
Õiend Sangaste valla ja Otepää valla ühinemislepingule esitatud ettepanekute ja vastuväidete läbivaatamise tulemuse kohta 

Nr Esitaja Saabunud Ettepanek/vastuväide Haldusreformi 

komisjoni ettepanek 

Volikogus 

läbivaatamise 

tulemus 

1 Heino 

Kängsepp 

07.11.2016 Teie vallajuhid Kalev Laul ja Kaido Tamberg. 

Lugedes Teie poolt koostatud Otepää ja Sangaste valdade ühinemislepingut, märgin 

seda, et vallad võivad ühineda, aga Otepää linn jäägu linnaks. Linna ja valla juhtimine 

on erinev. Neid liita ei saa. Need on nagu tuli ja vesi. Teie poolt koostatud 

ühinemisleping on rohkem linnasuunaline. Maaelu arengu kohta ei ole seal midagi 

põhilist pakutud. 

Eestimaa on oma eksisteerimise ajast olnud taime- ja loomakasvatuse maa. Maa on 

elu aluseks, ta on oma rahvast söötnud ja jootnud. Kaob põllumees, kaob ka riik. 

Maaelu arenguks on tarvis luua tingimused. Taasiseseisvumise algul hakkasid 

talupidamised hoogsalt arenema. Sellele tegi lõpu peale, kui piima- ja lihatööstuste 

juhiks said suurinvestorid, sealhulgas ka välismaalased. Talupidajate toodangut enam 

ei ostetud. Oleks siis valdade juhid üheskoos asunud väiketalude kaitseks välja, oleks 

väiketalud tootmisse jäänud. Lasti suurinvestoritel tegutseda nagu riik riigis. Nüüd on 

palju raskem väiketalude taastamiseks. Puuduvad loomad, inventar ja tingimused 

toodangu realiseerimiseks. 

Riigi poolt antavad toetused tuleb suunata väiketalude arengule. Talude arengus 

luuakse töökohti ja maale asujaid jätkuks. 

Keelustada mürkide kasutamine ja teravilja tootmine mineraalväetiste peal. Arendada 

mahepõllumajandust, et ka loodus ärkaks ellu. Jätkates vana rada mürkidega, siis on 

meil hääletu kevad käes. 

Võtta teadmiseks, 

maamajandustegevuse 

arendamine pole 

lepingu 

reguleerimisalas. 

Nõus 

komisjoniga. 

2 Heino 

Kängsepp 

07.11.2016 Igasse külla on tarvis valida külavanem, see on vallajuhtide käepikendus 

sidepidamiseks rahvaga. Külavanem peab osalema valla nõupidamistel nõuandva 

häälega. 

Teie Kaido Tamberg, kord juhtisin Teie tähelepanu külavanemate valimisteks. Vastus 

oli järsk, ei ole minu asi. Kas niimoodi peetakse sidet vallas elavate inimestega. 

Organiseerida külade ühispäevi ja ettevõtmisi, endised külade keskused muuta 

tõmbekeskusteks. 

Küsimus on 

kajastatud lepingu p 

8. 

Külavanemate 

valimine eeldab 

külaelanike 

initsiatiivi. 

Nõus 

komisjoniga. 

3 Heino 

Kängsepp 

07.11.2016 Koolides taastada töökasvatus. Rohtunud katseaiad üles harida. Linnakoolides 

organiseerida koostöö linnalähedaste taludega, organiseerides töölaagreid. 

Matemaatika tundides nädalas üks tund planeerida peastarvutamiseks. Laste ajud 

vajavad mõtlemise arendamist. 

Pole lepingu 

reguleerimisalas. 

Edastada ettepanek 

koolidele. 

Nõus 

komisjoniga. 

4 Heino 

Kängsepp 

07.11.2016 Sangaste alevikus ei tohi lasteaeda sulgeda. Lasteaed peab olema lapsele kodu 

lähedal. 

Võtta teadmiseks. 

