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KOOSTÖÖLEPING
Põltsamaa linna, Põltsamaa valla, Pajusi valla ja Puurmani valla
ühinemise ettevalmistamiseks
20. detsember 2016
PÕLTSAMAA LINN linnavolikogu esimehe Andres Vääna ja linnapea Jaan Aiaotsa isikus,
PÕLTSAMAA VALD vallavolikogu esimehe Indrek Eensalu ja vallavanema Toivo Tõnsoni
isikus, PAJUSI VALD vallavolikogu esimehe Toomas Teppo ja vallavanema Reet Alevi
isikus ja PUURMANI VALD vallavolikogu esimehe Aare Järviku ja vallavanema Margus
Möldri isikus (edaspidi koos nimetatud pooled), esindades vastavaid omavalitsusüksusi
õigusaktidega antud volituste alusel, leppisid käesoleva koostöölepinguga (edaspidi leping)
kokku alljärgnevas.
1. EESMÄRK
1.1. Lepinguga sätestavad pooled nelja omavalitsusüksuse baasil uue kohaliku
omavalitsusüksuse (edaspidi vald) moodustamiseks ja ühinemise ettevalmistamiseks
vajalikud tegevused, kohustused ja õigused.
1.2. Poolte ühinemine ja valla moodustamine toimub 2017. aasta kohaliku omavalitsuse
volikogu valimisega.
2. ÜHINEMISEKS VAJALIKUD TEGEVUSED JA ÕIGUSAKTIDE
VÄLJATÖÖTAMINE
2.1. Oluliste arengudokumentide, asjaajamisdokumentide ja töökordade ühtlustamiseks ning
õigusaktide eelnõude väljatöötamiseks moodustavad pooled hiljemalt 1. veebruariks 2017.
järgmised töörühmad:
2.1.1. juhtrühm;
2.1.2. eelarve töörühm;
2.1.3. majanduse töörühm;
2.1.4. sotsiaalhoolekande töörühm;
2.1.5. hariduse ja noorsootöö töörühm;
2.1.6. kultuuri ja spordi töörühm;
2.1.7. juriidiline töörühm.
2.2. Töörühmad töötavad hiljemalt 1. septembriks 2017 välja:
2.2.1. valla põhimääruse eelnõu;
2.2.2. valla ametiasutuse (Põltsamaa Vallavalitsus) põhimääruse eelnõu, volikogu otsuse
eelnõu teenistuskohtade jaotuse kohta ameti- ja töökohtadeks, volikogu otsuse eelnõu nõuete
kohta teenistuja haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele, palgajuhendi eelnõu;
2.2.3. valla eelarvest erinevate toetuste andmise ja teenuste osutamise kordade eelnõud
(sotsiaaltoetused ja -teenused, MTÜ-d ja kodanikualgatus jms);
2.2.4. volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel
tehtud kulutuste eest hüvituse suuruse ja maksmise korra eelnõu;
2.2.5. vallavara valitsemise korra eelnõu;

2.2.6. valla hankekorra eelnõu;
2.2.7. teised eelnõud.
2.3. Eelarve töörühm töötab välja valla 2018. aasta eelarve koostamise korra ning eelarve
taotluse vormid hiljemalt 1. juuniks 2017.
2.4. Eelarve töörühm koostab hiljemalt 15. novembriks 2017 valla 2018. aasta eelarve
eelnõu, lähtudes poolte arengukavadest ja eelarvestrateegiatest.
2.5. Pooled rahastavad ühinemisprotsessi ettevalmistamisega seotud kulud.
2.6. Ühinemisprotsessi ettevalmistamiseks võetakse tööle koordinaator.
2.7. Poolte ametiasutused tagavad kogu ühinemisprotsessi ettevalmistuse läbipaistvuse ja
avalikustamise.
2.8. Pooled kohustuvad korrastama ametiasutuste dokumendid vastavalt õigusaktidega
kehtestatud nõuetele.
3. LÕPPSÄTTED
3.1. Leping loetakse sõlmituks, kui kõik asjaomased volikogud on lepingu teksti oma
otsusega kinnitanud ning poolte esindajad selle allkirjastanud.
3.2. Leping kehtib 2017. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimistulemuste
väljakuulutamise päevani.
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