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Projekt,02.11.2016 

 

 

 

LAEVA VALLA, PIIRISSAARE VALLA JA TARTU VALLA  

ÜHINEMISLEPING 

 

 

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 10, Eesti 

territooriumi haldusjaotuse seaduse § 91, kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise 

soodustamise seaduse ja Puhja Vallavolikogu ettepaneku Laeva Vallavolikogule, Tartu 

Vallavavolikogule ja Tähtvere Vallavolikogule algatada haldusterritoriaalse korralduse 

muutmine ja ühinemisläbirääkimised (30. november 2015.a. otsus nr 29 ) ja Laeva 

Vallavolikogu (12. jaanuari 2016.a. otsus nr 100), Tartu Vallavolikogu (13. jaanuari 20016.a. 

otsus nr 3) ja Tähtvere Vallavolikogu (18. detsembri 2015.a. otsus nr 1-2/37) otsused 

ühinemisläbirääkimistega nõustumise kohta, Puhja Vallavolikogu 14.09.2016 otsuse nr 29 

„Haldusterritoriaalse korralduse ja piiride muutmise algatamiseks läbirääkimiste lõpetamine“, 

Piirissaare Vallavolikogu ettepaneku Tartu Vallavolikogule ühinemisläbirääkimiste alustamiseks 

(29. juuli 2016. a. otsus nr 69) ja Tartu Vallavolikogu otsuse ühinemisläbirääkimistega 

nõustumise kohta (14. september 2016. a. otsus nr 56) ning Piirisaare Vallavolikogu ettepaneku 

Laeva Vallavolikogule ja Tähtvere Vallavolikogule (19. oktoober 2016. a. otsus nr 79) ning Laeva 

Vallavolikogu (01. november 2016. a. otsus nr 144) ja Tähtvere Vallavolikogu (XXXXXXX) 

otsused ühinemisläbirääkimistega mittenõustumise kohta ning ühinemisläbirääkimiste 

tulemused, Laeva vald, Piirissaare vald ja Tartu vald (edaspidi nimetatud lepinguosalised) 

sõlmivad käesoleva ühinemislepingu (edaspidi leping), mille eesmärgiks on moodustada 

ühinemise kaudu uus omavalitsusüksus (edaspidi Vald). 

 

1. ÜLDSÄTTED 

1.1. Leping sätestab lepinguosaliste vabatahtliku ühinemise tulemusena 

omavalitsusüksuste ühinemise aja ja eesmärgid, moodustatava omavalitsusüksuse õigusliku 

staatuse, nime, sümboolika, piirid, ühinenud omavalitsusüksuste õigusaktide kehtivuse, 

ühinemisega kaasnevad organisatsioonilised ümberkorraldused ja juhtimisstruktuuriga seotud 

muutused, avalike teenuste osutamise põhimõtted, töötajate ja teenistujatega seotud 

küsimuste lahendamise, investeeringud ja riikliku ühinemistoetuse kasutamise. 

1.2. Uue haldusüksuse arengu ja  tegevussuundade kavandamisel, eesmärkide elluviimisel, 

omavalitsusüksusele pandud kohustuste täitmisel ja teenuste korraldamisel ning rahaliste 

vahendite suunamisel lähtub omavalitsusüksuse volikogu lepingu kehtivuse ajal käesolevas 

lepingus sätestatust. 
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2. ÜHINEMISE EESMÄRGID 

2.1. Ühinemise eesmärk on tänaste omavalitsuste jätkusuutliku arengu ja strateegilise 

juhtimisvõimekuse suurendamine. Sellega ühendatakse tänaste omavalitsusüksuste 

arengupotentsiaal ja tugevused, et anda tõuge piirkonna tasakaalustatud arengusse. 

Ühinemine võimaldab parandada omavalitsuse elanike elukvaliteeti, ettevõtluskeskkonda, 

arendada igapäevaelu ja infrastruktuuri. 

