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Võnnus, 20. juunil 2016.a.
Finants- ja majanduskomisjon teeb juhtkomisjonile ühinemiseks allpool toodud ettepanekud
1. Majandus, rahandus ja eelarve
1.1. Vallavolikogu valimiste tulemuste väljakuulutamise päevast kuni uue eelarve vastu võtmiseni
jätkatakse juba vastu võetud eelarvete täitmist.
1.2. Ühinenud valla eelarve koostamisel tuleb lähtuda kehtivatest arengukavadest ja kõigi Ühinevate
omavalitsusüksuste huvidest.
1.3. Ühinenud valla eelarve koostamisel võetakse arvesse Ühinevate omavalitsuste varasemad
prioriteedid. Ühineneud valla eelarve peab kajastama Lepingus kokkulepitud tegevuste,
teenuste ja asutuste finantseerimist ning Ühinevate omavalitsuste kehtivaid lepinguid.
1.4. Pärast Lepingu kinnitamist volikogude poolt kuni valimistulemuste väljakuulutamiseni ei võeta
täiendavaid kohustusi ega tehta investeeringuid, mis ei kajastu Lepingus ega
investeerimiskavas.
1.5. Lepingu volikogudes kinnitamise päevast kuni valimistulemuste väljakuulutamisepäevani
võivad asjaomased volikogud varalisi kohustusi, mis ei ole kaetud jooksva aasta eelarvega ega
kajastu Lepingus ning investeerimiskavas, võtta ainult vastastikuse konsensuse korras.
1.6. Ühinenud valla eelarve koostamisel rakendatakse kokkulepitud summas ja piirkondades
kaasava eelarve põhimõtet.
1.7. Ühinevatel omavalitsustel on kehtiv üldplaneering ja vähemalt 2018.a. lõpuni kehtiv
teehoiukava.
2. Elamu-, kommunaal- ja jäätmemajandus
2.1. Ühinenud vald loob kommunaalmajandusettevõtte, millega saavutatkse parem teenuse
kvaliteet. Ettevõte haldab kõiki avalikult kasutatavaid objekte (teede, tänavate, bussijaamade,
tänavavalgustuse, mänguväljakute, kalmistute, haljasalade, parkide korrashoid ning
jäätmemajanduse korraldamine).
2.2. Kasutuseta jäänud endiste vallamajade edasine otstarbekas majandamine.
2.3. Jätkatakse hajaasustuse programmi elluviimist.
2.4. Võetakse eesmärgiks viia kaugküttekatlamajad säästlikumatele lahendustele, kasutades
taastuvaid kohalikke energiaallikaid ja kaasaegseid tehnoloogilisi lahendusi.
2.5. Jätkatakse ja arendatakse koostööd korraldatud jäätmeveo osas. Korraldatakse jätkuvalt ohtlike
jäätmete kogumisringe hajaasustuses ning arendatakse jäätmejaamade tööd.
2.6. Arendatakse ühisveevärgi-,kanalisatsiooni- ja soojamajanduse taristut vastavalt kehtivatele
valdkonna arengukavadele.
3. Transport
3.1. Ühinenud vallas tagatakse vallasisene transport. (Praegu toimib ainult Mäksal üks kord nädalas)
3.2. Tagatakse õpilasesõbralik kõiki valla koolide teeninduspiirkondi arvestav koolitransport.
4. Kohalikud teed, tänavad, tänavavalgustus, kalmistud ja haljastus ning heakord.
4.1. Teede hooldamise, sh teede talihoolduse ning haljastuse teostamisel säilivad vähemalt hetkel
kehtivad põhimõtted ja kvaliteedinõuded, sealjuures arvestatakse piirkondlikke eripärasid.
4.2. Hangete väljakuulutamisel arvestatakse väljakujunenud piirkondadega, tagamaks võimaluse
hangetel osalemiseks ka kohalikele ettevõtjatele.

4.3. Teede remondi, hoolduse ning haljastuse ja heakorratöödeks vajalikud vahendid tagatakse
osavallale vähemalt senises viimase kolme aasta keskmises mahus ja tööde aluseks võetakse
teehoiukavad.
4.4. Tagatakse tänavavalgustuse haldamine vähemalt senises mahus ning selgitatakse välja
täiendavad avalike kohtade, sh bussipeatused valgustamise vajadused, millised viiakse ellu kolme
aasta jooksul pärast ühinemist.
4.5. Tagatakse kalmistuste haldamine. Kalmistute hooldamisel ja kasutamisel säilivad vähemalt
praegused põhimõtted ja eeskirjad ning arvestatakse piirkondlikke ja usulisi (Mehikoorma)
eripärasid.
4.6. Tagatakse Kavastu parve sadamarajatise korrashoid.
4.7. Tagatakse seniste avalike supluskohtade korrashoid ning jätkatakse nende rajamist. Jätkatakse
järvede puhastamist.
4.8. Tagatakse seniste mängu- ja puhkeplatside ning tervisespordi- ja turismirajatiste korrashoid ja
jätkatakse nende rajamist.
4.9. Taotletakse arengukavade ja üldplaneeringutega ette nähtud prioriteetse infrastruktuuri
kaasajastamist, sh riigiteede rekonstrueerimist ning elektrivarustuse ja side kvaliteedi parandamisele
suunatud objektide ehitust.
5. Investeeringud
5.1. Investeeringuid tehes järgitakse piirkonna tasakaalustatud arengu põhimõtet, arvestatakse
lepinguosaliste arengukavasid, eelarvestrateegiaid, senitehtud investeeringuid ja võetud kohustusi
ning majanduslikke võimalusi, samuti objekti olulisust ning kasusaajate hulka ja kasutamist
piirkonna elanike poolt
5.2. Ühinemislepingu lisana koostatakse ühinenud omavalitsuse prioriteetsete investeeringute
nimekiri koos eeldatava maksumuse ja finantseerimisallikatega.
5.3. Kaasfinantseeringuga seotud investeeringud teostatakse vaid toetusraha eraldamisel.
5.4. Ühinenud valla volikogul on 2/3 koosseisu häälteenamusega õigus prioriteetsete investeeringute
nimekirjas teha muudatusi, kui need tulenevad reaalselt välja kujuneva eelarve summast või kui on
ilmne, et investeerimine on majanduslikult ebaotstarbekas või väheefektiivne või isegi kahjulik
kogu valla arengu seisukohalt.

