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VASTSELIINA VALLA JA ORAVA VALLA 

ÜHINEMISLEPING 

 

 

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

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

seaduse, Vastseliina Vallavolikogu 31.08.2016.a otsusega nr 1-1.2/57 tehtud ettepaneku Orava 

Vallavolikogule algatada haldusterritoriaalse korralduse ja piiride muutmine ning Orava 

Vallavolikogu otsuse ühinemisläbirääkimiste nõustumise kohta (Orava Vallavolikogu 

14.09.2016 otsus nr 53), (edaspidi nimetatud lepinguosalised) sõlmivad käesoleva 

ühinemislepingu (edaspidi leping): 

 

1. Üldsätted 

1.1. Leping sätestab lepinguosaliste vabatahtliku ühinemise tulemusena kohalike omavalitsuse 

üksuste ühinemise aja ja eesmärgid, moodustatava kohaliku omavalitsuse üksuse liigi, nime, 

sümboolika, piirid, ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste õigusaktide kehtivuse, 

ühinemisega kaasnevad organisatsioonilised ümberkorraldused ja juhtimisstruktuuriga 

seotud muutused, avalike teenuste osutamise põhimõtted teenusvaldkonniti, töötajate ja 

teenistujategaseotud küsimuste lahendamise, investeeringud ja riikliku ühinemistoetuse 

kasutamise. 

1.2. Uue haldusüksuse tegevussuundade kavandamisel, eesmärkide elluviimisel, kohalikule 

omavalitsuse üksusele pandud kohustuste täitmisel ja teenuste korraldamisel ning rahaliste 

vahendite suunamisel lähtub ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu lepingu 

kehtivuse ajal käesolevas lepingus sätestatust. 

1.3. Ettevalmistusperioodina käsitletakse ajavahemikku, mis jääb lepingu heakskiitmise 

(eeldatav aeg detsember 2016) ja Vastseliina valla moodustamise (oktoober 2017) vahele. 

1.4. Üleminekuperioodina käsitletakse esimest valimisperioodi. 

 

2. Ühinemise eesmärgid 

2.1. Ajalooliselt ja kultuuriliselt seotud Vastseliina ja Orava valla kogukondade ühendamine. 

2.2. Haldussuutlikkuse suurendamine ning avalike teenuste kvaliteedi tõstmine.  

2.3. Taristu ja ühenduste parandamine, sh teedevõrk ning ühistranspordiühendused. 

2.4. Piirkonna eripära ja arengupotentsiaali tulemuslik rakendamine, sh turismipotentsiaali ühine 

realiseerimine, piirkonna ühine turundus jms.  

2.5. Piirkonna küla- ja seltsielu hoidmine ja arendamine. 

 

3. Ühinemise aeg 

Vastseliina ja Orava valdade ühinemine toimub 2017. aasta kohaliku omavalitsuste volikogude 

valimistulemuste väljakuulutamise päeval. 

 

4. Kohaliku omavalitsuse üksuse liik, nimi, piirid, sümboolika 

4.1. Uus kohaliku omavalitsuse üksus on avalik-õiguslik juriidiline isik valla staatuses. Uue 

avalik-õigusliku juriidilise isiku nimi on Vastseliina vald. 

4.2. Valla territoorium moodustub Vastseliina ja Orava valla territooriumi summana ja valla 

administratiivpiir kulgeb mööda ühinenud omavalitsusüksuste välispiiri. 

4.3. Vallavolikogu ja -valitsuse juriidiliseks asukohaks on Võidu 14, Vastseliina alevik, 

Vastseliina vald, Võru maakond. 

4.4. Vastseliina ja Orava valla ühinemise ning nende baasil uue kohaliku omavalitsuse üksuse 

moodustamisega lõpetatakse ühinevate kohalike omavalitsuse üksuste kui avalik-õiguslike 

juriidiliste isikute tegevus. Vastseliina vald on kõigi nimetatud ühinenud kohalike 

omavalitsuse üksuste õigusjärglane. 



2 

4.5. Vastseliina valla sümboolika (valla vapp ja lipp) töötatakse välja konkursi korras ja 

sümboolika kinnitab Vastseliina Vallavolikogu pärast ühinemist. Konkursikomisjon alustab 

tööd pärast lepinguosaliste volikogude otsuste vastuvõtmist haldusterritoriaalse korralduse 

muutmiseks. Vastseliina valla vapi ja lipu kujundamisel peetakse oluliseks, et nendes 

kasutatakse ühinenud piirkonna identiteeti iseloomustavat sümboolikat. Kuni uue 

sümboolika kinnitamiseni kasutatakse iga ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuse kehtivat 

sümboolikat selle territooriumil. Ühinevate valdade sümboolikat võib pärast ühinemist 

kasutada piirkondliku sümboolikana, mille kasutamiseks koostatakse reglement.  

