SANGASTE VALLA JA OTEPÄÄ VALLA
ÜHINEMISLEPING
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 10, Eesti
territooriumi haldusjaotuse seaduse § 91, haldusreformi seaduse, kohaliku omavalitsuse
üksuste ühinemise soodustamise seaduse, Sangaste Vallavolikogu 17. märtsi 2016. a otsuse nr
13 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine ning ettepaneku tegemine
ühinemisläbirääkimiste alustamiseks“, Otepää Vallavolikogu 21. aprilli 2016. a otsuse nr 1-420 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisega nõustumine“
ning sellele järgnenud ühinemisläbirääkimiste tulemused, Sangaste vald ja Otepää vald
(edaspidi nimetatud Lepinguosalised) sõlmivad käesoleva ühinemislepingu (edaspidi
nimetatud Leping):
1. ÜLDSÄTTED
1.1 Leping sätestab Lepinguosaliste vabatahtliku ühinemise tulemusena omavalitsusüksuste
ühinemise aja ja eesmärgid, moodustatava omavalitsusüksuse õigusliku staatuse, nime,
sümbolite kujundamise, piirid, ühinenud omavalitsusüksuse õigusaktide kehtivuse,
ühinemisega kaasnevad organisatsioonilised ümberkorraldused ja juhtimisstruktuuriga seotud
muutused, avalike teenuste osutamise põhimõtted valdkonniti, omavalitsusüksuse
teenistujatega seotud küsimuste lahendamise, investeeringud ja riikliku ühinemistoetuse
kasutamise.
1.2 Uue haldusüksuse eesmärkide elluviimisel, tegevussuundade kavandamisel, kohalikule
omavalitsusele pandud kohustuste täitmisel ja teenuste korraldamisel ning rahaliste vahendite
kasutamisel lähtub uue omavalitsusüksuse volikogu Lepingu kehtivuse ajal käesolevas
Lepingus sätestatust.
2. ÜHINEMISE AEG
Uue omavalitsusüksuse kui avalik-õigusliku juriidilise isiku õigusvõime tekib alates 2017.
aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste tulemuste väljakuulutamise päeval. Nimetatud
hetkest omab uus omavalitsusüksus kõiki Lepinguosaliste õigusi ja kohustusi ning lähtub
käesolevas Lepingus kokkulepitust.
3. ÜHINEMISE EESMÄRGID
3.1 Lepinguosaliste seatavad ühinemise eesmärgid on:
3.1.1 uus omavalitsusüksus on terviklik ja loogiliselt hästi toimiv, sotsiaalselt, majanduslikult,
kultuuriliselt ja territoriaalselt sidus piirkond, mis võtab arvesse ajaloolist asustust, inimeste
igapäevaliikumisi ning seab keskmesse omavalitsuse tasakaalustatud arengu koos hästi
funktsioneeriva vallakeskuse ja küla või külade rühma katva kogukondade eripära arvestavate
teenuskeskuste võrgustikuga;
3.1.2 kõigile elanikele kvaliteetsete ja mitmekesiste avalike teenuste osutamine lähtuvalt
nende õigustatud vajadustest ning igapäevateenuste pakkumine kodanikele võimalikult
lähedal;

3.1.3 suurem esindus- ja osalusdemokraatia, elanikele paremad võimalused
omavalitsusüksuse kui terviku toimimise ja arendamise jaoks oluliste küsimuste üle
otsustamisel, kodanikualgatusel põhinevate kogukonnapõhiste initsiatiivide esitamisel ja
elluviimisel;
3.1.4 piirkondlike traditsioonide ja piirkonna arengupotentsiaali parem kasutamine
vallaelanike põhjendatud huvide kaitsel ja ettevõtlikkusele soodsa arenguruumi loomine
piirkonna maine ja konkurentsivõime kasvatamiseks;
3.1.5 omavalitsusüksuse parem majanduslik, poliitiline ja valitsemise suutlikkus läbi
kompetentse ja motiveeritud ametkonna, tõhusa juhtimise ja laialdase koostööpartnerluse nii
siseriiklikul kui rahvusvahelisel tasandil.
