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

haldusjaotuse seaduse § 9
1
, kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduse, 

haldusreformi seaduse ja Põlva Vallavolikogu ettepaneku Ahja Vallavolikogule, Laheda 

Vallavolikogule, Mooste Vallavolikogule ja Vastse-Kuuste Vallavolikogule algatada 

haldusterritoriaalse korralduse muutmine ja ühinemisläbirääkimised (13.01.2016 otsus nr 1-3/8 

"Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine ning ettepaneku tegemine läbirääkimiste 

alustamiseks") ja Ahja Vallavolikogu (20.01.2016 otsus nr 5), Laheda Vallavolikogu (28.01.2016 

otsus nr 3), Mooste Vallavolikogu (27.01.2016 otsus nr 8) ja Vastse-Kuuste Vallavolikogu 

(28.01.2016 otsus nr 1) otsused ühinemisläbirääkimistega nõustumise kohta ning sellele järgnenud 

ühinemisläbirääkimiste tulemused, Ahja vald, Laheda vald, Mooste vald, Põlva vald ja Vastse-

Kuuste vald (edaspidi nimetatud ühinevad omavalitsused) sõlmivad käesoleva ühinemislepingu 

(edaspidi leping), mille eesmärgiks on moodustada ühinemise kaudu uus omavalitsusüksus 

(edaspidi Vald). 

 

1. ÜLDSÄTTED 

 

1.1. Leping sätestab ühinevate omavalitsuste vabatahtliku ühinemise tulemusena 

omavalitsusüksuste ühinemise aja ja eesmärgid, moodustatava omavalitsusüksuse nime, liigi, 

sümboolika, piirid, ühinenud omavalitsusuksuste õigusaktide kehtivuse, ühinemisega kaasnevad 

organisatsioonilised ümberkorraldused ja juhtimisstruktuuriga seotud muutused, avalike teenuste 

osutamise põhimõtted teenusvaldkonniti, töötajate ja teenistujatega seotud küsimuste lahendamise, 

investeeringud ja Vabariigi Valitsuse poolt eraldatava ühinemistoetuse kasutamise (edaspidi 

ühinemistoetus). 

1.2. Uue haldusüksuse tegevussuundade kavandamisel, eesmärkide elluviimisel, 

omavalitsusüksusele pandud kohustuste täitmisel ja teenuste korraldamisel ning rahaliste vahendite 

suunamisel lähtub omavalitsusüksuse volikogu lepingu kehtivuse ajal käesolevas lepingus 

sätestatust. 

 

2. ÜHINEMISE EESMÄRGID 

 

2.1. Ühinemise eesmärk on tänaste omavalitsuste kui kogukondade jätkusuutliku arengu ja 

strateegilise juhtimisvõimekuse ja haldussuutlikkuse suurendamine ning hea halduse parimate 

praktikate juurutamine. Ühendada tänaste omavalitsusüksuste arengupotentsiaal ja tugevused, et 

anda oluline tõuge piirkonna tasakaalustatud arengusse. Ühinemine võimaldab parandada 

omavalitsuse elanike elukvaliteeti, arendada igapäevaelu ja infrastruktuuri. 

2.2. Ühinevad omavalitsused seavad eesmärgiks: 

2.2.1. tagada Valla elanikele hea ja turvaline elu; 

2.2.2. tagada Vallas osutavate avalike teenuste kvaliteet ning aeg-ruumiline kättesaadavus ning 

nende majanduslikult tõhus korraldus;  

2.2.3. laiendada kohalikku demokraatiat ja stimuleerida kodanikualgatusele ja -vastutusele suunatud 

tegevusi läbi piirkondade kogukonnapõhise (külaliikumine, seltsitegevus) aktiivse toimimise; 



 

Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemisleping 

 

 

2.2.4. korraldada toimiv ja tõhus ning elanike liikumis- ja tööhõive vajadustele vastav 

ühistranspordisüsteem; 

2.2.5. kujundada juhtimiskorraldus, kus valla kesktasand tegeleb eelkõige strateegiliste küsimustega 

ja teenuste arendamisega ning osutab tsentraliseeritud ja spetsialiseerumist nõudvaid teenuseid. 

