KAGU-TARTUMAA PIIRKONNA HALDUSTERRITORIAALSE KORRALDUSE MUUTMISE LÄBIRÄÄKIMISTE JA ETTEVALMISTAVA TÖÖ TEGEVUSKAVA
Tegevus

Haldusterritoriaalse korralduse muutmise läbirääkimiste kutse saanud valdade volikogud vastavad läbirääkistega nõustumisest või mittenõustumisest
Juhtkomisjoni (JK) moodustamine
Valdkondlike komisjonide moodustamine ja lähteülesannete määratlemine

Täitja
Volikogud
Volikogud
JK

Sisend

Volikogude seisukohad,
valdade komisjonide ettepanekud

Töö juht- ja valdkondlikes komisjonides
Ühinemise grupi lõplik valik KOV-i volikogus
Haldusreformi seaduse vastuvõtmine Riigikogus
Haldusreformi seaduse jõustumine

Komisjonid
Volikogud

Komisjonid esitavad kokkuvõtted JK-le

Komisjonid

Volikogude seisukohad ja
valdade komisjonide ettepanekud

JK

Volikogude ettepanekud
Vallavalitsuste ettepanekud
Valdade eelarelarve strateegiad
Valdkondlike komisjonide materjal

JK vahekokkuvõte:
ühinenud omavalitsuse ja selle asutuste juhtimise üldstruktuuri põhimõtted;
vallamaja ja teeninduspunktide asukohad,
ühinenud omavalitsuse nimi,
volikogu struktuur ja valimine,
ametnike ja pädevuste üleviimise strateegia ja ajakava (koostatakse koostöös vallavalitsustega)
üldiste ja piirkondlike investeeringuprioriteetide kava (koostatakse koostöös vallavalitsustega)

Ühinemislepingu projekti koostamine (JK, eksperdid)
Ühinemislepingu projekti kinnitamine JK poolt ja suunamine volikogudesse
Ühinemislepingu projekti tutvustamine volikogudes, muudatusettepanekute tegemine
Ühinemislepingule tehtud muudatusettepanekute menetlemine juhtkomisjonis ning ÜL eelnõu kinnitamine
Ühtsetel alustel rahvaküsitluse eelnõu, küsimustiku ja seletuskirja koostamine
Tähtaeg, milleni saab läbirääkimistega ühineda (HRS sätestatud tähtaeg läbirääkimiste alustamiseks)
Ühinemislepingu avalik väljapanek
Rahvakoosolekud valdades
Elanike arvamuse väljaselgitamine 1. volikogude otsused küsitluse tulemuste kinnitamise kohta;

Väljund
ETHS § 9 lõige 2-le vastav vastus

Otsus

Kokkuvõtted (/Ühinemislepingu osad?)

15.09.2016

14.10.2016
31.10.2016
01-14.11.2016
15-21.11.2016
30.09.2016
01.10.2016
01-23.10.2016
Hiljemalt lepingu avalikustamise ajal

Volikogude muudatusettepanekud

HRS, ETHS ja VVM
11.05.2006 nr 108 vastav
Elanike arvamuse küsitlus

Ühinemislepingu avalikul väljapanekul tehtud ettepanekute osas konsensusliku seisukoha võtmine
Ühinemislepingu eelnõule esitatud ettepanekute ja vastuväidete volikogus läbivaatamine

Vallavalitsused,
volikogud
JK
Volikogud

Ühinemiseks vajalike eelnõude menetlemine JK, valdade komisjonides ja otsuste vastuvõtmine
1. volikogude otsused küsitluse tulemuste kinnitamise kohta;
2. volikogude otsused ühinemislepingu ja lisade (otsus ühinemislepingu eelnõule esitatud ettepanekute ja vastuväidete
volikogus läbivaatamise tulemuste kohta) kinnitamise kohta;
3. volikogude otsused haldusterritoriaalse muudatuse taotlemise kohta;
4. volikogude otsused volikogu liikmete ja mandaatide arvu määramise kohta;
5. volikogude otsused ühinenud omavalitsuse valimisringkondade määramise ja piiride kindlaksmääramise kohta;
6. volikogude otsused valimiskomisjoni moodustamise kohta;
7. volikogude otsused jaoskonnakomisjonide moodustamise kohta;
8... võimalikud muud vajalikud otsused

JK,
valdade
komisjonid,
volikogud

Volikogude otsused
Jm dokumendid vastavalt HRS;
ETHS § 9 lõige 9 p 1.3.5.6. jms

JK, Vallavalitsused

Dokumendid vastavalt HRS;
ETHS § 9 lõige 9 p 1.3.5.6. jms

Dokumentastioonipaketi esitamine maavamemale
Dokumentatsioonipaketi maavanemale esitamise tähtaeg

07.06-24.06; 15.08-15.09.2016
21.07.2016
07.06.2016
01.07.2016

23.09.2016

JK ja komisjonide materjal

JK
JK, eksperdid

Tähtaeg
31.05.2016
31.05.2016
08.06.2016

JK seisukoht

10-11.2016
24-28.10.2016
novembri I pool 2016

23.12.2016
30.12.2016
01.01.2017