Lepingu p 7.2.1 

Nõus 

komisjoniga. 



kohaselt jääb 

tegutsema ka Keeni 

Põhikooli lasteaia osa. 

5 Heino 

Kängsepp 

07.11.2016 Sangaste perearsti keskuses rakendada füsioteraapiliste raviteenuste kättesaadavus, 

mis oleks kodule lähemal kui linn. On perearsti keskus, peab olema samas apteek, et 

ei oleks ravimeid linnast tuua. 

Pole lepingu 

reguleerimisalas. 

Meetmed kajastatud 

lepingu p 9.5. 

Nõus 

komisjoniga. 

6 Heino 

Kängsepp 

07.11.2016 Raamatukogu peab jääma avatuks. Küsimus on 

kajastatud lepingu p 

7.6.1. 

Nõus 

komisjoniga. 

7 Heino 

Kängsepp 

07.11.2016 Postkontor peab Sangaste alevikus olema, et seal teha rahalisi arveldusi, samuti 

vajalikke kirjatarbeid osta, ajalehte tellida. Eakad inimesed ei tegele arvutitega. 

Mitte arvestada, pole 

lepingu 

reguleerimisalas.  

Nõus 

komisjoniga. 

8 Heino 

Kängsepp 

07.11.2016 Pingereaks võtta käsile tühjalt seisvad hooned, milledel on mõnel ajalooline, 

arhitektuuriline ja hariduslik väärtus. Kinnisvara sundvõõrandamise seadus § 3 lõige 8 

võimaldab ümbrust või maastikupilti tunduvalt kahjustavate ehitiste muutmiseks või 

kõrvaldamiseks kinnisasja üldistes huvides sundvõõrandada. 

Mitte arvestada, pole 

lepingu 

reguleerimisalas. 

Nõus 

komisjoniga. 

9 Heino 

Kängsepp 

07.11.2016 Metsamajanduses on tarvis taastada metskonnad, metsavahikordonid. Metsa 

hooldatakse aastaringselt, tööd ja töökohti jätkub. Hetke seisuga on riigimetsad ja 

looduspargi metsad nagu padrikud. Murdunud puid ja põõsaid täis. Kvartalite sihid on 

võsastunud. 

Mitte arvestada, pole 

lepingu 

reguleerimisalas. 

Nõus 

komisjoniga. 

10 Heino 

Kängsepp 

07.11.2016 Korraldate rahvaküsitluse ühinemise kohta vallamajas. Kuidas saab inimene 

ääremaalt kohale tulla, kui selleks pole liiklemise võimalust? 

Mitte arvestada, pole 

lepingu 

reguleerimisalas. 

Nõus 

komisjoniga. 

11 Heino 

Kängsepp 

07.11.2016 Toiduabi jagati varemalt Sangastes, miks nüüd Valgas. Kas see on siis teenuse 

kättesaadavus kodu lähedalt? 

Mitte arvestada, pole 

lepingu 

reguleerimisalas. 

Nõus 

komisjoniga. 

12 Otepää 

Vallavalitsus 

07.11.2016 Kontrollida ühinemislepingus mõiste „sümboolika“ kasutamise õigsust. Arvestada, parandada 

lepingu p 1.1, 4. ja 4.6 

sõnastust. 

Nõus 

komisjoniga. 

13 Otepää 

Vallavalitsus 

07.11.2016 Muuta ühinemislepingu lisa 5 „Prioriteetsete investeeringute kava 2016-2020“, sh: 

* Arvata sellest välja Palupera vallaga seotud investeeringuobjektid (kajastatakse 

Palupera valla ja Otepää valla haldusüksuste piiride muutmise kokkuleppes, vajadusel 

lisada viide kokkuleppele); 

* Vaadata üle kõik investeeringuobjektid arvestades asjaolu, et ühinemistoetust 

eraldatakse arengukavas ettenähtud või ühinemislepingus kokkulepitud 

investeeringuteks (KOÜS § 6 lg 2 p 6). 