Kodanikulähedaste igapäevateenuste osutamist teostavad teenuskeskused; 

2.2.6. tagada Valla ametiasutuses töötavate teenistujate professionaalsus, asjatundlikkus, 

motiveeritus ning teadmistepõhisus ja kaalutletus otsuste tegemisel, et seista hea vallaelanike 

põhjendatud huvide kaitsmisel ja teenimisel; 

2.2.7. läbi ettevõtluskeskkonna arendamise luua kodulähedasi töökohti ning parendada 

elukeskkonda; 

2.2.8. taotleda Euroopa Liidu ja teiste abiorganisatsioonide vahendeid elanike elukvaliteedi 

parendamiseks, kohalike arengueelduste kasutuselevõtuks, lairiba internetiühenduse arendamiseks 

ja vallaeelarve väliste investeeringute kaasamiseks; 

2.2.9. Vald on võimekas ja usaldusväärne koostööpartner siseriiklikul ja rahvusvahelisel tasandil 

ning riigile arvestatav partner teenuste arendamisel. 

 

3. ÜHINEMISE AEG 

 

Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemine toimub 2017. 

aasta kohaliku omavalitsuste üksuste volikogude valimistulemuste (edaspidi valimistulemus) 

väljakuulutamise päeval. 

 

4. OMAVALITSUSÜKSUSE NIMI, LIIK, PIIRID, SÜMBOOLIKA 

 

4.1. Ühinevate omavalitsuste ühinemise tulemusena Valla moodustumisel ühinevad omavalitsused 

kui avalik-õiguslikud juriidilised isikud lõppevad.  

4.2. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustuva kohaliku omavalitsuse 

üksusel tekib õigusvõime valimistulemuste väljakuulutamise päeval. 

4.3. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustuv kohalik omavalitsusüksus on 

avalik-õiguslik juriidiline isik valla staatuses. 

4.4. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustuva kohaliku omavalitsuse 

üksuse kui avalik-õigusliku juriidilise isiku nimi on Põlva vald (lepingus edaspidi Vald). 

4.5. Vald on ühinenud kohalike omavalitsuste üksuste üldõigusjärglane. 

4.6. Valla territoorium moodustub Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla Põlva valla ja Vastse-

Kuuste valla territooriumi summana ja Valla piir kulgeb mööda ühinenud omavalitsuste välispiiri. 

4.7. Valla halduskeskuse ning vallavolikogu ja -valitsuse juriidiline asukoht on Põlva linnas. 

4.8. Valla sümboolika (Valla vapp ja lipp) leidmiseks korraldatakse konkurss. Sümboolika kinnitab 

haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud Valla volikogu. 

4.9. Kuni haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud Valla põhimääruse 

kehtestamiseni kasutatakse Vallas ühineva Põlva valla sümboolikat. 

 

5. HALDUSTERRITORIAALSE KORRALDUSE MUUTMISEGA KAASNEVATE 

ÕIGUSAKTIDE JA DOKUMENTIDE KEHTIVUS 

 

5.1. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud Valla õigusaktide 

kehtestamiseni kehtivad ühinevate omavalitsuste õigusaktid selle ühineva omavalitsuse 

territooriumil, kus nad olid kehtestatud. 

5.2. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud Valla volikogu kehtestab 

valla põhimääruse kuue kuu jooksul volikogu valimistulemuste väljakuulutamise päevast arvates. 

Uue põhimääruse kehtestamiseni lähtutakse ühineva Põlva valla põhimäärusest. 

5.3. Ühinevate omavalitsuste kõik õigused, kohustused, asjaajamise dokumendid, omandis olevad 

varad ja hallatavad asutused lähevad Vallale üle käesoleva lepingu punktis 3 sätestatud ajal. 
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5.4. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud Valla koosseisu üle viidav 

hallatav asutus tegutseb kuni asutuse uue põhimääruse kehtestamiseni seni kehtinud põhimääruse 

järgi. 

5.5. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud Valla arengukava 

vastuvõtmiseni ja üldplaneeringu kehtestamiseni kehtivad ühinenud omavalitsuste arengukavad ja 

üldplaneeringud nendel territooriumidel, milles need enne ühinemist kehtestati. Kuni ühinemise 

tulemusena moodustunud Valla arengukava vastuvõtmiseni lähtutakse otsustamisel kõigi ühinenud 

omavalitsuste arengukavadest. 

5.6. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud Valla volikogu kehtestab 

valla üldplaneeringu kolme aasta jooksul valimistulemuste väljakuulutamise päevast arvates. 