 

5. Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasnevate õigusaktide ja dokumentide 

kehtivus 

5.1. Vastseliina valla õigusaktide kehtestamiseni kehtivad lepinguosaliste õigusaktid selle 

lepinguosalise territooriumil, kus nad olid kehtestatud ja ulatuses, kus nad ei ole vastuolus 

käesoleva lepinguga. 

5.2. Vastseliina valla põhimääruse muutmise või uue põhimääruse kehtestamiseni tegutseb 

ühendvald Vastseliina valla senise põhimääruse alusel.  

5.3. Lepinguosaliste kõik õigused, kohustused, asjaajamise dokumendid, omandis olevad varad 

ja hallatavad asutused lähevad Vastseliina vallale käesoleva lepingu punktis 3. sätestatud 

tähtajal. 

5.4. Punktis 5.3 nimetatud asjaajamise dokumendid annab ühineva vallavalitsuse kui 

ametiasutuse nimel üle ametist lahkuv vallavanem ja võtab vastu Vastseliina Vallavalitsuse 

kui ametiasutuse nimel vastu vallavanem. Üleantavad asjaajamise dokumendid ja nende 

registrid peavad olema koostatud ja arhiveeritud vastavalt avaliku halduse dokumentide 

säilitamisele ja arhiveerimisele kehtestatud korrale. 

5.5. Vastseliina Vallavalitsuse haldusesse üleminevad hallatavad asutused tegutsevad seni 

kehtinud põhimääruste alusel ja ulatuses, kus need ei ole vastuolus käesoleva lepinguga, 

kuni uute põhimääruste kehtestamiseni. 

5.6. Vastseliina valla arengukava, eelarvestrateegia ja eelarve vastuvõtmiseni ning uue 

üldplaneeringu kehtestamiseni kehtivad lepinguosaliste kohalike omavalitsuse üksuste 

arengukavad, eelarvestrateegiad, eelarved ja üldplaneeringud, kui need pole vastuolus 

käesoleva lepinguga. 

5.7. Ühinevate kohalike omavalitsuse üksuste omanduses olevate ja nende asutatud juriidilised 

isikud või nende osad lähevad üle ühinenud kohaliku omavalitsuse üksusele, sh 

asutajaliikme õigused ja kohustused. 

5.8. Oluliste arengudokumentide, asjaajamisdokumentide ning töökordade ühtlustamist 

alustatakse ettevalmistusperioodil ja selleks moodustavad osapooled vastava(d) 

komisjoni(d). 

 

6. Juhtimisstruktuur ja organisatsioonilised ümberkorraldused 

6.1. Vastseliina Vallavolikogu koosseisus on 13 liiget, kes valitakse ühes valimisringkonnas. 

Kohalike omavalitsuse üksuste volikogude valimistel 2017. aastal avatakse 

valimisjaoskonnad vähemalt 2013.a kohaliku omavalitsuse üksuste volikogude valimistel 

töötanud valimisjaoskondade asukohtades. 

6.2. Vastseliina Vallavolikogu komisjonide koosseisude kinnitamisel lähtutakse põhimõttest, et 

igas komisjonis on liige igast ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuse piirkonnast. 

6.3. Igapäevaselt vajalike teenuste osutamist ja haldusfunktsioone püütakse nii palju kui 

võimalik delegeerida piirkonnas paiknevatele talitusele (edaspidi teenuskeskusele), 

kodanikeühendustele ja eraettevõtetele. 

6.4. Moodustatakse vallavalitsuse struktuuriüksuse staatuses olevad teenuskeskus. Teenuskeskus 

tagab vähemalt järgmiste teenuste osutamise ja funktsioonide täitmise: piirkonna 

arendustegevus, esmane sotsiaaltöö, registritoimingud ja elanike nõustamine, kohaliku 

vallavara haldus ja majandamine, avalike teenuste järelevalve. 

