudokumentide
ja
analüüside
koostamiseks, registrite ühildamiseks,
infotehnoloogiliste vahendite soetamiseks,
valla
juhtimisstruktuuri
ümberkorraldamisega seotud kulude
katmiseks,
projektide
omaosaluse
finantseerimiseks
ja
piirkonna
planeeritud investeeringute katteks.

04.12.2016

Lembit Link, lembit.link@mail.ee

23. Ühineva omavalitsuse nimi peaks
olema Tori vald.
Põhjendused:
Loodava omavalitsuse
maa-ala kattub suures osas endise Tori
kihelkonna piiridega. Toris on piirkonna
luteriusu kirik ja kalmistu. Kui vaadata
kaardile, siis on Tori suhteliselt selle ala
keskel (Torist Aesoosse valla piirini on
peaaegu sama palju kilomeetreid, kui
Sauga valla välispiirini. Pealegi ei ole

Ettepanekut arvestatakse nime suhtes
ning lepingu punkt 3.1 sõnastatakse:
Ühinemisjärgse kohaliku
omavalitsusüksuse nimi on Tori vald.
Ettepanekut vallakeskuse asukoha osas
ei arvestata.

selgust, kas Sauga valla linnalähedased
asumid ikka jäävad uude omavalitsusse.
Tori
vallamaja on üks uhkemaid
vallamaju Eestis ja ta vääriks edasi seda
rolli. Ka uue valla tasakaalustatud
arengu huvides oleks vallamaja asupaik
õigem Toris, mitte Sindis.
Kui
vallakeskus asub Toris, siis loomulikult
tuleks Sindi linna oma teenuskeskus. Ka
see oleks väike abinõu selle vastu, et kui
kõik võim on koondunud valla serva,
Sindi linna, siis vallavalitsus üle Sindi
pargipuude kaugemale ei näegi…
24. Teiseks võiks ju uus omavalitsus
omada ka Tori valla praegust
sümboolikat, mis iseenesest on, minu
hinnangul, väga esinduslikud.

Ettepanekut ei arvestata, vastavalt
lepingu punktile 3.11 võib kohaliku
tähtsusega sündmustel jätkata piirkonnas
enne
ühinemist
kasutusel
olnud
sümboolika
kasutamist.
Uue
omavalitsuse sümboolika selgitatakse
välja konkursi korras.

25. Kolmandaks, Toris tuleks jätkata Ettepanekut ei arvestata, teema
ajalehe „Kaldad“ väljaandmist.
sõnastatud lepingu punktis 11.
Suuremal omavalitsusel on jagamist
väärivat rohkem. Kui uus vallaleht
kajastaks kõiki uue valla asutuste,
seltside jne. otsuseid, teateid, muid
tegevusi, siis ei jõuaks seda keegi läbi
lugeda. Võiks kaaluda varianti, kus
senised vallalehed jätkavad ilmumist,
osa selle lehe sisust on ühine, et kõik
vajalik oleks ühtmoodi kättesaadav, kuid
see
annaks
võimaluse
kajastada
põhjalikumalt kohalikku elu. Mõttes
kuulen jälle vastulauset, et mis
„kohalikku“, nüüd oleme kõik „meie“.
Sellega on lugu nii, et ega küla ei asenda

perekonda, vald ei asenda küla ,jne. Igal
on oma roll, ja see pole kurjast.

23.11.2016

Are Vallavolikogu majanduskomisjon

26. Valla keskus: Tori + osa spetsialiste Ettepanekut ei arvestata valla keskuse
praegustes keskustes.
osas, osa spetsialiste jääb ka lepingu
kohaselt teenuskeskustesse.
27. Valla nimi Sauga, Tori või Pärnu Ettepanekut arvestatakse ning lepingu
vald.
punkt 3.1 sõnastatakse: Ühinemisjärgse
kohaliku omavalitsusüksuse nimi on
Tori vald.

29.11.2016

Rahvakoosolek Ares

28. Valla nimi Sauga vald või Tori vald

30.11.2016

Rahvakoosolek Suigus

29. Valla nimi Tori vald, lähtudes Ettepanekut arvestatakse ning lepingu
ajaloolisest kihelkonnast.
punkt 3.1 sõnastatakse: Ühinemisjärgse
kohaliku omavalitsusüksuse nimi on
Tori vald.