4. UUE OMAVALITSUSÜKSUSE NIMI, PIIRID, ÕIGUSLIK STAATUS JA
SÜMBOLID
4.1 Haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustuva uue omavalitsusüksuse
nimi on Otepää vald (edaspidi nimetatud Vald).
4.2 Valla territoorium moodustub Lepinguosaliste territooriumi summana ja Valla
administratiivpiir kulgeb mööda ühinenud omavalitsusüksuste välispiiri. Otepää linn on Valla
keskuseks ja säilitab asustusüksuse staatuse vallasisese linnana.
4.3 Lepinguosaliste ühinemise ning nende baasil uue omavalitsusüksuse moodustamisega
lõpetatakse ühinevate omavalitsusüksuste kui avalik-õiguslike juriidiliste isikute tegevus.
Vald on kõigi nimetatud ühinevate omavalitsusüksuste õigusjärglane.
4.4 Valla jaoks töötatakse välja ja kehtestatakse uus põhimäärus. Kuni uue põhimääruse
kehtestamiseni lähtutakse Otepää valla põhimäärusest.
4.5 Valla juriidiliseks aadressiks on Lipuväljak 13, Otepää linn.
4.6 Valla sümbolid (vapp ja lipp) töötatakse välja konkursi korras ja sümbolid kinnitab Valla
volikogu pärast ühinemist. Konkursikomisjon alustab tööd pärast Lepinguosaliste volikogude
otsuste vastuvõtmist haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks. Valla vapi ja lipu
kujundamisel peetakse oluliseks, et nendes kasutatakse piirkonna identiteeti iseloomustavaid
kujundeid. Kuni uute sümbolite kehtestamiseni kasutatakse Otepää valla kehtivaid sümboleid.
5. HALDUSTERRITORIAALSE KORRALDUSE MUUTMISEGA KAASNEVATE
ÕIGUSAKTIDE JA DOKUMENTIDE KEHTIVUS
5.1 Valla tegevus lähtub kohalikule omavalitsusüksusele Eesti Vabariigi seadustega, nende
alusel välja antud õigusaktide ja rahvusvaheliste lepingutega pandud kohustustest ja
vallaelanike õigustatud vajadustest ning lähtub käesolevas Lepingus sätestatud kokkulepetest.
5.2 Lepinguosaliste õigusaktid kehtivad edasi kuni ühinenud Valla õigusaktide kehtestamiseni
selle Lepinguosalise territooriumil, kus nad ühinemiseni kehtisid ja ei ole vastuolus käesoleva
Lepinguga.
5.3 Lepinguosaliste kõik õigused, kohustused, asjaajamise dokumendid, omandis olevad
varad ja hallatavad asutused lähevad Vallale üle Lepingu punktis 2 sätestatud ajal.
5.4 Valla arengukava vastuvõtmiseni ja üldplaneeringu kehtestamiseni kehtivad
Lepinguosaliste arengukavad ja üldplaneeringud nendel territooriumidel, kus need enne
ühinemist kehtestati. Kuni Valla arengukava ja eelarvestrateegia vastuvõtmiseni lähtutakse
otsustamisel ja eelarve koostamisel kõigi Lepinguosaliste arengukavadest.
5.5 Lepinguosaliste kõik hallatavad asutused lähevad Valla alluvusse, ametiasustuste tegevus
lõpetatakse või reorganiseeritakse.
5.6 Käesoleva Lepingu Lepinguosaliste volikogude poolt 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.
6.
VALLA
JUHTIMISSTRUKTUUR
JA
ORGANISATSIOONILISED
ÜMBERKORRALDUSED
6.1 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.
6.2 Seatakse eesmärgiks, et vallavalitsus kui ametiasutus kujundatakse põhimõttel, et
poliitilised ja haldusfunktsioonid oleksid selgelt eristatud. Vallas kujundatakse töökorraldus
selliselt, et oleks tagatud kohalike kodanike kaasarääkimise võimalus kohalikes ja
ülevallalistes otsustusprotsessides, et aidata kujundada arvamusi ja koguda sisendeid ning
tagasisidet otsustusorganitele piirkonna tervikliku arengu küsimuste lahendamiseks ja
halduse/valitsemise kvaliteedi kohta.