2.2. Lepinguosalised seavad eesmärgiks: 

2.2.1. tagada elanikele hea ja turvaline elu jätkusuutlikus omavalitsuses; 

2.2.2. muuta omavalitsusüksuste osutatavad teenused mitmekesisemaks, kvaliteetsemaks ja 

kättesaadavamaks; 

2.2.3. kaasata elanikud ja kodanikuühendused oma elukeskkonna kujundamisse; 

2.2.4. korraldada transpordisüsteem selliselt, et see vastab inimeste liikumis- ja tööhõive 

vajadustele; 

2.2.5. kujundada spetsialiseeritud, asjatundlik ja motiveeritud töötajaskond; 

2.2.6. kujundada uuest omavalitsusest võimekas ja usaldusväärne koostööpartner siseriiklikul 

ja rahvusvahelisel tasandil; 

2.2.7. arendada ettevõtluskeskkonda, pidades silmas tööhõivet ning elukeskkonna kvaliteeti; 

2.2.8. arendada erinevate asutuste ja organisatsioonide vahelist huvihariduse, huvitegevuse 

ja noorsootöö koostööd; 

2.2.9. toetada kultuurielu ja tugeva kogukonnatunde loomist ning hoidmist kõikides 

praegustes kultuuri-, spordi- ja huvikeskustes; 

2.2.10. jätkata valla asutuste ja allasutuste tegevust praegustes asukohtades, valla asutusi ja 

allasutusi arendatakse süsteemselt ja terviklikult; 

2.2.11. kaasata juhtimisse valdkonnaspetsialiste; 

2.2.12. rakendada parimat kogemust kogu vallas, säilitades vajadusel tegevuste 

mitmekesisuse. 

 

3. ÜHINEMISE AEG 

Laeva valla, Piirissaare valla ja Tartu valla ühinemine toimub 2017. aasta kohaliku omavalitsuste 

volikogude valimistulemuste väljakuulutamise päeval. 

 

4. OMAVALITSUSÜKSUSE ÕIGUSLIK STAATUS, NIMI, PIIRID, SÜMBOOLIKA 

4.1. Lepinguosaliste ühinemise ning nende alusel uue omavalitsuse moodustamisega 

lõpetavad ühinevad omavalitsused kui avalik-õiguslikud juriidilised isikud oma tegevuse. 

4.2. Uus kohalik omavalitsusüksus on avalik-õiguslik juriidiline isik valla staatuses. 

4.3. Uue kohaliku omavalitsuse üksuse kui avalik-õigusliku juriidilise isiku nimi on Tartu vald 

(lepingus edaspidi Vald). 

4.4. Vald on ühinenud omavalitsuste õigusjärglane. 

4.5. Valla territoorium moodustub Laeva valla, Piirissaare valla ja Tartu valla territooriumi 

summeerimisel ja Valla piir kulgeb mööda ühinenud valdade välispiiri. 

4.6. Vallavolikogu ja -valitsuse juriidiliseks asukohaks on Kõrveküla alevik. 
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4.7. Valla sümboolika koostamiseks kuulutatakse välja avalik konkurss. Konkursikomisjon 

alustab tööd pärast volikogude otsuste vastuvõtmist haldusterritoriaalse korralduse 

muutmise taotlemiseks. Valla vapi ja lipu kujundamisel peetakse oluliseks, et nendes 

kasutatakse piirkonna ajaloolist identiteeti iseloomustavat sümboolikat. Valla vapp ja lipp 

esitatakse kinnitamiseks vallavolikogule. Kuni Valla vapi ja lipu kinnitamiseni kehtivad seni 

kasutatavad vapp ja lipp. 

 

5. HALDUSTERRITORIAALSE KORRALDUSE MUUTMISEGA KAASNEVATE ÕIGUSAKTIDE JA 

DOKUMENTIDE KEHTIVUS 

5.1. Valla õigusaktide kehtestamiseni kehtivad lepinguosaliste õigusaktid selle 

lepinguosalise territooriumil, kus nad olid kehtestatud ja ulatuses, kus nad ei ole vastuolus 

käesoleva lepinguga. 

5.2. Valla põhimääruse muutmise või uue põhimääruse vastuvõtmiseni tegutseb Vald 

põhimääruse alusel, mille võtavad vastu ühinevate omavalitsuste volikogud identselt enne 

ühinemist. Lepinguosaliste volikogude kinnitatud Valla põhimäärus jõustub 2017. aasta 

kohaliku omavalitsuse valimiste valimistulemuste väljakuulutamise päevast alates. 

5.3. Lepinguosaliste kõik õigused, kohustused, asjaajamise dokumendid, omandis olevad 

varad ja hallatavad asutused lähevad Vallale üle käesoleva lepingu punktis 3 sätestatud ajal. 

5.4. Valla haldusesse üleminevad hallatavad asutused tegutsevad kuni uute põhimääruste 

kehtestamiseni seni kehtinud põhimääruste alusel ja ulatuses, kus need ei ole vastuolus 

käesoleva lepinguga. 

