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1. Koostöölepingu ettevalmistamine
Ühinemise ettevalmistamise perioodil on vajalik koostada koostööleping. Koostöölepinguga
sätestavad pooled nelja omavalitsusüksuse baasil uue omavalitsusüksuse moodustamiseks ja
ühinemise ettevalmistamiseks vajalikud tegevused, kohustused ja õigused.
Oluliste arengudokumentide, asjaajamisdokumentide ja töökordade ühtlustamiseks ning
õigusaktide eelnõude väljatöötamiseks moodustavad pooled hiljemalt 1. veebruariks 2017
järgmised töörühmad: juhtrühm, eelarve töörühm, majanduse töörühm, sotsiaalhoolekande
töörühm, hariduse ja noorsootöö töörühm, kultuuri ja spordi töörühm ning juriidiline töörühm.
Töörühmad töötavad hiljemalt 1. septembriks 2017 välja erinevad eelnõud:
•
•

valla põhimääruse eelnõu;
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;
valla eelarvest erinevate toetuste andmise ja teenuste osutamise kordade eelnõud
(sotsiaaltoetused ja –teenused, MTÜ-d ja kodanikualgatus jms);
volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel
tehtud kulutuste eest hüvituse suuruse ja maksmise korra eelnõu;
vallavara valitsemise korra eelnõu;
valla hankekorra eelnõu;
teised eelnõud.

Eelarve töörühm töötab välja valla 2018. aasta eelarve koostamise korra ning eelarve taotluse
vormid hiljemalt 1. juuniks 2017 ja valla 2018. aasta eelarve eelnõu hiljemalt 15.
novembriks 2017, lähtudes poolte arengukavadest ja eelarvestrateegiatest.
Taotluse vormid on igal omavalitsusel erinevad, lepiti kokku, et 2018. aasta eelarve taotlus
esitatakse ühtsel vormil.
Lepiti kokku, et pooled rahastavad ühinemisprotsessi ettevalmistamisega seotud kulud.
Ühinemisprotsessi ettevalmistamiseks võetakse tööle koordinaator.
Koostööleping kehtib 2017. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimistulemuste
väljakuulutamise päevani.

Otsus:
•

Põltsamaa linna, Põltsamaa valla, Pajusi valla ja Puurmani valla ühinemise
ettevalmistamiseks sõlmida koostööleping.

Koostöölepingu allkirjastamine toimub 20. detsembril 2016 Puurmani Mõisas.
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