6.3 Valla juhtimine kujundatakse mitmetasandiliselt, kus strateegiline juhtimine ja teadmiste
põhised teenused on tagatud Valla keskuses ning kogukonnakesksed küsimused lahendatakse
võimalikult elaniku, ettevõtja või asjakohase kodanikuühenduse ligidal. Selleks luuakse
teenuskeskused (vähemalt üks teenuskeskus asukohaga Sangaste alevikus). Teenuskeskuste
toimepiirid ei pea kattuma Lepinguosaliste administratiivpiiridega.
6.4 Teenuskeskuses osutatavate teenuste hulk ja töötajate arv sõltub teenuspiirkonna elanike
vajadustest ja haldusülesannete täitmise otstarbekusest kohapeal. Teenuskeskuste
töökorraldus kujundatakse selliselt, et oleks tagatud teenuste osutamise kõrvalt kohalike
elanike kaasarääkimise võimalus kohalikes ja ülevallalistes otsustusprotsessides ning mille
kaudu antakse informatsiooni otsustusorganitele (volikogu, volikogu komisjonid,
vallavalitsus) valla tervikliku ja tasakaalustatud arengu teostamiseks.
6.5 Lepinguosaliste ametiasutuste 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.
6.6 Lepinguosaliste 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.
6.7 Kui Valla ametiasutuses töötava teenistuja ametist vabastamine toimub seoses
haldusterritoriaalse korralduse muutmisest tuleneva ameti- või töökoha koondamisega, võib
teenistujale volikogu otsusega maksta ametist vabastamisel hüvitist või preemiat pikaajalise ja
eeskujuliku teenistus- või tööülesannete täitmise eest kuni kolme kuu ametipalga ulatuses, kui
ta on töötanud valla ametiasutuses teenistujana kaks kuni kaheksa aastat, ja kuni kuue kuu
ametipalga ulatuses, kui ta on töötanud teenistujana rohkem kui kaheksa aastat.
/Muudetud Sangaste Vallavolikogu 11. oktoobri 2017. a otsusega nr 31 „Sangaste valla ja
Otepää valla ühinemislepingu muutmine”/
7. AVALIKE TEENUSTE OSUTAMINE JA ARENDAMINE
7.1 Hariduse osutamise põhimõtted
7.1.1 Kõigile lastele tagatakse lasteaiakoht ja heal tasemel ettevalmistus kooliks.
7.1.2 Lastele tagatakse võimalus omandada kvaliteetset alus- ja põhiharidust võimalikult
elukoha lähedal ning gümnaasiumiharidust Otepää linnas.

Selleks korraldatakse väljaspool Otepää linna elavate õpilaste igapäevane vedu lähimasse
Valla kooli ja tagasi koju. Õpilastranspordi korraldamisel peavad transpordiringid olema
mõistliku pikkusega (sõiduajaga kuni 45 min) ning arvestama koolipäeva algust ja lõppu.
Õpilastransport säilitatakse vähemalt omavalitsuste ühinemisele eelnenud tasemel.
Õpilastele, sh hariduslike erivajadustega õpilastele pakutakse olemasolevate lasteaedade ja
koolide baasil võimetekohaseid ja paindlikke õpitingimusi ja tugiteenuseid.
7.1.3 Haridusvaldkonnas töötavad kvalifikatsiooninõuetele vastavad, motiveeritud õpetajad ja
head tunnustatud spetsialistid.
7.1.4 Tunnustatakse parimaid õppureid ja pedagooge, töötatakse välja vastav kord.
7.1.5 Väärtustatakse hariduse praktilisust, mille tarvis arendatakse haridusasutuste koostööd
erinevate valdkondade esindajatega (ettevõtjad, teadlased, poliitikud, keskkonnahoidjad,
meediaeksperdid, näitlejad, sportlased jne).
7.1.6 Haridusvõrgu strateegia ja võrgu arendamise vajadus töötatakse välja esimese aasta
jooksul peale ühinemist.
7.2 Alusharidus
7.2.1 Lasteaiakohtade pakkumine korraldatakse kodule lähedasema lasteaia põhiselt. Vallas
jäävad tegutsema kõik lasteaiad: Otepää Lasteaed (Pähklikese maja, Võrukaela maja),
Pühajärve Põhikooli lasteaia osa ja Keeni Põhikooli lasteaia osa.
