
Juhtiv komisjon: haldusreformi komisjon 

 

SELETUSKIRI 

Otepää Vallavolikogu otsuse eelnõule „Sangaste valla ja Otepää valla ühinemislepingu 

ja selle lisade kinnitamine“ 

 

1. Õigusakti vastuvõtmise vajalikkuse põhjendus 

Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse (ETHS) § 91 lõike 1 kohaselt sätestatakse 

ühinemislepingus: 1) omavalitsusüksuse nimi, liik ja sümboolika; 2) haldusterritoriaalse 

korralduse muutmisega kaasnevate põhimääruste ja teiste õigusaktide muutmine; 

3) õigusaktide kehtivus (kuni uute õigusaktide kehtestamiseni kehtivad senised õigusaktid 

edasi sellel territooriumil, kus nad olid kehtestatud); 4) arengukavade kehtivus; 

5) ametiasutuste ja nende hallatavate asutuste struktuuride ja töötajatega seotud küsimused; 

6) haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasnevate võimalike organisatsiooniliste ning 

eelarveliste ja muude varalisi kohustusi ja õigusi käsitlevate küsimuste lahendamine; 

7) osavalla või linnaosa moodustamine; 8) moodustatavate valimisringkondade 

arv; 9) moodustatava omavalitsusüksuse volikogu liikmete arv; 10) ühinemislepingu 

kehtivuse tähtaeg; 11) muud vajalikuks peetavad küsimused. 

Ühinemislepingule lisatakse: 1) seletuskiri, milles peab olema märgitud haldusterritoriaalse 

korralduse muutmise vajaduse põhjendus, territooriumi suurus (pindala) ja alaliste elanike 

arv; 2) haldusterritoriaalse korralduse muutmise otsustanud valdade või linnade 

majandusaasta auditeeritud aruanded; 3) ühineva omavalitsusüksuse kaart mõõtkavas 1:50 

000, kuhu on märgitud ühinemist taotlevate omavalitsusüksuste senised piirid ja uue ühinenud 

omavalitsusüksuse piir. Kui omavalitsusüksus kavatseb kohaliku omavalitsuse üksuste 

ühinemise soodustamise seaduse § 6 lõikes 1 nimetatud ühinemistoetust kasutada 

investeeringute finantseerimiseks, tuleb ühinemislepingule lisada haldusterritoriaalse 

korralduse muutmisega kaasnevate investeeringute tegemise vajaduse põhjendus ja eelarve. 

Ühinemislepingule lisatakse volikogule esitatud ettepanekud ja vastuväited ning õiend, milles 

näidatakse nende saabumise kuupäev, esitaja ja volikogus läbivaatamise tulemus. 

 

Sangaste valla ja Otepää valla ühinemislepingu ja selle lisade avalik väljapanek korraldati 

ajavahemikul 19. oktoober – 8. november 2016. a. Võrreldes avalikul väljapanekul olnud 

materjaliga on ühinemislepingut ja selle lisasid muudetud, arvestades nende kohta esitatud 

ettepanekute ja vastuväidete volikogu haldusreformi komisjonis ja volikogus läbivaatamise 

tulemust. Samuti on asendatud Lisa 4 Ühineva kohaliku omavalitsuse üksuse kaart ning 

lepingule on Lisana 6 lisatud Palupera valla ja Otepää valla haldusüksuste piiride muutmise 

kokkulepe. 

 

ETHS § 91 lõike 6 kohaselt kinnitatakse ühinemisleping ja selle lisad asjaomase volikogu 

otsusega. 

 

2. Õigusakti sisu selgitus  

Kinnitatakse Sangaste valla ja Otepää valla ühinemisleping koos järgmiste lisadega: 

1) Lisa 1 Seletuskiri Sangaste valla ja Otepää valla ühinemislepingule; 

2) Lisa 2 Sangaste valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne; 

3) Lisa 3 Otepää valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne; 

4) Lisa 4 Ühineva kohaliku omavalitsuse üksuse kaart; 

5) Lisa 5 Prioriteetsete investeeringute kava 2017-2022; 

6) Lisa 6 Palupera valla ja Otepää valla haldusüksuste piiride muutmise kokkulepe. 

 



3. Milliste õigusaktidega on käesoleval ajal küsimus reguleeritud 

KOKS, ETHS. 

 

4. Milliseid valla õigusakte on vaja tühistada või muuta seoses õigusakti vastuvõtmisega 

- 

 

5. Õigusakti vastuvõtmisest tulenevad kulutused ja katteallikad 

- 

 

6. Õigusakti täitjad, tähtajad ja kontrolli teostajad 

Akti täitjaks on Otepää Vallavalitsus. 

 

7. Kellele vastuvõetud akt edastada 

Pärast ühinemislepingu kinnitamist avalikustatakse see koos lisadega valla veebilehel. 

Ühinemisleping avaldatakse Riigi Teatajas. 

 

8. Akti jõustumine 

Alates teatavakstegemisest. 

 
Eelnõu esitaja Otepää Vallavalitsus 

Esitamise aeg  8. detsember 2016 

Eelnõu koostaja vallasekretär Janno Sepp 

Eelnõu ettekandja vallavanem Kalev Laul 