6.5. Teenuskeskus luuakse: Pargi tee 2, Orava küla. 
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6.6. Tagatakse valla erialaspetsialistide vastuvõtt ja teenuste kättesaadavus teenuskeskuses 

kindlatel vastuvõtuaegadel. Osad tugi- ja spetsialiseeritud ametnike töökohad võidakse 

vajadusel alaliselt paigutada teenuskeskusesse. 

6.7. Teenuskeskuses on kantselei (kodanike vastuvõtt, asjaajamine, registrikanded jms), 

sotsiaal, majandus (sh ehitus, heakord ja keskkond), teeninduspunkti juht (näiteks: 

abivallavanem). 

6.8. Arendatakse kodanikuühenduste, külakeskuste, MTÜ-de kestlikku võimekust osutada 

teatud avalikke teenuseid ning töötatakse välja vastav tegevustoetuste ja projektide 

rahastamise süsteem. 

6.9. Vallavalitsuse kui ametiasutuse teenistujate ametikohtade struktuuri kehtestab 2017. aastal 

valitav Vastseliina valla volikogu. /Valla ametiasutuse struktuuri, koosseisu ja palgajuhendi 

kehtestab uus valitud volikogu/. 

6.10. Võetakse suundumus kõikide tänaste toimivate asutuste säilitamisele, kuid samas nende 

juhtimise ja korraldamise tõhustamisele ning nende rahastamise viimisele ühtsele 

läbipaistvale ja võrreldavale alusele. Asutuste tõhususe suurenemine tagatakse ennekõike 

nende omavahelise koostöö soodustamise ja paremast strateegilise juhtimise ja 

koordineerimise arvel. 

 

7. Avalike teenuste osutamise ja arendamise põhimõtted  

7.1. Alus- ja üldharidus 

7.1.1. Säilitatakse olemasolevad haridusasutused Vastseliinas ja Oraval. 

7.1.2. Panustatakse tugiteenuste, sh hariduslike erivajadustega lastele suunatud teenuste 

arendamisse. 

7.1.3. Haridusasutuste töötajate palgatasemed ühtlustatakse. 

7.1.4. Tugispetsialistide (sotsiaalpedagoog, eripedagoog-logopeed, psühholoog) palgatasemed 

võrdsustatakse õpetajate palkadega. 

7.1.5. Haridusasutuste reorganiseerimisel lähtutakse printsiibist, et muudatusteks on vajalik 

vähemalt 11 volikogu liikme poolthääl. 

7.1.6. Panustatakse haridusasutuste vahelise koostöö arendamisse. 

7.1.7. Haridusteenuse kättesaadavuse tagamiseks arendatakse ühtselt koordineeritud 

ühistranspordi korraldusest. 

7.1.8. Jätkatakse seniste kooliõpilastele suunatud toetuste pakkumist. 

7.1.9. Haridusvaldkonna eelarve kavandamisel lähtutakse ühinenud omavalitsuse 

finantsvõimekusest. 

 

7.2. Huviharidus, huvitegevus ja noorsootöö 

7.2.1. Jätkatakse Vastseliina Muusikakooli arendamist ja MTÜ Vastseliina Spordiklubi 

toetamist. 

7.2.2. Huvihariduse ja -tegevuse rahastamise printsiibid ühtlustatakse. 

7.2.3. Jätkatakse haridusasutuste juures pakutavate huvitegevuste pakkumist ja arendamist. 

7.2.4. Olemasolevad noortekeskused jätkavad tegevust, panustatakse omavahelise koostöö 

arendamisse. 

 

7.3. Kultuur, sport ja vaba aeg 

7.3.1. Olemasolevad kultuuri- ja vaba aja asutused ning raamatukogud säilitatakse. 

7.3.2. Panustatakse SA Piusa Külastuskeskuse ja SA Vastseliina Piiskoplinnuse arendamisse 

ning kahe SA koostöö tõhustamisse, nt läbi ühiste turundustegevuste. 

7.3.3. Jätkatakse külade seltsitegevuse toetamist võttes aluseks senise praktika.  

7.3.4. Panustatakse koostöösse RMKga vaba aja rajatiste arendamisel Vastseliina 

Piiskopilinnusest kuni Piusa Külastuskeskuseni 

7.3.5. Toetatakse kogukonnale olulisi kirikuid. 

7.3.6. Jätkatakse õppe- ja spordistipendiumite jagamist.  

7.3.7. Jätkatakse traditsiooniliste tähtpäevade ja tunnustusürituste korraldamist. 
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7.3.8. Panustatakse piirkonnale oluliste laatade korraldamisse (Orava, Vastseliina, Lindora). 