5.5. Oluliste arengudokumentide ‒ Valla arengukava, eelarvestrateegia ja eelarve 

vastuvõtmiseni ning uue üldplaneeringu kehtestamiseni kehtivad lepinguosaliste 

arengukavad, eelarvestrateegiad, eelarved ja üldplaneeringud selles ulatuses, kus nad ei 

ole vastuolus käesoleva lepinguga. Oluliste arengudokumentidega ettevalmistamisega 

alustatakse ettevalmistusperioodil, esmajärjekorras koostatakse ühise arengukava ja 

eelarvestrateegia projektid. 

5.6. Lepingu kinnitamise päevast ühinevate kohaliku omavalitsuse üksuste volikogudes kuni 

Valla volikogu valimistulemuste väljakuulutamise päevani võivad asjaomased volikogud 

netovõlakoormust mõjutavaid varalisi kohustusi võtta 01.10.2016. aasta seisuga kinnitatud 

eelarvestrateegias planeeritud investeeringuteks ja mahus. Netovõlakoormust mõjutavaid 

varalisi kohustusi eelarvestrateegia väliste investeeringute tegemiseks võib võtta 

volikogude vastastikuse konsensuse korras vastavalt haldusreformi seaduse §-le 25. 

5.7. Ühinevate omavalitsuste omanduses olevate ja nende asutatud juriidilised isikud või 

nende osad lähevad üle ühinenud omavalitsusele, sh asutajaliikme õigused ja kohustused. 

 

6. VALLA JUHTIMISSTRUKTUUR JA HALDUSTERRITORIAALSE KORRALDUSE MUUTMISEGA 

KAASNEVAD ORGANISATSIOONILISED ÜMBERKORRALDUSED 

 

6.1. Valla poolt osutatavate avalike teenuste elanikulähedaseks osutamiseks säilitatakse 

teenuskeskuste võrgustik, kus osutatakse teenuseid, mida on otstarbekas osutada 
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elanikule ruumiliselt lähedal. Valla üleselt korraldatakse valla üldine juhtimine ja teenuste 

osutamine, mis on oma olemuselt koordineeriva iseloomuga või eeldavad kitsast 

spetsialiseerumist. 

6.2. Vallavolikogu koosseisus on 25 liiget, kes valitakse ühes valimisringkonnas, mis 

moodustatakse lepinguosaliste territooriumi põhiselt. 2017. aasta valimistel avatakse 

valimisjaoskonnad vähemalt 2013. volikogude aastal toimunud KOV valimistel töötanud 

valimisjaoskondade asukohtades. Volikogu istungid peetakse eelistatult erinevates 

piirkondades.  

6.3. Väga oluliseks pidada volikogu alaliste komisjonide rolli Valla poliitikate ja otsuste 

kujundamisel, et tagada nii piirkondade esindajate kui ka asjatundjate esindatud 

komisjonides. 

6.4. Kõrveküla teenuskeskusesse koondatakse valla üldine juhtimine. 

6.5. Valla avalike teenuste osutamiseks luuakse ühinevate valdade keskustesse 

vallavalitsuse teenuskeskused, kus tagatakse elanikele vajalike teenuste kättesaadavus. 

Teenuskeskused jäävad Laeva, Kõrvekülla, Piirissaarele. Lisaks luuakse teenuskeskus Tartu 

linna. Teenuskeskuste vaheline suhtlemine korraldatakse valdavalt kaugtöö põhimõtteid 

arvestades. 

6.6. Teenuskeskustes säilitatakse või luuakse ameti- ja töökohad, mida ei ole vajalik 

koondada valla keskushoonesse ja kus on võimalik töötada kaugtöö põhimõtetel. 

6.7. Teenuskeskustes säilitatakse või luuakse teenistuskohad, mis tagavad esmatasandi 

teenuste kättesaadavuse. 

6.8. Võetakse suund töötajate palkade ühtlustamiseks kõrgema määra poole. 

6.9. Volikogul on õigus volikogu koosseisu 2/3 häälteenamusega muuta ühinemislepingut. 

 

7. AVALIKE TEENUSTE ARENDAMINE 

7.1. Haridus 

7.1.1. Säilitatakse välja kujunenud koolivõrk elukohalähedaste põhikoolidega Laevas ja 

Kõrvekülas ning gümnaasiumiga Lähtel.  

