SELETUSKIRI
Ühinemislepingu muutmine
Märjamaa Vallavolikogu 20. detsembril 2016 otsusega nr 211 „Märjamaa valla ja Vigala valla
ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine ning haldusterritoriaalse korralduse muutmise
taotlemine“, Vigala Vallavolikogu 22. detsembril 2016 otsusega nr 60 „Märjamaa valla ja
Vigala valla ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine ning haldusterritoriaalse korralduse
muutmise taotlemine“ kinnitati Märjamaa valla ja Vigala valla ühinemisleping koos lisadega
ning Märjamaa Vallavolikogu 20. jaanuaril 2020 otsusega nr 170 „Ühinemislepingu
muutmine“ muudeti Märjamaa valla ja Vigala valla ühinemislepingut koos lisadega.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) § 22 lõike 1 punkti 10 1 alusel otsustab
haldusterritoriaalse korralduse muutmisel vastuvõetud ühinemislepingu muutmise volikogu.
Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse (ETHS) § 91 lõike 6 alusel kinnitatakse
ühinemisleping ja selle lisad asjaomase volikogu otsusega.
Vastavalt haldusmenetluse seaduse (HMS) § 46 lõikele 1 viiakse seaduses sätestatud juhtudel
haldusmenetlus õigusakti andmiseks läbi avatud menetlusena. Kui see on vajalik asja
lahendamiseks ega kahjusta oluliselt menetlusosaliste huve, võib haldusorgan viia avatud
menetluse läbi ka muudel juhtudel.
HMS § 46 lõige 2 sätestab, et kui avatud menetluse läbiviimine on kohustuslik õigusakti
andmiseks, viiakse avatud menetlus läbi ka õigusakti muutmiseks ja kehtetuks tunnistamiseks.
Ühinemislepingu muutmisele kohalduvad seega vastavalt ETHS § 91 ühinemislepingu
menetlemise põhimõtted.
Vastavalt ETHS-i § 91 lõikele 4 pannakse ühinemisleping ja selle lisad avalikkusele
tutvumiseks välja, tagades avalikkusele nimetatud dokumentidega tutvumise võimaluse ning
määrates ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui kolm
nädalat väljapaneku algusest arvates.
ETHS § 91 lõige 5 näeb ette, et ühinemislepingule lisatakse volikogule esitatud ettepanekud ja
vastuväited ning õiend, milles näidatakse nende saabumise kuupäev, esitaja ja volikogus
läbivaatamise tulemus.
Vastavalt ETHSi § 91 lõikele 7 avalikustatakse pärast ühinemislepingu kinnitamist volikogude
poolt see koos lisadega valla veebilehel. Ühinemisleping avaldatakse Riigi Teatajas.
Vastavalt haldusreformi seaduse § 16 lõikele 5 ja KOKS § 45 lõikele 6 on ühinemislepingu
muutmiseks esimese valimisperioodi jooksul pärast haldusterritoriaalse korralduse muudatuse
jõustumist vajalik vallavolikogu koosseisu vähemalt kahekolmandikuline häälteenamus.
Märjamaa valla ja Vigala valla ühinemislepingu punkt 12.4 sätestab, et ühinemislepingut saab
muuta vallavolikogu koosseisu vähemalt 3/4 häälteenamusega.
Muudatuste sisu
Muuta Märjamaa Vallavolikogu 20. detsembril 2016 otsusega nr 211 „Märjamaa valla ja
Vigala valla ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine ning haldusterritoriaalse korralduse
muutmise taotlemine“, Vigala Vallavolikogu 22. detsembril 2016 otsusega nr 60 „Märjamaa

valla ja Vigala valla ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine ning haldusterritoriaalse
korralduse muutmise taotlemine“ kinnitatud ja Märjamaa Vallavolikogu 20. jaanuaril 2020
otsusega nr 170 „Ühinemislepingu muutmine“ muudetud Märjamaa valla ja Vigala valla
ühinemislepingut teha selles järgmised muudatused:
1) ühinemislepingu punkti 8.4.3 (Tervishoiuteenuse osutamise süsteemsuse ja efektiivsuse
saavutamiseks toetatakse kompleksse perearstikeskuse väljaarendamist ning teenuse
koondamist vähemalt 4 nimekirjaga keskusesse, et oleks tagatud kvaliteetsed,
aastaringsed ning piirkonna vajadustele vastavad meditsiini- ja tugiteenused. Seejuures
seavad lepinguosalised eesmärgiks, et perearstiteenuse koondumine keskusesse ei
vähendaks perearstiteenuse kättesaadavust (vastuvõtu koha ja aja mõttes), võrreldes
lepingu sõlmimise hetkel olemasolevaga) kehtetuks tunnistamine kuna perearstikeskuse
väljaarendamiseks puudub vähemalt 4 perearsti. Üürilepingu eellepingust on ennast
taandanud kolm perearsti, üks perearst suundub uue nimistuga tööle Pärnu, teine perearst
näeb, et sõlmitud lepingu eesmärki ei ole võimalik täita (kuivõrd üürniku eesmärgid ja
sobivus lepinguliste eesmärkide saavutamiseks on avalikult kahtluse alla seatud), kolmas
loobus kuna kahe eelneva perearsti loobumisega ei pea ta võimalikuks oma nimistu
liitmist antud tervise keskusega.
2) ühinemislepingu punkti 8.4.4. (Vastava riikliku toetuse saamise korral ehitatakse
Märjamaale uus tervisekeskus) kehtetuks tunnistamine võttes arvesse eelmise punkti
selgitust.
3) Ühinemislepingu Lisa 3 muudetakse ning lisast jäetakse välja järgmised investeeringud:
1) Märjamaa jaotuse rida 2 (*Tervisekeskuse ehitus)
Muudatus on tehtud arvestades ühinemislepingu punktide 8.4.3 ja 8.4.4 kehtetuks
tunnistamist ja võttes arvesse, et lisa 3 muutma jätmisel piiraks see osaliselt valla muude
arengutegevuste elluviimist.