5.7. Ühinevate omavalitsuste omanduses olevad ja nende asutatud juriidilised isikud või nende osad 

sh asutajaliikme õigused ja kohustused lähevad üle Vallale. 

 

6. VALLA JUHTIMISSTRUKTUUR JA HALDUSTERRITORIAALSE KORRALDUSE 

MUUTMISEGA KAASNEVAD ORGANISATSIOONILISED ÜMBERKORRALDUSED 

 

6.1. Pärast haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena ühinemise teel uue Valla kui 

avalik-õigusliku juriidilise isiku moodustumist viiakse kõik ühinenud omavalitsuste senised 

täitevorganid ning ametiasutused ja ametiasutuste hallatavad asutused üle moodustunud Valla 

koosseisu. 

6.2. Valla juhtimise struktuuri kujundamisel ja teenuste osutamisel lähtutakse Valla 

haldusterritoriaalsest terviklikkusest ja asustuse loogikast, sh Eesti territooriumi haldusjaotuse 

seaduse § 7 lõike 5 punktis 10 nimetatud omavalitsusüksuse organisatsiooniliselt ühtse 

teenusepiirkonnana toimimisest.  

6.3. Valla keskusesse koondatakse juhtimisfunktsioonid ja teenused, mis on oma olemuselt 

koordineeriva iseloomuga või eeldavad spetsialiseerumist. 

6.4. Valla avalike teenuste kodanikukeskseks ja -lähedaseks osutamiseks luuakse igasse ühinevasse 

omavalitsusse teenuskeskus. 

6.5. Teenuskeskustes osutatakse neid teenuseid, mida on otstarbekas osutada elanikule ruumiliselt 

lähedal. Teenuskeskuses osutatavate teenuste hulk sõltub teenuspiirkonna suurusest ja olemusest. 

6.6. Volikogu koosseisus on 27 liiget, kes valitakse ühes valimisringkonnas, mis moodustatakse 

ühinevate omavalitsuste territooriumide põhiselt. 

6.7. Ühinevad omavalitsused võtavad valimisringkondade ja -jaoskondade, valimiskomisjonide 

moodustamist ning volikogu liikmete arvu käsitlevad otsused vastu hiljemalt 2017. aasta 15. 

juuniks.  

6.8. Valla ametiasutuse struktuuri, koosseisu ja palgajuhendi kehtestab uus valitud volikogu.  

6.9. Moodustatud Valla ametiasutus alustab tööd 2018. aasta 1. jaanuaril.  

 

7. VALLA KESKUSE STAATUS JA ARENDAMISE STRATEEGIA 

 

7.1. Põlva linn on Valla keskuseks ja säilitab asustusüksuse staatuse vallasisese linnana. 

7.2. Tagatakse ühistranspordikorraldus, mis seob süsteemselt Põlva linna, teenuskeskused ja valla 

piirkonnad ning tagab elanikele seeläbi võimaluse kasutada teenuseid keskuses. 

7.3. Arendatakse linnalist elukeskkonda koos selle juurde kuuluvate avaliku ruumi rajatistega. 

7.4. Arendatakse välja linnaruumi sobiv ja esinduslik linnakeskus. 

7.5. Arendatakse ettevõtlusele vajalikku taristut, samas säilitades ja laiendades looduslähedast, kuid 

linnalist elukeskkonda ja elamupiirkondi. 

 

8. AVALIKE TEENUSTE ARENDAMINE 

 

8.1. Haridus ja noorsootöö 

8.1.1. Vallas on igal õppijal võimalus omandada võimetekohane haridus vaimselt ja füüsiliselt 

turvalistes tingimustes, mille eelduseks on eesmärgistatud ja otstarbekas hariduskorraldus kohalikus 
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omavalitsuses ning huvigruppide aktiivne koostöö. Valla hariduskorraldus on tulemuslik ja 

jätkusuutlik, see toimub vallavalitsuse koordineerimise ja järelevalve all. 

8.1.2. Kõigile Vallas elavatele lastele, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Vald, 

tagatakse lapsevanema soovil lasteaiakoht. Õppe- ja kasvatustegevus lasteaedades toimub turvalises 

ja lapse arenguvajadusi toetavas õpi- ja kasvukeskkonnas. 