7.3.9. Jätkatakse sporditegevuste toetamist, selleks töötatakse välja ühtne rahastamissüsteem. 

7.3.10. Toetatakse kogukondasid ühendavaid uusi ühisüritusi. 

 

7.4. Sotsiaalteenused ja toetused, rahvatervise ja tervishoiu korraldus 

7.4.1. Sotsiaalteenuste ja –toetuste jaoks töötatakse välja ühtne kord, toetuste määrad 

ühtlustatakse võttes arvesse tänane kogukulu 

7.4.2. Sotsiaalteenuste arendamisel lähtutakse tänasest teenuste pakkumise korraldusest 

7.4.3. Panustatakse Vastseliina hooldekodu tegevuse jätkamisse 

7.4.4. Toetatakse perearsti vastuvõtupunktide säilimist Vastseliinas ja Oraval ning 

hambaraviteenuse säilimist Vastseliinas 

7.4.5. Jätkatakse tervise edendamise tegevusi lähtuvalt terviseprofiilidest 

 

7.5. Kommunaalmajandus ja ettevõtlus 

7.5.1. Kaalutakse võimalust ühendada tänased valla kommunaalettevõtted.   

7.5.2. Soojamajanduses toetatakse lokaalsete lahenduste kaasajastamist ning võimalusel 

taastuvenergiale üleminekut. 

7.5.3. Peetakse oluliseks peamiste riigimaanteede mustkatte alla viimist, sh Kapera-Lepassaare 

ja Hanikase-Lepassaare-Otsa. 

7.5.4. Ühistranspordi puhul toetatakse seniste liinide jätkamist. 

7.5.5. Kohalike teede arendamisel võetakse aluseks senised teehoiukavad. 

7.5.6. Toetatakse vabatahtlike päästjate tegevust Oraval. 

7.5.7. Toetatakse Vastseliina ettevõtlusala arendamist. 

7.5.8. Maamaksumäärade puhul lähtutakse senistest maksustamismääradest. 

7.5.9. Jätkatakse Hajaasustusprogrammis osalemist ja sellesse panustamist. 

 

7.6. Rahandus ja eelarve 

7.6.1. Lepingu kinnitamise päevast ühinevate kohaliku omavalitsuse üksuste volikogudes kuni 

Vastseliina valla volikogu valimistulemuste väljakuulutamise päevani võivad asjaomased 

volikogud kohaliku omavalitsuse üksuse netovõlakoormust mõjutavaid varalisi kohustusi 

võtta 01.10.2016 seisuga kinnitatud eelarvestrateegias planeeritud investeeringuteks ja 

mahus. Eelarvestrateegia väliste investeeringute tegemiseks netovõlakoormust 

mõjutavaid varalisi kohustusi võib võtta volikogude vastastikuse konsensuse korras 

vastavalt haldusreformi seaduse §-le 25. 

7.6.2. Lähtutakse printsiibist, et valla allasutuste aastalõpu eelarve jääk kantakse üle järgmise 

aasta eelarvesse. 

 

8. Valla teenistujad ja töötajad 
8.1. Seatakse eesmärgiks kujunenud teenistujate koosseisu võimekuse maksimaalset kaasamist 

Vastseliina vallas ja vajadusel nende professionaalse taseme suurendamist koolitamise ning 

spetsialiseerumise teel. 

8.2. Vastseliina valla ametiasutuste teenistujate ja hallatavate asutuste töötajatega seotud 

küsimuste lahendamisel lähtutakse üldjuhul haldusreformi seaduse § 18 sätestatust. 

8.3. Teenistustingimused ja töölepingu tingimused, mis üleminevatel teenistujatel ja töötajatel on 

kehtinud eelmise tööandja või tegevuse lõpetanud tööandja juures, on siduvad Vastseliina 

vallale kui uuele tööandjale. 

8.4. Kõigile ühinevate kohaliku omavalitsuse üksuste ametiasutustega teenistus- või töösuhtes 

olevatele ametnikele ja töötajatele pakutakse Vastseliina vallas reeglina tema haridusele, 

töökogemusele, teadmistele ja oskustele vastavat ameti- või töökohta. 