30.11.2016

Liivia Koolme

30. Uue omavalitsusüksuse nimeks
Jõeääre või Pärnujõe, kuna kolm ühineda
plaanivatest valdadest on oma asukohalt
seotud Pärnu jõega. Sindi- või Torinimeline vald tekitab paljudes sama
vastuseisu, mis varem pakutud Pärnu
linnaks hakkamine. Juba 1939. aastal
taheti Taali valla nimeks panna Pärnujõe
või Pärnjõe vald, mis siseministeeriumis
läbi ei läinud.

Ettepanekut arvestatakse ning lepingu
punkt 3.1 sõnastatakse: Ühinemisjärgse
kohaliku omavalitsusüksuse nimi on
Tori vald.

Ettepanekut ei arvestata, lepingu punkt
3.1 sõnastatakse: Ühinemisjärgse
kohaliku omavalitsusüksuse nimi on
Tori vald.

31. Rahvakoosolekul Urgel pakuti välja Ettepanekut ei arvestata, valla keskuse
luua uus vallamaja Pärnusse, kuhu on asukoht on Sindi linn.

kõigil ühinejatel rahuldav bussiühendus
ja nagunii arstil-poes käimisi. Arest,
Tammistest või Saugast oleks Sinti
minek tülikam ja kaugem.
32. Punktis 6.2 on kirjas teenuskeskuste
loomine Saugasse ja Tori alevikku, aga
pole mainitud Aret. Kus nemad oma
asjaajamised saavad teha?

Ettepanekuga arvestatakse ja lepingu
punkt 6.2 sõnastatakse:
Are alevikku, Sauga alevikku ja Tori
alevikku luuakse teenuskeskused.

33. Punktis 9.1.4 on üldsõnaliselt kirjas
vaba
aja
veetmise,
huvija
sporditegevuse jätkumine, mis ei anna
mingit teavet kultuuri- ja seltsimajade,
raamatukogude,
spordiklubide
allesjäämise kohta. Samas koolide ja
lasteaedade kohta on eelnevad ja
järgnevad punktid teema 9 all rohkem
lahti kirjutatud.

Ettepanekuga arvestatakse ning lepingu
punkt 9.1.4 sõnastatakse:
säilitatakse kultuuriasutuste, raamatukogude, vaba aja veetmise, huvi- ja
sporditegevuse võrgustik ning jätkuvad
traditsioonilised sündmused.

34. Valla nimi võiks olla pigem Tori- Ettepanekut ei arvestata, lepingu punkt
Sauga vald või Sauga -Tori vald.
3.1 sõnastatakse: Ühinemisjärgse
kohaliku omavalitsusüksuse nimi on
Tori vald.
01.12.2016

Triin Tiitus ja Kaija Ellik

35. Uueks loodava valla nimeks võiks Ettepanekut ei arvestata, lepingu punkt
olla Sauga.
3.1 sõnastatakse: Ühinemisjärgse
kohaliku omavalitsusüksuse nimi on
Tori vald.

01.12.2016

Jüri Bäärs

36. Uus KOV võiks kanda nime Pärnu Ettepanekut ei arvestata, lepingu punkt
vald või Pärnumaa vald.
3.1 sõnastatakse: Ühinemisjärgse
kohaliku omavalitsusüksuse nimi on
Tori vald.

04.12.2016

Sander Blehner

37. Valla keskus võib vabalt olla Pärnu Ettepanekut vallakeskuse osas ei
linnas
arvestata.

03.12.2016

Jüri Puust

38. Nimetada tekkiv omavalitsus Tori Ettepanekut arvestatakse nime suhtes, ei
vald ja administratiivkeskus
Sauga arvestata vallakeskuse asukoha suhtes.
alevik Selja tee 1a Sauga alevik aua vald
85008 Pärnumaa.

04.12.2016

Are vallavolikogu

39. Iga KOV volikogu määrab viimasel Ettepanekut ei arvestata, sest uue
istungil haldusjuhi.
omavalitsuse ametiasutuse struktuuri
kinnitab volikogu ja teenistujad kinnitab
ametisse vallavanem.