7.2.2 Vallas võetakse kurss lasteaia pedagoogide ja üldhariduskoolide õpetajate palgamäärade
ühtlustamisele.
7.3 Üldharidus
7.3.1 Olemasolev koolivõrk koos olemasolevate kooliastmetega säilitatakse järgmises
koosseisus: Otepää Gümnaasium (12 klassi), Pühajärve Põhikool (9 klassi) ja Keeni Põhikool
(9 klassi).
7.3.2 Vallas tagatakse gümnaasiumihariduse andmise säilimine ja gümnaasiumi
atraktiivsemaks muutmine.
7.3.3 Õpilastele kompenseeritakse üldhariduse omandamiseks tehtavad ühistranspordi kulud
Valla siseselt. Gümnaasiumi astmes väljaspool Valda õppivatele õpilastele kompenseeritakse
ühistranspordi kulud osaliselt vajaduspõhiselt.
7.4 Huviharidus ja huvikoolid
7.4.1 Huvikoolina jätkab tegevust Otepää Muusikakool. Toetatakse üldhariduskoolides ja
kultuurimajades huviringide tegevuse jätkamist.
7.4.2 Töötatakse välja huvikoolides õppijate ja huvihariduse omandajate toetamise kord.
7.5 Noorsootöö
7.5.1 Tööd jätkavad Otepää Avatud Noortekeskus ja piirkondlikud noortekeskused (nt Keeni
külas).
7.5.2 Toetatakse võimalusel noorteühendusi ning jätkatakse noorte malevate, töö- ja
puhkelaagrite korraldamist ja toetamist.
7.5.3 Soodustatakse noorte aktiivset osalemist kohaliku elu küsimuste üle otsustamisel ja
korraldamisel.
7.6 Raamatukogud
7.6.1 Tööd jätkavad kõik ühinemise hetkel tegutsevad raamatukogud vastavalt piirkonna
vajadustele: Otepää Linnaraamatukogu, Pühajärve Raamatukogu, Sangaste Raamatukogu ja
Keeni Raamatukogu.

7.6.2 Raamatukogudele kirjanduse ja perioodika ostmiseks antav rahaline toetus säilitatakse
vähemalt omavalitsuste ühinemisele eelnenud tasemel.
7.6.3 Eesmärgiks on raamatukogude arendamine multifunktsionaalsemaks (külakeskus,
postiteenus, kohvik, infopunkt jms).
7.7 Kultuur, sport ja vaba aeg
7.7.1 Tööd jätkavad kõik kultuurimajad koos nendes välja kujunenud tegevustega ning uute
vaba aja tegevuste arendamisega: Otepää Kultuurikeskus ja Sangaste seltsimaja.
Soodustatakse piirkondliku kultuuri väljakujunenud tavasid, tegevuste säilimist. Oluliseks
peetakse kultuuritöö koordineerimist.
7.7.2 Jätkatakse ühinemise ajal tegutsevate seltside, seltsingute ning kultuuri- ja
spordigruppide toetamist omavalitsuste ühinemisele eelnenud tasemel.
7.7.3 Toetatakse Valla ja kogukondade identiteeti, kultuuripärandit ja külaliikumist
tutvustavate sündmuste korraldamist. Toetatakse piirkondade kultuuripärandi säilimist ja
arendamist.
7.7.4 Jätkatakse piirkondlike, ülevallaliste ja rahvusvaheliste kultuuri- ning spordiürituste
korraldamist ja toetamist (sh külapäevad, spordipäevad). Soodustatakse uute kultuuri- ja
sporditraditsioonide tekkimist.
7.7.5 Tegutsemist jätkavad spordihooned ja -baasid, rajatud puhkealad ning kõik
spordiväljakud ja koolide võimlad.
7.7.6 Töötatakse välja spordiklubide, kultuuriseltside ja -kollektiivide toetamise
aluspõhimõtted ja nende valla eelarvest rahastamise mehhanism, arvestades võimalusel siiani
piirkondades väljakujunenud olukorda ja põhimõtteid. Luuakse kultuuri ja spordi täiendavaks
rahastamiseks ja lisakapitali kaasamiseks fondid.