8.1.3. Olemasolevad lasteaiad ja lastehoiud jätkavad tegevust. Analüüsitakse vajadust muuta 

lasteaedade juhtimisstruktuuri, et tagada asutuste professionaalne arendustegevus.  

8.1.4. Ühtlustatakse koolieelsete lasteasutuste töötajate töötasude alammäärad. 

8.1.5. Kõigile Vallas elavatele koolikohustuslikele lastele, tagatakse võimalus koolikohustuse 

täitmiseks ja põhihariduse omandamiseks kodule lähimas koolis. Kooli pidaja tagab turvalise ja 

õppekava nõuetele vastava õppekeskkonna olemasolu ning võimalused õpilase arengu toetamiseks. 

8.1.6. Olemasolevad põhikoolid jätkavad tegevust sama klassikomplektide arvuga. 

8.1.7. Üldkeskhariduse omandamiseks on loodud võimalused Põlva Gümnaasiumis. 

8.1.8. Analüüsitakse kõikides munitsipaalharidusasutustes rakendatavate tugiteenuste 

tulemuslikkust ning vajadusel viiakse sisse muutused senises töökorralduses ja võetakse tööle 

vajalikud spetsialistid. 

8.1.9. Võetakse eesmärgiks kvalifitseeritud tugispetsialistide – logopeed, eripedagoog, 

sotsiaalpedagoog, psühholoog – töötasu ühtlustamine kvalifitseeritud õpetajate töötasu 

alammääraga. 

8.1.10. Haridusasutustes töötavad kvalifitseeritud ja motiveeritud õpetajad ning tugispetsialistid, 

asutusi juhivad professionaalsed ja uuendusmeelsed juhtkonnad. 

8.1.11. Tagatakse õpilaste transpordi korraldamine arvestades koolide päevakavadega. Põhikoolis 

käimiseks tehtavate ühistranspordi kulude kompenseerimine toimub vastava korra alusel. 

8.1.12. Jätkatakse munitsipaalhuvikoolide tegevust.  Jätkub huviringide tegevus üldhariduskoolides. 

Analüüsitakse huvitegevuse eesmärke ning valikuid ja leitakse võimalusi koostööks koolide 

huviringide tegevuse korraldamisel. 

8.1.13. Toetatakse vallas tegutsevaid eraõiguslikke kultuuri- ja spordivaldkonnas tegutsevaid 

mittetulundusühinguid/sihtasutusi, kes pakuvad lastele ja noortele võimalusi huvitegevuseks. 

8.1.14. Noorsootöö korraldamist jätkatakse ja arendatakse tegutsevate noortekeskuste baasil. 

Noorsootöö korraldamisel arvestatakse KOV-ide koostöögruppides koostatud tegevuskavadega. 

8.1.15. Eesmärgiks seatakse aktiivsete noorte kaasamine valla noorsootöö kavandamisse, 

teostamisse ja hindamisse. 

8.1.16. Jätkatakse noorteorganisatsioonide toetamist ning noorte töömalevate korraldamist. 

 

8.2. Sotsiaalteenused ja -toetused 

8.2.1. Ühinevate omavalitsuste eesmärk sotsiaaltöös on eneseteadlik, vastutustundlik ja iseseisvalt 

toimetulev vallakodanik ning teda toetav füüsiline ja vaimne keskkond. 

8.2.2. Teenuse osutamisel abivajajatele lähtutakse abivajaja reaalsetest vajadustest ja lähemuse 

printsiibist.  

8.2.3. Valla keskusesse koondatakse administratiivse iseloomuga sotsiaalteenused ning vastavad 

teenistujad, teenuskeskustesse jäävad esmase hoolekande ning toetuste määramise korraldamine.  

8.2.4. Kuni ühinenud valla ühtsete kordade kehtestamiseni jätkatakse sotsiaaltoetuste maksmist 

kliendi senise elukohajärgse omavalitsuse territooriumil kehtinud määrades. 

8.2.5. Sotsiaalteenused ja -toetused kehtestatakse kogu vallas ühesugustel alustel ja määrades. 

Luuakse elanikkonnale arusaadav ja elukohas kättesaadav sotsiaaltoetuste ja -teenuste süsteem. 

8.2.6. Valla sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise korrad ja toetuste määrad ühtlustatakse ühe aasta 

jooksul arvates lepingu jõustumisest. 