Arvestada, muuta 

lepingu lisa 5. 

Nõus 

komisjoniga. 



14 Sangaste 

Vallavalitsus 

08.11.2016 Muuta ühinemislepingu lisas 5 „Prioriteetsete investeeringute kava 2016-2020“ 

märgitud Sangaste valla investeeringuid, prioriteetseid ühistegevusi ja 

ühinemistoetuse kasutamist puudutavat sõnastust (vastavalt ettepanekule). 

Arvestada, muuta 

lepingu lisa 5. 

Nõus 

komisjoniga. 

15 Toomas 

Liiva, Tiie 

Jaaniste, 

Külle Viks, 

Kaire 

Ojavee, 

Terje 

Aasaroht, 

Kaja Oja, 

Heivi Truu, 

Ene Must, 

Jaana 

Mihailišina, 

Katrin Urke, 

Anneli 

Vetka 

08.11.2016 Leppe punkti 7.1.2. järgi tagatakse ühinenud omavalitsuses lastele võimalus 

omandada kvaliteetset alus- ja põhiharidust võimalikult elukoha lähedal, ning leppe 

punkti 7.3.1. järgi säilitatakse selleks ühinevate omavalitsuste koolivõrk 

ühinemiseelses seisus. Samas sedastab sama leppe punkt 7.1.6., et esimesel 

ühinemisjärgsel aastal töötatakse välja haridusvõrgu strateegia ja võrgu arendamise 

vajadus. Viimatinimetatust ei selgu sama tegevuse eesmärk. 

Ettepanek: Optimaalse haridusvõrgu kokkuleppimisel ühinemislepingus palume 

tõepoolest järgida hariduse kvaliteetsuse põhimõtet, mis tähendab nüüdisaegse sisu ja 

õppekorraldusega õpet, tagades seejuures igale lapsele keskendunud õppe. 

Elukohalähedus ei ole kvaliteetsus. 

Nüüdisaegne, kiirelt muutuva ühiskonna vajadustega kaasaskäiv õpe eeldab 

kvaliteetset taristut ja läbimõeldud õppesisu, korralikke õppelaboreid, võimetekohase 

koormusega töötavaid õpetajaid, toetavaid tugisüsteeme ja –võrgustikke, finantsilist 

vabadust arendustegevusteks jpm. 

Ettepaneku tegijad loodavad, et leppe sõlmimisega võtavad pooled täieliku vastutuse 

kõigi koolide arengu eest, sest kvaliteetne haridus ei ole lihtsalt mugav väljend. 

Võtta teadmiseks, 

põhimõtted kajastatud 

lepingus. 

Nõus 

komisjoniga. 

16 Toomas 

Liiva jt 

08.11.2016 Leppe punkti 7.1.2. järgi säilitatakse õpilastransport vähemalt ühinemiseelsel tasemel. 

Otepää Gümnaasium leiab, et õpilastransport peab muutuma paindlikumaks, kuna osa 

Valgjärve valla ja Palupera valla õpilasi ei saa juba aastaid õpilastranspordi 

korralduse tõttu viimastes tundides osaleda, viimatinimetatu on kooli pidajale teada. 

Nende kahe valla õpilastel ei ole õpilastranspordi praeguse korralduse tõttu võimalik 

parimal viisil täita koolikohustust.  

Ettepanek: Sõnastada punkt 7.1.2. selliselt, et õpilastransport korraldatakse õpilaste 

reaalsetest vajadustest ja koolide õppetöö korraldusest lähtuvalt. 

Mitte arvestada,  

meetmed kajastatud 

lepingu p 10.4.1. 

Nõus 

komisjoniga. 

