09.03.2016 nõupidamine

HAAPSALU LINNA JA RIDALA VALLA ÜHINEMISPROTSESSI TEGEVUS- JA AJAKAVA
Tegevus

Aeg

LÄBIRÄÄKIMISTE TEGEVUSED JA AJAKAVA
Indikatiivse ajakava tutvustamine,
juhtkomisjon peaks ajakava aktsepteerima ja kinnitama
Juhtkomisjoni ja valdkondlike töörühmade moodustamine ja nende
tegevuse põhimõtted
Koordinaatori otsus EAS-st
Koordinaatori valik
Omavalitsuste lähtepositsioonide määratlemine läbirääkimisteks
(võimalused, ohud, tingimused)
Lähteülesande määratlemine juhtrühmas valdkonnakomisjonidele,
juhtrühma aruteluteemade määratlemine
Meedia ja teavitamise kava ja selle realiseerimine
Lähteülesande koostamine ja vajaliku info koondamine valdkondlike
töörühmade/otsuste jaoks, täiendavate analüüsivajaduste
määratlemine
Võrdleva info analüüs, valdade lähtepositsioonide ülevaade

09.03.2016
Kinnitamine 16.03.2016
09.03.2016

Juhtkomisjoni töö (ühinemise eesmärgid, tulevase KOV struktuur,
ametnikega seonduv, nimi, õigusaktide kehtivus, investeeringud jms)
ja otsused. Lepingu teksti projekti osade ettevalmistamine.
Ca 4-5 nõupidamist
Valdkondlike töörühmade kohtumised ja valdkondlike arenduste/
kokkulepete sisendid. Valdkonna komisjonide poolt valdkonna lepingu
projekti osa ettevalmistamine.
Ca 3-4 nõupidamist
Lepingu projekti koostamine ja selle osade arutamine komisjonides
(paralleelselt eelmiste kahega)
Reformi raamseaduse vastuvõtmine Riigikogu poolt
Reformi raamseaduse jõustumine
Lepingu lõpliku teksti koostamine ja aktsepteerimine juhtrühma poolt
Ühinemislepingu projekti tutvustamine volikogudes,
parandusettepanekute tegemine juhtrühmale
Juhtrühm aktsepteerib parandusettepanekud koos seletustega (nii
aktsepti kui paranduse mitteotstarbekuse korral)
Volikogude otsus saata leping avalikustamisele ja seletuskirja
koostamine

Aprill – 19.06.2016

24.03.2016
01.04.2016
06.04.2016
Haapsalu

Aprilli algus 2016, pidev
Aprilli algus 2016

Aprilli lõpp 2016

Aprill – 19.06.2016
(kattub eelnevaga)

18.04-19.06.2016
2 kuud
ca 19.06.2016
01.07.2016
10.08.2016
31.08.2016
1 kuu
18.09.2016
30.09.2016

SEADUSEST TULENEVAD TEGEVUSED JA AJAD
Seaduseelnõus sätestatud tähtaeg, millal KOV peab olema asunud
läbirääkimistesse
Ühinemislepingu projekti avalikustamine ja parandusettepanekute
tegemine
Rahvakoosolekud (suuremates asumites)
Ühinemislepingule tehtud ettepanekute läbivaatamine ja

01.10.2016
01.10-23.10.2016
3 nädalat
01.10-16.10.2016
2 nädalat
24.10-31.10.2016

seisukohavõtmine juhtkomisjoni poolt
Ühinemislepingu eelnõule esitatud ettepanekute ja vastuväidete
volikogus läbivaatamine
Elanike arvamuse väljaselgitamise kord (volikogu määrus)

1 nädal
novembri volikogu 2016
(Volikogu istungite ajad ja
menetlusprotseduurid)

1 kuu
september-oktoober
volikogud 2016
(Volikogu istungite ajad ja
menetlusprotseduurid)

Elanike arvamuse väljaselgitamine (rahvaküsitlus)
Juhtkomisjoni koosolek elanike arvamuse väljaselgitamise tulemuste
kokkuvõtete tegemiseks
Elanike arvamuse väljaselgitamine tulemuste kinnitamine volikogus
Ühinemisdokumentide ettevalmistamine ja kooskõlastamine
juhtkomisjonis
Ühinemisdokumentide vastuvõtmine:
1. Volikogu otsus HTK muutmise kohta;
2. Volikogu otsus volikogu liikmete ja mandaatide arvu
määramisest;
3. Volikogu otsus valimisringkondade määramisest ja piiride
kindlaksmääramisest;
4. Volikogu otsus valimiskomisjoni moodustamisest;
5. Volikogu otsus jaoskonnakomisjonide moodustamisest;
6. Volikogu otsus ühinemislepingu kinnitamise kohta, otsuse
lisana otsus ühinemislepingu eelnõule esitatud ettepanekute
ja vastuväidete volikogus läbivaatamise tulemuste kohta
Dokumentatsioon maavanemale
Seaduseelnõus sätestatud tähtaeg ühinemisotsuse tegemiseks

1-2 kuud
Novembri lõpp 2016
1 nädal küsitlus
detsembri algus 2016 1
nädal
Koos lõppotsusega või kogu
protsessi lõpuosa nihutada
Hiljemalt 30.11. 2016
2 nädalat
Erakorraline volikogu ca
19.12-21.12.2016
ca 1 kuu

30.12.2016
01.01.2017