7.7.7 Toetatakse muuseumide ja teiste piirkondlikku ajalugu tutvustavate asutuste tegevust.
7.7.8 Toetatakse kirikute ja nende halduses olevate kalmistute tegevust vähemalt
omavalitsuste ühinemisele eelnenud tasemel.
8. KOOSTÖÖ KODANIKEÜHENDUSTEGA JA KÜLALIIKUMINE
8.1 Toetatakse kodanikuühenduste tegevust ja külaliikumist. Toetatakse külakeskuste
tegevuse jätkamist.
8.2 Töötatakse välja kodanikeühendustele toetuste andmise kord ja külaliikumise arendamise
põhimõtted.
9.
SOTSIAALNE
TURVALISUS
JA
ESMATASANDI
TERVISHOIU
KORRALDAMINE
9.1 Luuakse elanikule hästi kättesaadav ja lihtsasti arusaadav sotsiaalteenuste ülevaade (sh
internetipõhine).
9.2 Säilitatakse vajaduspõhine optimaalne sotsiaalhoolekande süsteem. Toetatakse
tervisekeskuste, perearstikeskuste ja hoolekandekeskuste tegevuse jätkamist. Abivajajatele ja
eakatele tagatakse kvaliteetne teenus ja selle osutamisel lähtutakse vajaduspõhisusest ning
lähedusest, eesmärgiga kindlustada teenuste kättesaadavus ja kvaliteet vähemalt samal
tasemel kui enne ühinemist. Valla arengukavas nähakse ette sotsiaalteenuste edasiarendamise
põhimõtted.
9.3 Ühtlustatakse sotsiaalteenuste ja sotsiaaltoetuste määrad ja töötatakse välja toetuste
maksmise ja teenuste osutamise kord, mille koostamisel arvestatakse Lepinguosaliste tänaseni
osutatud teenuseid ja makstavaid toetusi ning ühtlustatakse teenuste osutamise
kvaliteedinõuded.
9.4 Sotsiaalteenuste osutamist jätkatakse väljakujunenud kohtades (sh teenuskeskustes).

9.5 Säilitatakse võimalusel perearsti teenuste kättesaadavus samades kohtades (Otepää linn,
Sangaste alevik, Keeni küla). Tõhustatakse abinõusid elanikele eri- ja üldarstiabi
kättesaadavuse tagamiseks (nt transport).
9.6 Oluliseks peetakse rahvatervise alase tegevuse laiendamist. Keskne eesmärk on
suurendada elanike terviseteadlikkust ja viljeleda tervist edendavaid eluviise. Selleks
korraldatakse ja viiakse läbi üritusi, koolitusi.
10. MAJANDUS
10.1 Ühisveevärk ja -kanalisatsioon
10.1.1 Investeeringute tegemisel lähtutakse ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise
kavades püstitatud eesmärkidest ning Eesti Keskkonnastrateegias sätestatud nõuetest.
Rahastamisse
kaasatakse
vahendeid
Euroopa
Liidu
struktuurifondidest,
Keskkonnainvesteeringute Keskusest ja teistest rahastusallikatest.
10.1.2 Töötatakse välja Valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava.
10.1.3 Jätkatakse hajaasustuse programmi toetamist.
10.2 Jäätmekäitlus
10.2.1 Korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja leidmiseks korraldatakse riigihange võimalusel
koostöös teiste omavalitsusüksustega.
10.2.2 Jätkatakse koostööd korraldatud jäätmeveo ja pakendiringluse osas. Korraldatakse
võimalusel jäätmete kogumisringe ning arendatakse jäätmejaamade tööd.
10.3 Kohalikud teed, tänavad ja tänavavalgustus
10.3.1 Tagatakse teede ja tänavate hooldus, remonditööd ning rekonstrueerimine, tali- ja
suvine hooldus ning haljastus ja heakord teehoiukava ja kohalike teede investeeringute kava
alusel. Töötatakse välja Valla teehoiukava ja kohalike teede investeeringute kava.
10.3.2 Oluliseks peetakse liiklusohutust ja kergliiklusteede tervikliku võrgustiku
väljaehitamist. Eesmärgiks võetakse pooleliolevate kergliiklusteede väljaehitamine.
Võimalusel toetatakse maapiirkonnas erateede remonti hajaasustuse programmi kaudu.