8.2.7. Toetusesüsteemi kujundamisel lähtutakse toetust vajava isiku vajadustest. Nende hindamiseks 

moodustatakse komisjon, kuhu kaasatakse piirkondlikud sotsiaaltööspetsialistid.  

8.2.8. Võetakse eesmärgiks arendada välja erineva profiiliga sotsiaalvaldkonna spetsialistide 

ametikohad koos asjakohase tugisüsteemiga, et võimaldada spetsialiseerumist ja sellega teenuste 

kvaliteedi kasvu. 



 

Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemisleping 

 

 

8.2.9. Ühinenud valla suurem mastaap ja väikeste sotsiaalabisihtrühmade laienemine võimaldavad 

välja arendada sihtrühmaspetsiifilisi sotsiaalteenuseid (puuetega inimesed, eakad, täiskasvanute 

hoolekanne, asenduskoduteenus) ja suurendada juurdepääsu sotsiaalnõustamisteenustele (võla- ja 

toimetulekunõustamine, perenõustamine, perelepitus). 

8.2.10. Arendatakse koduhooldust ning toetatud elamise ja eluasemeteenust kui ökonoomseimaid 

teenuseliike, mille kulud katavad nii Vald kui ka klient ja tema seadusjärgsed hooldajad.  

8.2.11. Kaasajastatakse sotsiaaleluruumide võrgustik, seejuures arvestatakse erinevate sihtgruppide 

vajadustega. Sotsiaalpindade loomiseks ja uute elanike ühinenud valda tuleku soodustamiseks 

kaardistatakse vabu elamispindu ning luuakse munitsipaalelamispindu. 

8.2.12. Pidades silmas elanikkonna vananemist ja hoolduskohtade vajaduse kasvu seatakse 

eesmärgiks arendada ööpäevaringset üldhooldusteenust ühinenud valdade olemasolevates 

hooldekodudes ja luuakse uus hooldekeskus erineva hooldusvajadusega klientidele. 

8.2.13. Arendatakse välja sotsiaaltransporditeenus. 

8.2.14. Jätkatakse kauplusautoteenuse toetamist. 

8.2.15. Kodanikeühendustele delegeeritakse nende sotsiaalteenuste osutamine, kus ühendustel on 

valmisolek ja professionaalsus teenust osutada ja selle lähedus sihtrühmale võimaldab osutada 

parema kvaliteediga teenust. 

 

8.3. Rahvatervise ja tervishoiu korraldus 

8.3.1. Tervisedendus ja tervislike eluviiside propageerimine ning selleks tingimuste loomine on 

Valla prioriteet. Selle arendamiseks koostatakse valla terviseprofiil. 

8.3.2. Tagatakse kättesaadav perearsti-, pereõe-, hambaravi- ja koduõendusteenus ning 

olemasolevate tervisekeskuste jätkamine. 

8.3.3. Tervishoiuteenuse osutamise süsteemsuse ja efektiivsuse saavutamiseks toetatakse Põlva 

Haigla jätkamist üldhaiglana, perearstikeskuse väljaarendamist, et oleks tagatud kvaliteetsed ja 

ööpäevaringsed ning piirkonna vajadustele vastavad meditsiini- ja tugiteenused. 

 

8.4. Külaliikumine ja koostöö kodanikeühendustega 

8.4.1. Kodanikuühiskonna arendamisel analüüsitakse ühinevate valdade kogemusi ja teisi toimivaid 

praktikaid mitmetasandilise kodanikuühenduste süsteemi arendamisel, kes kasutavad valla 

finantsvahendeid, hoiavad töös ja arendavad avalikku taristut, organiseerivad üritusi ning täidavad 

Valla teenuste osutamise rolli. Piisava võimekuse ja demokraatlikult valitud juhtorganitega küladele 

delegeeritakse kogukonna jaoks vajalike teenuste osutamise õigus. 

8.4.2. Jätkatakse ja arendatakse külavanemate/kogukonna esindajate tegevuse toetamist ning 

tugevdatakse nende osalust Valla elus ja otsustuste tegemisel. 

8.4.3. Tagatakse külavanemate/kogukonna esindajate osalus Valla elu juhtimises ja suhtlemisel 

vallavõimu esindajatega. Moodustatakse külavanemaid/kogukonna esindajaid ühendav ning 

vallavalitsusele nõuandev esinduskogu(d).  

