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Ühinemisleht

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

Hea Ahja, Laheda, Mooste,
Põlva ja VastseKuuste
valla elanik!
Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla,
Põlva valla ja VastseKuuste valla ühinemise
algatas Põlva vald.
Põlva Vallavolikogu tegi ettepaneku
kõigile Põlva maakonna omavalitsustele –
Ahja, Kanepi, Kõlleste, Laheda, Mikitamäe,
Mooste, Orava, Räpina, Valgjärve, Vastse
Kuuste, Veriora ja Värska vallavolikogule –
alustada läbirääkimised haldusterritoriaalse
korralduse
muutmiseks
eesmärgiga
moodustada
omavalitsuste
ühinemise
tulemusena uus omavalitsusüksus. Värska ja
Räpina Vallavolikogu keeldusid ettepanekust
alustada ühinemisläbirääkimisi.
Alates käesoleva aasta maikuust on
ühinemisläbirääkimisi
Põlva
vallaga
pidanud kümme valda – Ahja, Kanepi,
Kõlleste, Laheda, Mikitamäe, Mooste,
Orava, Valgjärve, VastseKuuste ja Veriora.
Ühinemisläbiraakimised otsustasid lõpetada
Mikitamäe, Veriora, Orava, Kanepi, Kõlleste
ja Valgjärve Vallavolikogu.
Haldusreformi vajalikkuse üle on
diskuteeritud juba ligikaudu 20 aastat. Valitsus
on regionaalse halduse analüüsimisele ning
teemakohastele läbirääkimistele kulutanud
lugematu arvu töötunde, on joonistatud kaarte
ning tehtud arvutusi, kuid ometi pole seni
suurt reformi aset leidnud. Leidub arvukalt
neid, kes tähtsustavad valdade ja linnade
vääramatut õigust oma tuleviku üle iseseisvalt
otsustada, kui ka neid, kelle arvates peaks
teatud oludes riigil olema voli muutusi tagant
tõugata.
Tänavu suvel võttis Riigikogu vastu
haldusreformi
seaduse.
Haldusreformi
eesmärgiks on suuremate ja võimekamate
omavalitsuste tekkimine, mis pakuksid
elanikele paremat ja kvaliteetsemat teenust.
Uute
tekkivate
omavalitsuse
üksuse
minimaalseks suuruseks on 5000 elanikku.
Reformikava kohaselt on nõutust väiksematel
valdadel ja linnadel käesoleva aasta lõpuni
aega otsustada, kellega ja mis tingimustel
ühineda. Teisisõnu on käes tagumine
aeg muutuste teel ise ohjad haarata ning
omatahtsi heade naabritega ühise laua taga
tulevikuplaanid paika panna.
Ahja, Laheda, Mooste, Põlva ja Vastse
Kuuste valla volikogud on otsustanud asuda
ette valmistama ühinemist Põlva vallaga, mis
moodustus 2013. aastal Põlva linna ja Põlva
valla ühinemise teel. Ühinemisläbirääkimiste
juhtkomisjoni ja valdkonnakomisjonide töö
tulemusena on koostatud ühinemislepingu
projekt, mida käesolev väljaanne tutvustab.
Ühtlasi anname teada eelseisvatest rahva
koosolekutest, kus igal vallakodanikul on
voli avaldada oma arvamust reformi kohta