10.3.3 Teede hooldamise, sh teede talihoolduse ning haljastuse teostamisel ühtlustatakse
hetkel kehtivad põhimõtted, hankekorrad ja kvaliteedinõuded, arvestatakse piirkondlikke
eripärasid.
10.3.4 Tagatakse tänavate valgustamine vähemalt omavalitsuste ühinemise eelses mahus ning
arendatakse uusi energiasäästlikke lahendusi, mis ei välista ka tänavavalgustuse võrgustiku
laiendamist.
10.4 Ühistransport
10.4.1 Parandatakse vallasisest ühistranspordiga liikumise võimalust ja luuakse ühtne
ühistranspordi korraldus. Vallasisene ühistransport (ka õpilasliinid) ühildatakse maakondliku
ühistranspordi korraldusega selliselt, et reisijateveo liinid ja sõidugraafikud vastavad
vallaelanike, sh õpilaste vajadustele.
10.4.2 Tagatakse Valla keskuse ja piirkondlike keskuste vaheline ühistranspordi korraldus
kombineeritult riikliku ühistranspordi võrgustiku, Valla poolt täiendavalt hangitavate
transporditeenuste, nõudetaksode, sõidujagamise vms teenustega. Eesmärgiks seatakse Valla
poolt korraldatud tasuta ühistransport ülalpool nimetatud keskuste vahel.
Tagatakse bussiootepaviljonide remont ja korrashoid ning bussiootepaviljonide kujundamisel
lähtutakse piirkonnale iseloomulikest kujunduselementidest.
10.4.3 Taotletakse riigiteede tolmuvabaks ehitamist.

10.5 Elamu- ja kommunaalmajandus ning heakord
10.5.1 Koostatakse Valla poolt osutatavate elamu- ja kommunaalteenuste osutamise
finantsmajanduslik analüüs ja põhjendused ning sellest lähtuvalt leitakse sobilikud lahendused
valdkonna arendamiseks. Analüüs ja ettepanekud esitatakse esimese aasta jooksul peale
ühinemist.
10.5.2 Oluliseks peetakse munitsipaalomandisse kuuluvate hoonete ja soojusettevõtete
tootmise tehniliste lahenduste energiasäästu suurendamist. Selleks esitatakse projektitaotlusi
kaasrahastuse saamiseks, sh Euroopa Liidu struktuurifondidest. Töötatakse välja energeetika
arengukava.
10.5.3 Valla poolt hooldavate rajatiste ja haljasalade hooldamine jätkub vähemalt senisel
tasemel. Eesmärgiks võetakse teenuse mõistlik ühtlustamine ja kvaliteedi tõus.
10.6 Korrakaitse ja turvalisus
10.6.1 Toetatakse politsei, korrakaitse- ja päästestruktuuride tegevust, et tagada kohapeal
võimekus õigeaegseks ja tõhusaks reageerimiseks. Avaliku korra, turvalisuse ja
kriisijuhtimise tagamiseks vallas luuakse ühtne süsteem.
10.6.2 Oluliseks peetakse vabatahtlikkuse alusel turvalisuse ja korrakaitse toetamist
(abipolitseinikud, vabatahtlikud päästjad, kaitseliitlased jms).
10.6.3 Arendatakse välja ühtne turvakaamerate võrgustik.
11. ETTEVÕTLUSKESKKOND
11.1 Tehakse koostööd Töötukassaga vallaelanike täiend- ja ümberõppe korraldamisel, et
suurendada ettevõtlusaktiivsust ja suurendada elanike tööhõivet.
11.2 Vallavalitsuse poolt viiakse regulaarselt läbi ettevõtjate ümarlaudasid ja ideetalguid, et
rakendada parimaid lahendusi ettevõtluskeskkonna arendamiseks ja vallaelanike
töövõimaluste mitmekesistamiseks.
11.3 Luuakse info- ja suhtlusportaal, mis vahendab vallasisese teenuse pakkujat ja teenuse
soovijat.
11.4 Seatakse eesmärgiks teenindada kodanikke ja ettevõtjaid võimalikult lühikese aja jooksul
ning vähendada bürokraatiat.