8.4.4. Vald peab oluliseks avalike teenuste osutamise eesmärgil kodanikeühenduste toetamist 

vallaeelarvest ja töötab välja vastavad põhimõtted. 

8.4.5. Jätkatakse külade arengutoetuse (mittetulundusliku tegevuse kaasfinantseerimine) ja 

seltsingutoetuse kaudu külade arengu toetamist vallaeelarvest ja töötatakse välja vastavad 

põhimõtted. 

8.4.6. Säilitatakse ühinevate omavalitsusüksuste territooriumitel asuvad külakeskused ja seltsitoad 

ning toetatakse nende tegevust. 

 

8.5. Vaba aeg, kultuur, sport 

8.5.1. Ühinevate omavalitsuste eesmärk on tegusa kultuurielu toetamine ja tugeva kogukonnatunde 

loomine ning hoidmine. 

8.5.2. Kultuuri- ja sporditegevus jätkub Valla praegustes asukohtades ja seda arendatakse 

süsteemselt ja terviklikult. Valdkonna juhtimisse kaasatakse kultuuri- ja spordikeskuste juhte. 
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8.5.3. Ühinemine võimaldab paremini koordineerida ja mitmekesistada kultuuri- ja sporditegevusi, 

toetada prioriteetseid sündmusi Valla erinevates piirkondades. Jätkatakse traditsiooniliste kultuuri- 

ja spordisündmuste läbiviimist ja toetamist ning kultuuri- ja spordiühingute tegevuse toetamist. 

8.5.4. Soodustatakse pärimuskultuuriga seotud tegevusi. 

8.5.5. Soodustatakse spordiharrastustega seotud tegevusi ja toetatakse eraõiguslikke spordiklubisid. 

8.5.6. Toetatakse Eesti meistriliigas ja rahvusvahelises sarjas põhiklassis osalevaid võistkondi. 

8.5.7. Kõik lepingupoolte raamatukogud jätkavad tööd praegustes asukohtades. 

8.5.8. Kõik raamatukogud viiakse ühtse juhtimise alla ja töötajate palgamäärad ühtlustatakse. 

8.5.9. Eelarvest toetatakse jätkuvalt raamatute ja perioodika ostmist, luuakse raamatukogude 

raamatute ja teavikute vahetamise ühtne valda hõlmav süsteem. 

8.5.10. Valla tunnustusena antakse välja kultuuri- ja spordipreemia(id).  

 

8.6. Elamu- ja kommunaalmajandus, heakord, ühisveevarustus ja -kanalisatsioon, 

soojamajandus, jäätmemajandus 

8.6.1. Vallale kuuluvate kommunaalmajandusettevõtete (veevarustus, kanalisatsioon, 

soojamajandus) koondamine valdkonniti ühtse juhtimise alla, millega saavutatakse parem 

teenuskvaliteet ning efektiivsem ettevõtete toimimine ja arendamine läbi mastaabiefekti. 

8.6.2. Eesmärk on Valla kinnistute haldus- ja majanduslike tugifunktsioonide konsolideerimine ühte 

üksusesse (Põlva Haldusteenistus). 

8.6.3. Vald arendab SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toel vee- ja 

kanalisatsioonitaristut perspektiivsetes piirkondades, et tagada kvaliteetne ühisvee- ja 

kanalisatsiooniteenus. Rekonstrueeritakse lokaalsed väiksemaid asumeid teenindavad ühisvee- ja 

kanalisatsioonirajatised piirkondades, kus sellised võrgud on kasutusel. 

8.6.4. Jätkatakse hajaasustuse programmi elluviimist. 

8.6.5. Jätkatakse koostööd korraldatud jäätmeveo osas. Korraldatakse jätkuvalt ohtlike jäätmete 

kogumisringe hajaasustuses ning arendatakse jäätmejaamade tööd. 

 

8.7. Ühistransport 

8.7.1. Koostöös Maavalitsusega arendatakse ühtne ühistranspordisüsteem, mis ühendab 

olemasolevad maakondlikud ja valla bussiliinid süsteemselt. Koostöös Maavalitsusega tagatakse 

olemasolevate liinide säilimine ning toimiv ja tõhus ühistranspordisüsteem kogu Vallas sh Valla 

keskuse ja piirkondlike teenuskeskustega. 