7.1.2. Tagatakse kõigile valla lastele lasteaia- ja lastehoiuteenus. Selleks säilitatakse 

lasteaiateenus Kõrvekülas, Lähtel ja Laevas ning vajadusel rajatakse uued lasteaiad või 

lastehoiukohad. 

7.1.3. Valla haridusvõrku kujundatakse ja arendatakse ühtselt ja tasakaalustatult. Valdkonna 

juhtimisse kaasatakse haridusasutuste juhid. 

7.1.4. Vajadusel arendatakse välja ühtsed haridustugiteenused ja süsteem haridustaristu 

koostööpõhiseks kasutamiseks. 

 

7.2. Huviharidus ja huvitegevus 

7.2.1. Ühinemine võimaldab paremini koordineerida ja mitmekesistada kultuuri- ja 

sporditegevusi, toetada prioriteetseid sündmusi Valla erinevates piirkondades. 

Jätkatakse traditsiooniliste kultuuri-, spordi- ja terviseedenduslike sündmuste ja 

ürituste läbiviimist ja toetamist. 
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7.2.2. Säilitatakse välja kujunenud huvihariduse- ja huvitegevuskeskused. 

7.2.3. Tegevust jätkab muusikakool Kõrvekülas.  

7.2.4. Tegevust jätkavad senised huvikeskused: Laeva kultuurimaja,  Saadjärve looduskeskus, 

Tartu valla spordikool ja jätkub huvitöö koolide ja spordihoonete juures. 

7.2.5. Lepinguosaliste eesmärk on mitmekesiste huvitegevuse võimaluste kättesaadavus.  

7.2.6. Olemasolevate huvikoolide erialade kättesaadavust laiendatakse üle Valla. 

7.2.7. Olemasolevad huviringid koolide ja kultuurimajade juures jätkavad tegutsemist ning 

huvitegevuse läbiviimisel toetatakse jätkuvalt seltsingute ja MTÜ-de tegevusi.  

7.2.8. Vajadusel arendatakse välja ühtsed tugiteenused ja süsteem taristu koostööpõhiseks 

kasutamiseks. 

7.2.9. Soodustatakse spordiharrastustega seotud tegevusi. Vald toetab laste, noorte ja 

täiskasvanute sporditegevusi. 

 

7.3. Raamatukogud 

7.3.1. Säilitatakse välja kujunenud raamatukogude võrk raamatukogudega Laevas, 

Kõrvekülas, Lähtes, Tammistus, Äksis, Vedul ja Piirisaarel. 

 

7.4. Koostöö vabaühendustega 

7.4.1. Tehakse koostööd ja toetatakse vabaühenduste tegevust. 

 

7.5. Noorsootöö 

7.5.1. Säilitatakse välja kujunenud noorsootöökeskus Laeva Valla Avatud Noortekeskus. 

 

7.6. Sotsiaalhoolekanne 

7.6.1. Valdade ühinemisel tagatakse elanikule omavalitsuse poolt osutatavate 

sotsiaalteenuste parem kättesaadavus ja kvaliteet. 

7.6.2. Senistes valla keskustes tagatakse esmane sotsiaalhoolekanne ja lastekaitse. 

7.6.3. Töötatakse välja ühtne sotsiaaltoetuste kord ja ühtne sotsiaalteenuste osutamise kord. 

Selle juures võetakse arvesse põhimõtteid, et vähendada tuleb sissetulekust 

mittesõltuvaid toetusi, mille arvelt ühtlustatakse sünni- ja matusetoetused kõrgemale 

tasemele. Säilitatakse vajaduspõhiste sotsiaaltoetuste maksmine. 

7.6.4. Osutatakse või korraldatakse sotsiaalhoolekande seadusega ettenähtud 

sotsiaalteenuseid: koduhooldusteenus, väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus, 

tugiisikuteenus, täisealise isiku hooldus, isikliku abistaja teenus, varjupaigateenus, 

turvakoduteenus, sotsiaaltransporditeenus, sotsiaaleluruumi tagamine ja 

võlanõustamisteenus. 

7.6.5. Säilitatakse pereõe- ja perearsti vastuvõtupunktid olemasolevates asukohtades Laevas 

ja Lähtel. 

 

7.7. Õpilas-, valla- ja ühistransport 

7.7.1. Tuleb tagada ühendused lasteaedade, põhikoolide, gümnaasiumidega. 
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7.7.2. Ühinevate valdade bussiringid jätkuvad. 