17 Toomas 

Liiva jt 

08.11.2016 Leppe punkti 7.1.3 järgi lepitakse kokku, et haridusvaldkonnas töötavad nüüd ja 

edaspidi motiveeritud õpetajad ja tunnustatud spetsialistid. Punktis ei kirjeldata, 

missugustele tunnustele vastab motiveeritud õpetaja, ja kes on tunnustatud spetsialist, 

seetõttu jääb see punkt deklaratiivseks ja sisutühjaks. Eeldades, et ühinemisleping 

tagatakse järgmisel neljal aastal rakendusaktide ja reaalsete tegevustega, on meie  

ettepanek: Täpsustada ja sisustada punkt 7.1.3. selliselt, et selles sisalduks 

motivatsioonimehhanismid ja nende tagamise viisid. 

Mitte arvestada, pole 

lepingu 

reguleerimisalas. 

Nõus 

komisjoniga. 

18 Toomas 

Liiva jt 

08.11.2016 Leppe punkt 7.1.5. kõlab: „Väärtustatakse hariduse praktilisust, mille tarvis 

arendatakse haridusasutuste koostööd ettevõtjatega“.  

Allakirjutanute hinnangul on selline sõnastus ühekülgne ja jätab väära mulje, et 

Täpsustada lepingu p 

7.1.5 sõnastust: 

„erinevate 

Nõus 

komisjoniga. 



hariduse praktilisus=ettevõtlus.   

Ettepanekud: Kui mõeldud on õppe tihedat seotust ettevõtlusega, siis palume punkt 

nii ka sõnastada. 

Kui on siiski mõeldud õppe praktilisust ehk võimalikult elulist õpet, siis palume 

sõnastus nii ka jätta. Samas juhivad allakirjutanud tähelepanu asjaolule, et nt Otepää 

Gümnaasiumi õppekavad on praegugi üles ehitatud ühiskonna vajadustele (mis 

omakorda on kokku lepitud GRÕKi ja PRÕKiga), mis tähendab, et õppega 

taotletaksegi ettevõtlikku ja loovat hoiakut, ning praktilisi ülesandeid lahendatakse 

kaasuspõhiselt, tehes koostööd nii ettevõtjatega, teadlastega, õigusvaldkonna 

inimestega, poliitikutega, keskkonnahoidjatega, meediaekspertidega, 

näitlejatega,  sportlastega, talunikega, õiguskaitseorganitega, valitsusasutustega jpt-ga. 

Seetõttu leiame, et leppe nimetatud punkt on ajale jalgu jäänud, mõjub triviaalsena 

ega saaks olla omaette lepe tulevikku suunatud dokumendis juhul, kui selle 

tagamiseks pole ette nähtud innovaatilisi lahendusi. 

valdkondade 

esindajatega 

(ettevõtjad, teadlased, 

poliitikud, 

keskkonnahoidjad, 

meediaeksperdid, 

näitlejad,  sportlased 

jne).“ 

19 Toomas 

Liiva jt 

08.11.2016 Leppe punkti 7.2.2. järgi võetakse suund lasteaia ja üldhariduskoolide pedagoogide 

palgamäärade ja tasustamise aluste ühtlustamisele. 

Pedagoogi mõistet üldhariduses enam ei kasutata, on õpetajad, tugispetsialistid ja 

juhid. Pedagoogid töötavad koolieelsetes lasteasutustes. 

Arvamus: Toetame alushariduse pedagoogide töötasude tõstmist ja lasteaiapedagoogi 

töö väärtustamist. 

Samas leiame, et ei ole võimalik ega vajalik ühtlustada punktis 7.2.2. nimetatud 

gruppide töötasustamise aluseid, kuna töö sisu ja vastutus on väga erinevad, ning on 

väga erinevad juba ka ühe asutuse piires. 

Täpsustada lepingu p 

7.2.2 sõnastust:  

„Vallas võetakse 

kurss lasteaia ja 

üldhariduskoolide 

õpetajate 

palgamäärade 

ühtlustamisele.“ 

  

Nõus 

komisjoniga. 