8.7.2. Arendatakse avalike ja kommertsliinide toimimist ühtses ühistranspordisüsteemis. 

8.7.3. Arendatakse isikliku transpordi ja ühistranspordi ühendamise taristut (nt bussiootepaviljonid, 

parklad rongipeatustes). 

 

8.8. Teed ja tänavad 

8.8.1. Teede hooldamise (sh talihoolduse) teostamisel säilivad vähemalt lepingu sõlmimise hetkel 

kehtivad põhimõtted ja kvaliteedinõuded, arvestatakse piirkondlikke eripärasid. 

8.8.2. Tagatakse teede remont ja rekonstrueerimine teehoiukava alusel ning tali- ja suvine hooldus. 

8.8.3. Teede hoolduse ja investeerimise mahtude säilitamine ühinevates piirkondades viimase 

kolme aasta keskmises mahus teehoiukava alusel. 

8.8.4. Koostatakse Valla teehoiukava ning selgitatakse välja investeeringute vajadus ühe aasta 

jooksul arvates lepingu jõustumisest. 

8.8.5. Taotletakse riiklike arengukavade ja planeeringutega ette nähtud riigiteede rekonstrueerimist. 

8.8.6. Arendatakse teede ja tänavate valgustusvõrku kogu Vallas. 

 

8.9. Ettevõtluskeskkond 

8.9.1. Tehakse koostööd Töötukassaga Valla elanike täiend- ja ümberõppe korraldamisel, et 

suurendada ettevõtlusaktiivsust ja toetada elanike tööhõivet.  

8.9.2. Viiakse läbi ettevõtjate ümarlaudasid, et rakendada parimaid lahendusi ettevõtluskeskkonna 

arendamiseks ja valla elanike töövõimaluste mitmekesistamiseks. 

8.9.3. Makstakse Valla eelarvest väikeettevõtetele ettevõtlustoetust. 
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8.9.4. Panustatakse olemasoleva kinnisvara ja ruumide kasutuselevõtmisele ettevõtluses.  

 

8.10. Organisatsioonidesse kuulumine ja välissuhted 

8.10.1. Vald on Euroopa Maapiirkondade Harta (Charter of European Rural Communities) liige. 

8.10.2. Valla kuulumise koostööorganisatsioonidesse (LEADER tegevusgrupp, EMOL/ELL, POL 

jne) otsustab Valla volikogu peale 2017. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimisi. 

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

arvestades maksimaalses ulatuses väljakujunenud ja toimivaid koostöösuhteid välispartneritega. 

 

9. VALLA AMETIASUTUSE AMETNIKUD JA TÖÖTAJAD (TEENISTUJAD) 

 

9.1. Ühinenud omavalitsuste ametiasutuse ametnikud ja töötajad viiakse vastavalt avaliku teenistuse 

seaduse § 98 lõike 1 punktide 1 ja 2 ning töölepingu seaduse § 112 lõike 1 alusel üle Valla 

moodustatava uue ametiasutuse koosseisu. 

9.2. Valla uue ametiasutuse ametikohad täidetakse eelkõige sisekonkursi teel, et tagada info, 

teadmiste ja oskuste kvaliteet ning nende säilimine ja haldusprotsesside tõrgeteta jätkumine.  

9.3. Kui teenistuja senine ametikoht Valla uue ametiasutuse koosseisus koondatakse, makstakse 

teenistujale teenistusest vabastamisel seaduses sätestatud tingimustel koondamishüvitis ning 

preemia kolme kuu põhipalga ulatuses. 

9.4. Ühinenud omavalitsuste abivallavanematele makstakse volikogu otsusega hüvitist ühe kuu 

töötasu 3-kordses ulatuses. Hüvitist ei maksta, kui volikogu nimetab isiku abivallavanema ametisse 

või valib vallavanema või volikogu esimehe ametikohale. 

9.5. Kui vallasekretäri senine ametikoht Valla uue ametiasutuse koosseisus koondatakse, makstakse 

vallasekretärile teenistusest vabastamisel seaduses sätestatud tingimustel koondamishüvitis ning 

preemia kuue kuu põhipalga ulatuses. 

 

10. INVESTEERINGUD 

 

10.1. Investeeringuid tehes järgitakse piirkonna tasakaalustatud arengu põhimõtet, arvestatakse 

ühinevate omavalitsuste arengukavasid, eelarvestrateegiaid, tehtud investeeringuid ja võetud 

kohustusi ning majanduslikke võimalusi, samuti objekti olulisust ja kasutamist piirkonna elanike 

poolt. 