7.7.3. Osaletakse ühistranspordi liinivõrgu kujundamises. 

7.7.4. Tehakse koostööd Tartu linnaga linnaliinide pikendamiseks valla territooriumile. 

 

7.8. Majandus, kohalikud teed, tänavad ja haljastus 

7.8.1. Teede hooldamise, sh teede talihoolduse ning haljastuse teostamisel säilivad 

ühinemisperioodi alguses kehtivad põhimõtted ja kvaliteedinõuded, arvestatakse 

piirkondlikke eripärasid. 

7.8.2. Tagatakse teede remont ja rekonstrueerimine, tali- ja suvine hooldus ning haljastus ja 

puhkealade heakord. 

7.8.3. Taotletakse objektide omanikelt/valdajatelt arengukavade ja üldplaneeringutega ette 

nähtud prioriteetse infrastruktuuri kaasajastamist, sh riigiteede rekonstrueerimist ning 

elektrivarustuse ja side kvaliteedi parandamisele suunatud objektide ehitust. 

7.8.4. Majandusega seotud teenuste (sh kommunaalmajandus, teedehooldus, 

vallavarahaldus) osutamine korraldatakse vallaüleselt. Ühisveevärgi- ja 

kanalisatsiooniteenuse osutamisel jätkatakse koostööd praeguste teenuste 

pakkujatega. 

7.8.5. Lepinguosaliste korraldatud jäätmeveo lepingud jäävad jäätmevedajatega kehtima 

kuni uue vedaja leidmiseni.  

 

7.9. Organisatsioonidesse kuulumine ja välissuhted 

7.9.1. Valla kuulumise koostööorganisatsioonidesse otsustab Valla volikogu peale 2017. aasta 

kohalike omavalitsuste volikogude valimisi. 

7.9.2. Valla välissuhete aluseks olevad partnerluskokkulepped kiidab heaks Valla volikogu, 

arvestades väljakujunenud ja toimivaid koostöösuhteid. 

 

7.10. Ajaleht 

7.10.1. Vallal on oma ajaleht, mille väljaandmist jätkatakse seniste omavalitsusüksuste 

ajalehtede parimatest tavadest lähtuvalt. 

 

8. VALLA AMETIASUTUSTE TEENISTUJAD JA TÖÖTAJAD 

8.1. Valla ametiasutuste teenistujate ja hallatavate asutuste töötajatega seotud küsimuste 

lahendamisel lähtutakse üldjuhul haldusreformi seaduse § 18 sätestatust. 

8.2. Lepingu tingimused, mis üleminevatel teenistujatel (valla ametiasutuse ametnikel ja 

töötajatel) ja töötajatel (valla hallatavate asutuste töötajad) on kehtinud eelmise tööandja 

või tegevuse lõpetanud tööandja juures, on siduvad Vallale kui uuele tööandjale. 

8.3. Kõigile ühinevate kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutustega teenistussuhtes 

olevatele ametnikele ja töötajatele pakutakse Vallas tema haridusele, töökogemusele, 

teadmistele ja oskustele vastavat ameti- või töökohta vähemalt kolmel aastal peale 

ühinemislepingu kinnitamist. 



7 
 

8.4. Juhul kui ametnik või töötaja, kellele pakutakse samaväärset ameti- või töökohta, ei 

soovi Vallas oma teenistus- või töösuhet jätkata, vabastatakse ta tema soovil teenistusest 

koondamise tõttu. Koondamishüvitiste maksmisel lähtutakse kehtivast regulatsioonist. 

Samaväärsust hinnatakse poolte kokkuleppel lähtudes tööülesannetest ja töötasust. 

8.5. Juhul kui ametnik või töötaja, kellele pakutud ametikoht ei ole samaväärne ja ta ei soovi 

Vallas oma teenistus- või töösuhet jätkata, koondatakse teenistuja, nähes ette lisaks 

seaduses sätestatule täiendava koondamishüvitise kolme kuu põhipalga või kolme kuu 

töötasu ulatuses.  

8.6. Lepinguosaliste omavalitsuse üksuste juhtidele kohalduvad sotsiaalsed garantiid 

vastavalt haldusreformi seadusele. 

8.7. Ametnik või töötaja viiakse üle uuele ameti- või töökohale Valla ametiasutuse 

struktuuris kui tema teenistus- või tööülesanded oluliselt ei muutu. 

