OTEPÄÄ VALLA, SANGASTE VALLA JA PUKA VALLA
ÜHINEMISKOKKULEPE
Otepää vald ja Sangaste vald on 23.12.2016 kinnitanud ühinemislepingu, esitanud Vabariigi
Valitsusele taotluse haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks ning Vabariigi Valitsuse
26.01.2017 määrusega nr 19 on Otepää valla ja Sangaste valla osas haldusterritoriaalset
korraldust muudetud ja moodustatud Otepää vald. Vabariigi Valitsus algatas 15.02.2017 Puka
valla osas haldusterritoriaalse korralduse muutmise menetluse ning Puka valla ühinemise
Otepää valla ja Sangaste vallaga.
Puka vald ja Helme vald on 11.04.2017 sõlminud haldusüksuste piiride muutmise kokkuleppe
Puka valla Soontaga küla moodustatava Tõrva valla koosseisu arvamiseks. Puka vald ja Rõngu
vald on 11.04.2017 sõlminud haldusüksuste piiride muutmise kokkuleppe Puka valla Aakre
küla, Palamuste küla, Pedaste küla, Purtsi küla, Pühaste küla ja Rebaste küla moodustatava Elva
valla koosseisu arvamiseks.
Vabariigi Valitsuse 25.05.2017 määrusega nr 86 on Otepää valla, Puka valla ja Sangaste valla
osas haldusterritoriaalset korraldust muudetud ja moodustatud Otepää vald.
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 10, haldusreformi
seaduse § 12 lõike 2 punkti 3, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 8 lõike 3 punkti 2,
rahandusministeeriumi 15.02.2017 kirjaga nr 1.1-10/01463 esitatud Vabariigi Valitsuse
ettepaneku ehk Vabariigi Valitsuse määruse „Otepää valla, Puka valla ja Sangaste valla osas
haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti
territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“ eelnõu ning sellele järgnenud
läbirääkimiste tulemused, sõlmivad Otepää vald, Sangaste vald ja Puka vald käesoleva
ühinemiskokkuleppe (edaspidi nimetatud Kokkulepe):
1. ÜLDSÄTTED
1.1 Kokkuleppega lepivad Otepää vald, Sangaste vald ja Puka vald kokku ühineva
omavalitsusüksuse nime, haldusüksuse liigi ja sümbolid, haldusterritoriaalse korralduse
muutmisega kaasnevate võimalike organisatsiooniliste, eelarveliste ja muude varalisi kohustusi
ja õigusi käsitlevate küsimuste lahendamise ja uue omavalitsusüksuse põhimääruse ja teiste
õigusaktide vajalike muudatuste ettevalmistamise.
1.2 Kokkulepe on 23.12.2016 kinnitatud Sangaste valla ja Otepää valla ühinemislepingu lisaks.
2. ÜHINEVA OMAVALITSUSÜKSUSE NIMI, LIIK JA SÜMBOLID
2.1 Ühineva omavalitsusüksuse nimeks saab Otepää vald (edaspidi nimetatud Vald) ja liigiks
„vald“.
2.2 Ühinevad omavalitsusüksused kasutavad Otepää valla sümboleid.
3. ÕIGUSAKTIDE KEHTIVUS
3.1 Valla jaoks töötatakse välja ja kehtestatakse uus põhimäärus. Kuni uue põhimääruse
kehtestamiseni lähtutakse Otepää valla põhimäärusest.
3.2 Ühinevas Puka vallas hakkavad kehtima Otepää valla õigusaktid järgmiste erisustega:
3.2.1 Valla uue arengukava vastuvõtmiseni kehtib ühineva Puka valla territooriumil 29.06.2016
kinnitatud Puka valla arengukava 2016-2024 (sh 27.08.2015 kinnitatud Puka valla ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027);
3.2.2 Valla uue üldplaneeringu kehtestamiseni kehtib ühineva Puka valla territooriumil
22.06.1999 kehtestatud Puka valla üldplaneering.

3.3 Käesoleva Kokkuleppe kinnitamise päevast alates kuni Valla volikogu valimiste tulemuste
väljakuulutamise päevani peavad asjaomased volikogud võlakohustuste võtmisel
konsensuslikult heaks kiitma kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 34 lõike
2 punktides 1‒3, 52 ja 7 ning lõikes 7 nimetatud võlakohustuse ja muude tulevastel
eelarveaastatel raha väljamaksmist nõudvate pikaajaliste kohustuste võtmise.