11.5 Tihendatakse koostööd Riigimetsa Majandamise Keskuse ja Keskkonnaametiga.
12. VALLA INFOLEHT JA KOMMUNIKATSIOON
Vallal on oma infoleht, mille väljaandmist jätkatakse Otepää Teataja baasil. Valla tegevus
avalikustatakse veebilehel ja tagatakse info operatiivne edastamine.
13. KUULUMINE ORGANISATSIOONIDESSE JA VÄLISSUHTED
Valla kuulumise organisatsioonidesse ja koostöölepingute jätkamise otsustab Valla volikogu
arvestades varasemalt väljakujunenud suhteid ja koostööd.
14. ÜHINEMISTOETUSE KASUTAMINE JA INVESTEERINGUD
14.1 Riiklikku ühinemistoetust kasutatakse Valla õigusaktide ühtlustamiseks, vajalike
arengudokumentide ja analüüside koostamiseks, registrite ühildamiseks, kommunikatsioonija tehnoloogiliste vahendite ning tarkvara soetamiseks, Valla juhtimisstruktuuri
ümberkorraldamisega seotud kulude katmiseks ja projektide omaosaluse finantseerimiseks.
14.2 Investeeringuid tehakse järgides Valla tervikliku tasakaalustatud arengu põhimõtet,
arvestades Lepinguosaliste arengukavasid ja eelarvestrateegiaid, siiani tehtud investeeringuid
ja võetud kohustusi ning arvestades majanduslikke võimalusi.

14.3 Taotletakse arengukavade ja üldplaneeringutega ette nähtud prioriteetsete infrastruktuuri
objektide kaasajastamist, sh riigiteede rekonstrueerimist, elektrivarustuse ja side kvaliteedi
parandamisele suunatud objektide ehitust.
14.4 Valla arendamiseks taotletakse siseriiklike ja rahvusvaheliste programmide vahendeid.
15. VAIDLUSTE LAHENDAMINE
Lepingu täitmisega seonduvad vaidlused lahendatakse seadusega ettenähtud korras.
16. MUUD TINGIMUSED
16.1 Leping kehtestab Lepinguosaliste kehtivad ja täielikult siduvad kohustused, mis tagavad
Lepingu tingimusteta täitmise. Kui Valla õigusaktid on vastuolus Lepingus sätestatud
põhimõtetega, loetakse Leping ülimuslikuks ning tegevustes lähtutakse Lepingus sätestatust.
16.2 Leping on koostatud kahes identses eestikeelses originaaleksemplaris, millest iga
Lepinguosaline saab ühe originaali. Lepingu koopia edastatakse Valga maavanemale ning
avalikustatakse Lepinguosaliste veebilehel ja avaldatakse Riigi Teatajas.
16.3 Lepingu täitmiseks vajalikke toiminguid valmistavad ette Lepinguosaliste volikogude
otsustega moodustatud haldusreformi komisjonid.
17. LEPINGU JÕUSTUMINE JA KEHTIVUS
17.1 Leping loetakse sõlmituks, kui selle on kinnitanud Lepinguosaliste volikogud oma
otsusega.
17.2 Leping jõustub 2017. aasta Valla volikogu valimiste tulemuste väljakuulutamise päeval
ja kehtib järgmise Valla volikogu valimiste tulemuste väljakuulutamiseni.
17.3 Lepingu muutmiseks on vajalik Valla volikogu koosseisu vähemalt kahekolmandikuline
häälteenamus.
18. LEPINGU LISAD
Käesoleva Lepingu lisadeks on:
Lisa 1 Seletuskiri Sangaste valla ja Otepää valla ühinemislepingule
Lisa 2 Sangaste valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne
Lisa 3 Otepää valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne
Lisa 4 Ühineva kohaliku omavalitsuse üksuse kaart
Lisa 5 Prioriteetsete investeeringute kava 2017-2022
Lisa 6 Palupera valla ja Otepää valla haldusüksuste piiride muutmise kokkulepe
Lisa 7 Otepää valla, Sangaste valla ja Puka valla ühinemiskokkulepe
/Muudetud Sangaste Vallavolikogu 14. juuni 2017. a otsusega nr 19 „Otepää valla, Sangaste
valla ja Puka valla ühinemiskokkuleppe kinnitamine”/
Leping on allkirjastatud 23. detsembril 2016. a
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