8.5. Juhul, kui ametnik või töötaja, kellele pakutakse samaväärset ameti- või töökohta, ei soovi 

Vastseliina vallas oma teenistus- või töösuhet jätkata, vabastatakse tema soovil teenistusest 

koondamise tõttu. Hüvitiste maksmisel lähtutakse seaduses sätestatust. Samaväärsust 

hinnatakse poolte kokkuleppel lähtudes tööülesannetest ja töötasust. 
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8.6. Ametnik või töötaja, kellele pakutud ametikoht ei ole samaväärne ja ta ei soovi seetõttu 

Vastseliina vallas oma teenistus- või töösuhet jätkata, koondatakse nähes ette lisaks seaduses 

sätestatule täiendava preemia kuue kuu põhipalga või töötasu ulatuses. 

8.7. Lepinguosaliste kohaliku omavalitsuse üksuste juhtidele kohalduvad sotsiaalsed garantiid 

vastavalt haldusreformi seadusele. 

8.8. Ametnik või töötaja viiakse üle uuele ameti- või töökohale Vastseliina valla ametiasutuse 

struktuuris, kui tema teenistus- või tööülesanded oluliselt ei muutu. 

8.9. Juhtide ameti- või töökohtade täitmisel ja uute ameti- või töökohtade loomisel ja nende 

täitmisel leitakse personal eelkõige sisekonkursi teel, et tagada info, teadmiste ja oskuste 

kvaliteet ja nende säilimine ning haldusprotsesside tõrgeteta jätkumine. 

8.10. Sisekonkursi läbiviimisele eelnevalt viiakse teenistujatega läbi arenguvestlus, milles 

selgitatakse välja teenistuja karjäärihuvid, samuti ümber- või lisaspetsialiseerumine 

valmisolek. Koostatakse kõigile arusaadavad ja ühtsed sisekonkursi läbiviimise põhimõtted. 

 

9. Ühinemistoetuste kasutamine ja investeeringud 
9.1. Ühinemistoetust kasutatakse Lepingu lisas 13.3 toodud investeeringute rahastamiseks ja 

haldusterritoriaalse korralduse muutmisega seotud kuludeks.  

9.2. Investeeringuid tehakse järgides Vastseliina valla terviku tasakaalustatud arengu põhimõtet, 

arvestades ühinenud omavalitsuste arengukavasid ja eelarvestrateegiaid, senitehtud 

investeeringuid ja võetud kohustusi ning arvestades majanduslikke võimalusi. 

 

10. Vaidluste lahendamine 

10.1. Käesoleva lepingu täitmisega seonduvad vaidlused lahendatakse seadusega ettenähtud 

korras. 

 

11. Muud tingimused 

11.1. Leping kehtestab lepinguosaliste kehtivad ja täielikult siduvad kohustused, mis tagavad 

lepingu tingimusteta täitmise. Kui ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste õigusaktid on 

vastuolus käesolevas lepingus sätestatud põhimõtetega, loetakse käesolev leping 

ülimuslikuks ning tegevustes lähtutakse käesolevas lepingus sätestatust. 

11.2. Lepingu lahutamatuks osaks on selle juurde kuuluvad lisad. 

11.3. Leping on koostatud eesti keeles ja digitaalselt. Leping edastatakse Võru ja Põlva 

maavanemale ning avalikustatakse lepinguosaliste ametlikul veebilehel ja Riigi Teatajas. 

 

12. Lepingu jõustumine ja kehtivus 

12.1. Käesolev leping loetakse sõlmituks, kui selle on kinnitanud kõigi lepinguosaliste 

volikogud oma otsusega. 

12.2. Leping jõustub 2017. aasta volikogu valimistulemuste väljakuulutamise päevast alates ja 

kehtib järgmise Vastseliina Vallavolikogu korraliste valimiste tulemuste 

väljakuulutamiseni. 

12.3. Ühinemislepingu muutmiseks esimese valimisperioodi jooksul pärast haldusterritoriaalse 

korralduse muudatuse jõustumist on vajalik volikogu koosseisu vähemalt 2/3 

häälteenamus. 

12.4. Ühinemise hetkest omab uus kohaliku omavalitsuse üksus kõiki lepinguosaliste õigusi ja 

kohustusi ning lähtub käesolevas lepingus kokkulepitust. 

 

13. Lepingu lisad 

13.1. Seletuskiri 

13.2. Ühineva kohaliku omavalitsuse üksuse kaart mõõtkavas 1 : 50 000 

13.3. Investeeringute kava 2018-2021 (Vastseliina, Orava) 

13.4. Vastseliina valla 2015.a majandusaasta aruanne 

13.5. Orava valla 2015.a majandusaasta aruanne 

 