4. ORGANISATSIOONILISED ÜMBERKORRALDUSED
4.1 Valla volikogu koosseisus on 17 volikogu liiget, kes valitakse ühes valimisringkonnas.
2017. aasta volikogu valimistel avatakse valimisjaoskonnad 2013. aastal volikogude valimistel
toimunud valimisjaoskondade asukohtades. Vallavolikogu komisjonide moodustamisel
arvestatakse piirkondliku esindatuse põhimõtteid.
4.2 Puka alevikus luuakse teenuskeskus, milles osutatavate teenuste hulk ja teenistujate arv
sõltub teenuspiirkonna elanike vajadustest ja haldusülesannete täitmise otstarbekusest
kohapeal. Teenuskeskuse töökorraldus kujundatakse selliselt, et oleks tagatud teenuste
osutamise kõrvalt kohalike elanike kaasarääkimise võimalus kohalikes ja ülevallalistes
otsustusprotsessides ning mille kaudu antakse informatsiooni omavalitsusorganitele valla
tervikliku ja tasakaalustatud arengu teostamiseks. Teenuskeskus luuakse 01.01.2018 seisuga.
4.3 Puka Vallavalitsuse teenistujad jätkavad oma endises teenistusvaldkonnas juhul, kui Valla
ametiasutuse struktuurist ei tulene teisiti. Ametiasutuste töö ümberkorraldamisel ja uute
teenistujate teenistusse võtmise vajadusel leitakse personal võimalusel eelkõige asutusesisese
valiku teel, et tagada info, teadmiste ja oskuste säilimine ja haldusprotsesside tõrgeteta
jätkumine.
4.4 Puka Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajad lähevad üle Vallale. Töölepingu
tingimused, mis kehtisid enne ühinemist senise tööandja või tegevuse lõpetanud tööandja
juures, on siduvad Vallale kui uuele tööandjale.
5. EELARVELISED ÜMBERKORRALDUSED
2017. aasta volikogu valimistulemuste väljakuulutamise päevast kuni eelarveaasta lõpuni
jäävaks perioodiks ei võeta vastu Valla jaoks uut eelarvet, vaid jätkatakse eraldiseisvalt
vastuvõetud eelarvete täitmist, kandes 2017. aasta lõpuni seniste teenuste (sh kool, lasteaed,
õpilastransport jms) kulud.
6. MUUDE VARALISTE KOHUSTUSTE JA ÕIGUSTE ÜMBERKORRALDUSED
6.1 Muude varaliste kohustuste ja õiguste osas on Vald ühinevate omavalitsusüksuste
üldõigusjärglane arvestades Palupera valla ja Otepää valla, Puka valla ja Helme valla ning Puka
valla ja Rõngu valla vahel sõlmitud haldusüksuste piiride muutmise kokkulepetes sätestatud
erisusi.
6.2 Puka vald esitab meetme „Koolivõrgu korrastamine“ alategevuse „Põhikoolivõrgu
korrastamine perioodil 2014-2020“ projekti ettepaneku alusel projekti taotluse Puka Keskkooli
rekonstrueerimiseks SA-le INNOVE. Projekti omaosalus kuni 300 000 eurot kaetakse laenu
arvelt. Muude kohustuste võtmisel arvestatakse Puka valla 2017. a laenuvõimekust
(netovõlakoormuse ülemmäära) lähtudes Vallaga ühineva Puka valla osast.
6.3 Puka valla investeeringute kavandamisel on prioriteediks investeeringud Puka piirkonna
ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemi ning Puka lasteaeda.
7. KOKKULEPPE KEHTIVUS
7.1 Kokkulepe loetakse sõlmituks, kui selle on kinnitanud Otepää Vallavolikogu, Sangaste
Vallavolikogu ja Puka Vallavolikogu oma otsusega.
7.2 Kokkulepe kehtib 2017. aastal valitava Valla volikogu volituste lõppemiseni.

7.3 Kokkuleppe muutmiseks on vajalik 2017. aastal valitava Valla volikogu koosseisu vähemalt
kahekolmandikuline häälteenamus.
7.4 Kokkuleppe täitmiseks vajalikke toiminguid valmistavad ette Otepää Vallavalitsus ja Puka
Vallavalitsus.