20 Toomas 

Liiva jt 

08.11.2016 Leppe punkti 7.3.2. järgi tagatakse Otepää Gümnaasiumi atraktiivseks muutmine. 

Selle sõnastuse järgi Otepää Gümnaasium täna ei ole atraktiivne kool.  

Soovime kas kohtuda inimes(t)ega, kes selle punkti sõnastas ja meie koolile karmi 

hinnangu andis, või kirjalikku selgitust selle hinnangu kohta. Selgitus palume saata 

töötajate usaldusisiku Tiie Jaaniste e-posti aadressile tiie@nuustaku.edu.ee . 

Samas palume selgitusse kirja panna, missugune kool on (lähtudes koolide 

olemuslikust, õiguslikust ja ühiskondlikust positsioonist) atraktiivne, ning missuguses 

osas Otepää Gümnaasium sellele kirjeldusele ei vasta. 

Täpsustada lepingu p 

7.3.2 sõnastust: 

„atraktiivsemaks 

muutmine“. 

Nõus 

komisjoniga. 

21 Toomas 

Liiva jt 

08.11.2016 Leppe punkti 7.3.3. järgi hüvitatakse leppe jõustumisel kooli ja koolist koju sõidu 

kulud gümnasistidele osaliselt ja vajaduspõhiselt.  

Eesti Vabariigi haridusseadus määratleb hariduse korraldamises osalejate vastutuse, 

õpilastranspordi tagamine ja vastavad hüvitusmehhanismid on kohalike omavalitsuste 

pädevuses.  

Ettepanek: Kui eeldatakse, et Otepää Gümnaasium on atraktiivne ja usaldusväärne 

Mitte arvestada. 

Lepingu p 7.3.3 

reguleerib 

gümnaasiumiastmes 

väljaspool valda  

õppivate õpilaste 

Nõus 

komisjoniga. 

mailto:tiie@nuustaku.edu.ee


õppeasutus, kuhu tullakse õppima ka väljastpoolt, siis palume ka neile tulijatele 

tagada võrdne ligipääs gümnaasiumiharidusele (eeldades, et vallasisene koolitransport 

on juba korraldatud ja õppijatele tasuta). Vastasel juhul saadab KOV välja vastakaid 

signaale selle kohta, kas õpilased on siia gümnaasiumisse oodatud või mitte. 

ühistranspordi kulude 

hüvitamist. 

22 Toomas 

Liiva jt 

08.11.2016 Leppe punkti 7.4.1. järgi toetatakse üldhariduskoolides huviringide tegevuse 

jätkamist. 

Otepää Gümnaasiumi kehtiva arengukava üks eesmärke on huviringide tegevuse 

mitmekesistamine. 

Ettepanekud: Koolis huviringide tegevuse jätkamise toetamiseks palume väärtustada 

ringijuhtide tööd ja tegevust, tagades ringijuhi baastöötasu vähemalt 75% Vabariigi 

Valitsuse kehtestatud õpetaja töötasu alammäärast.   

Soodustada uute huviringide teket ning nende ülalpidamist. 

Mitte arvestada. 

Üldhariduskoolides 

huviringide tegevuse 

jätkamise põhimõte 

on kajastatud. 

Ringijuhi baastöötasu 

garanteerimine pole 

lepingu 

reguleerimisalas. 

Nõus 

komisjoniga. 

23 Toomas 

Liiva jt 

08.11.2016 Leppe punkt 7.6. sätestab raamatukogude edasise töökorralduse. 

Ettepanek: Lisada loetelusse ka Otepää Gümnaasiumi raamatukogu, mida on 

viimastel aastatel avardatud ning mille sisusse ja arengusse panustatud. Raamatukogu 

võimalusi (fond ja perioodika) kasutavad juba paljud lapsevanemad, ootame 

raamatukogu võimalusi kasutama ka kõiki teisi  vallakodanikke. 

Mitte arvestada, 

kooliraamatukogu 

ülesanded ja 

töökorraldus tuleneb 

PGS §-st 41. 

Nõus 

komisjoniga. 

 