10.2. Ühinevates piirkondades säilitatakse eelarvestrateegiates ettenähtud omafinantseerimismahud. 

Lepingosaliste poolt kokkulepitud prioriteetsete investeeringute loetelu koos eeldatava maksumuse 

ja finantseerimisallikatega on esitatud käesoleva lepingu lisas 3
1
. 

10.3. Toetusvahenditega seotud investeeringud teostatakse vaid toetuse eraldamisel. 

10.4. Enne haldusterritoriaalse korralduse muudatuse jõustumist ei võta ühinev omavalitsus ilma 

teiste ühinevate omavalitsustega kooskõlastamata laenu üle eelarvestrateegia mahu. Võlakohustuste 

võtmisel järgivad ühinevad omavalitsused haldusreformiseaduse §-s 25 sätestatut. 

 

11. ÜHINEMISTOETUSE KASUTAMINE 

 

11.1. Ühinemistoetust kasutatakse ühineva omavalitsuse piirkonnas summas 300 000 eurot ühe 

ühinenud omavalitsuse kohta (v.a ühinev Põlva vald) ja 800 000 eurot ühineva Põlva valla kohta, 

millest on maha arvatud Valla ümberkorraldamisega seotud kulud, sh lahkumishüvitised. 

Eelnimetatud ühineva Põlva valla ühinemistoetust kasutatakse ametiasutuse administratiivhoone 

ehitamiseks. 

11.2. Haldusreformi seaduse §-s 21 lõikes 7 sätestatud täiendavat toetust summas 500 000 eurot 

kasutatakse ühinemisega seotud kulude katmiseks ning lepingu lisas 3 nimetatud objektide 

finantseerimiseks. 

 

                                                 
1
 Ühinemislepingus kokkulepitud investeeringud või arendustegevused esitatakse Valla arengukavas. 
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12. LEPINGU JÕUSTUMINE JA KEHTIVUS 

 

12.1. Leping loetakse ühinevate omavalitsuste vahel sõlmituks, kui ühinevate omavalitsuste 

volikogud on selle oma otsusega kinnitanud. Ühinevate omavalitsuste volikogude otsused on 

käesoleva lepingu lahutamatuks osaks. 

12.2. Leping jõustub valimistulemuste väljakuulutamise päeval. 

12.3. Leping kehtib järgmiste korraliste kohalike omavalitsuste üksuste volikogu valimistulemuste 

väljakuulutamiseni. 

12.4. Lepingu muutmiseks pärast haldusterritoriaalse korralduse muudatuse jõustumist on vajalik 

volikogu koosseisu vähemalt kahekolmandikuline häälteenamus. 

12.5. Lepingu punktid 9.3.–9.5. kehtivad kuni 2018. aasta 31. detsembrini. 

 

13. VAIDLUSTE LAHENDAMINE 

 

Käesoleva lepingu täitmisega seonduvad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi 

seadustega ettenähtud korras. 

 

14. MUUD TINGIMUSED 

 

14.1. Leping kehtestab ühinevate omavalitsuste kohustused, mis kuuluvad tingimusteta täitmisele. 

Kui ühinevate omavalitsuste õigusaktid on käesolevas lepingus sätestatuga vastuolus, loetakse 

käesolev leping ülimuslikuks ja ühinevad omavalitsused järgivad oma tegevuses käesolevas 

lepingus kirjapandut. 

14.2. Lepingu lahutamatuks osaks on selle juurde kuuluvad lisad. 

14.3. Lepingut järgitakse valla arengudokumentide ja eelarvestrateegia koostamisel. 

 

LEPINGU LISAD 

 

Lisa 1. Seletuskiri 

Lisa 2. Valla kaart mõõtkavas 1:50 000 

Lisa 3. Prioriteetsete investeeringute loetelu 

Lisa 4. Põlva valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne 

Lisa 5. Ahja valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne 

Lisa 6. Laheda valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne 

Lisa 7. Mooste valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne 

Lisa 8. Vastse-Kuuste valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne 

Lisa 9. Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemislepingu 

avaliku väljapaneku käigus laekunud ettepanekute ja vastuväidete läbivaatamise tulemuse õiend 