8.8. Juhtide ameti- või töökohtade täitmisel ja uute ameti- või töökohtade loomisel ja nende 

täitmisel leitakse personal eelkõige sisekonkursi teel, et tagada info, teadmiste ja oskuste 

kvaliteet ning nende säilimine ja haldusprotsesside tõrgeteta jätkumine. 

8.9. Sisekonkursi läbiviimisele eelnevalt viiakse teenistujatega läbi arenguvestlus, milles 

selgitatakse välja teenistuja ümber- või lisaspetsialiseerumise valmisolek ja karjäärihuvid. 

Koostatakse kõigile arusaadavad ja ühtsed sisekonkursi läbiviimise põhimõtted. 

 

9. INVESTEERINGUD 

9.1. 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. 

9.2. Lepingosaliste poolt kokkulepitud prioriteetsete investeeringute loetelu koos eeldatava 

maksumusega on esitatud käesoleva lepingu lisas 3. 

 

10. ÜHINEMISTOETUSE KASUTAMINE 

10.1. Keskvalitsuse poolt eraldatavat ühinemistoetust kasutatakse lisaks investeeringukavas 

toodud investeeringute tegemisele ka järgmisteks seaduses ettenähtud tegevusteks: 

10.1.1. Registrite ühildamine ja sellega seotud info- ja kommunikatsioonitehnoloogiliste ning 

tarkvara soetamisega seotud investeeringud. 

10.1.2. Valla juhtimisstruktuuri ümberkorraldamisega seotud kulud, sh lahkumishüvitised. 

10.1.3. Valla õigusaktide ühtlustamine ning arengu- ja strateegiadokumentide koostamine. 

10.1.4. Ametnike ja töötajate ümber- ja täiendõpe. 

10.1.5. Organisatsioonide töökorralduste ühtlustamine. 
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11. LEPINGU JÕUSTUMINE JA KEHTIVUS 

11.1. Leping loetakse lepinguosaliste vahel sõlmituks, kui lepinguosaliste volikogud on selle 

oma otsusega kinnitanud. Lepinguosaliste volikogude otsused on käesoleva lepingu 

lahutamatuks osaks. 

11.2. Leping jõustub Valla volikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval. 

11.3. Leping kehtib Valla volikogu valimistulemuste väljakuulutamise päevast järgmiste 

korraliste kohalike omavalitsuste valimiste tulemuste väljakuulutamiseni. 

11.4. Lepingut saab muuta Valla volikogu koosseisu 2/3 häälteenamusega. 

 

12. VAIDLUSTE LAHENDAMINE 

Käesoleva lepingu täitmisega seonduvad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi 

seadustega ettenähtud korras. 

 

13. MUUD TINGIMUSED 

13.1. Leping kehtestab lepinguosaliste kohustused, mis kuuluvad tingimusteta täitmisele. Kui 

lepinguosaliste õigusaktid on käesolevas lepingus sätestatuga vastuolus, loetakse käesolev 

leping ülimuslikuks ja lepinguosalised järgivad oma tegevuses käesolevas lepingus 

kirjapandut. 

13.2. Lepingu lahutamatuks osaks on selle juurde kuuluvad lisad. 

13.3. Lepingut järgitakse valla arengudokumentide ja eelarvestrateegia koostamisel. 

13.4. Leping on koostatud kolmes identses eestikeelses originaaleksemplaris, millest kõik 

lepinguosalised saavad ühe originaali. 

 

LEPINGU LISAD 

 

 

Lisa 1. Seletuskiri haldusterritoriaalse korralduse muutmise vajaduse põhjenduse, 

territooriumi suuruse ja alaliste elanike arvu kohta 

Lisa 2. Valla kaart mõõtkavas 1:50 000 

Lisa 3. Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasnevate investeeringute põhjendus ja 

eelarve 

Lisa 4. Ettevalmistusperioodi tegevus- ja ajakava 

Lisa 5. Laeva valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015 

http://laevavv.kovtp.ee/majandusaasta-aruanne 

Lisa 6. Piirisaare valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015 

https://www.dropbox.com/s/2lqgi8z22qkdkgn/Aasta%20ar%202015%20Piirissaar%20%281%

29.doc?dl=0 

Lisa 7. Tartu valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015 

http://www.tartuvv.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=132&Itemid=160 

http://laevavv.kovtp.ee/majandusaasta-aruanne
http://www.tartuvv.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=132&Itemid=160