ning esitada ühinemislepingule ettepanekuid
ja vastuväiteid. Oodatud on kõik head ideed!
Vajaliku info leiab ka elanike küsitluse
läbiviimise aja ja kohtade kohta.
Ühinevatel omavalitsustel on mitmed
ühised väljakutsed – rahvastiku vähenemine
ja vananemine ning sellest tulenevalt
suurenev surve omavalitsuste eelarvetele,
samuti
mitmekesiste ja kvaliteetsete
kohalike avalike teenuste pakkumise erinev
võimekus ja ettevõtlus ja turismipotentsiaali
vähene rakendamine – kõiki neid püütakse
omavalitsuste ühinemisega leevendada või
lahendada. Vajadus omavalitsuste jõude
ühendada muutub päevpäevalt põletavamaks.
Ühinemisega soovitakse saavutada ühineva
valla sotsiaalne, majanduslik, kultuuriline,
administratiivne ja territoriaalne terviklikkus,
suurendada haldussuutlikkust, säilitades
ühinevate
omavalitsusüksuste
omapära.
Soovitakse moodustada jätkusuutlik tugev
vald, mida iseloomustab toimiv mitmekesine
haldus
ja
teenuskeskuste
võrgustik,
turvaline elukeskkond, kus on olemas
konkurentsivõimelised vabaaja veetmise
võimalused,
head
transpordiühendused,
mis vastavad inimeste liikumis ja tööhõive
vajadustele ning kõrge arengupotentsiaal
ühtse piirkonnana.
Ühinemise tulemusena kujuneks Põlva
maakonnas 705,9 km2 ruutkilomeetri suurune
omavalitsus, kus elab ligikaudu 14 600
inimest.
Halduskorralduse
muutumine
aitab
kaasa ühinemispiirkonna tasakaalustatud ja
terviklikule arengule ning tugevdab ühinevate
omavalitsuse
edaspidiseid
positsioone
võimalike riigi poolt läbi viidavate
halduskorralduslike ümberkorralduste korral.
Pärast haldusreformi elluviimist muutub
Põlva maakonna kaart. Kuid hoopis olulisem
on muutuse sisuline mõju, mida paberile
joonistatud piirid ei kajasta. Varem ühinenud
omavalitsuste, sh Põlva linna ja Põlva valla
kogemus näitab, et ühinemise tulemusena
kasvab
omavalitsuse
finantsjuhtimise
kvaliteet ja investeerimisvõimekus. Jõude
ühendades saab muuta oma kodukanti senisest
igas mõttes konkurentsivõimelisemaks. On
väga tähtis, et iga vallakodanik tunneks, et
ees seisvad muutused lähevad talle korda ning
söandaks aruteludes sõna sekka öelda.
Osalegem aktiivselt lepingu tutvustamiseks
korraldatavatel koosolekutel!
Eliko Saks
Ühinemisläbirääkimiste koordinaator

PÕLVA•AHJA•LAHEDA•MOOSTE•VASTSE-KUUSTE
VALDADE ÜHINEMINE

TULE, ÜTLE SÕNA SEKKA!
Rahvakoosolekud ühinemislepingu projekti tutvustamiseks
toimuvad kõigis viies vallas:
Vastse-Kuuste Kultuurimajas 9. novembril 2016 kell 18.00
Ahja Kultuurimajas 10. novembril 2016 kell 18.00
Mooste Kultuurimajas 16. novembril 2016 kell 18.00
Laheda Sotsiaalkeskuses 17. novembril 2016 kell 18.00
Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses 22. novembril 2016 kell 18.00

Rahvakoosolekutel osalevad juhtkomisjoni liikmed
Ahja, Laheda, Mooste, Põlva ja Vastse-Kuuste vallast.
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ÜHINEMISLEHT

Ahja • Laheda • Mooste • Põlva • Vastse-Kuuste valdade

ÜHINEMISLEPING
Projekt

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 10,
Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse §
91, kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise
soodustamise seaduse, haldusreformi seaduse
ja Põlva Vallavolikogu ettepaneku Ahja Valla
volikogule, Laheda Vallavolikogule, Mooste
Vallavolikogule ja Vastse-Kuuste Vallavoli
kogule algatada haldusterritoriaalse korral
duse muutmine ja ühine
misläbirääkimised
(13.01.2016 otsus nr 1-3/8 “Haldusterrito
riaalse korralduse muutmise algatamine ning
ettepaneku tegemine läbirääkimiste alusta
miseks”) 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 ühinemis
läbirääkimistega 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 omavalit
susüksuste ühinemise aja ja eesmärgid, moo
dustatava omavalitsusüksuse nime, liigi, süm
boolika, piirid, ühinenud omavalitsusuksuste
õigusaktide kehtivuse, ühinemisega kaasne
vad organisatsioonilised ümberkorraldused ja
juhtimisstruktuuriga seotud muutused, avalike
teenuste osutamise põhimõtted teenusvald
konniti, töötajate ja teenistujatega seotud küsi
muste lahendamise, investeeringud ja Vabariigi
Valitsuse poolt eraldatava ühinemistoetuse
kasutamise (edaspidi ühinemistoetus).
1.2. Uue haldusüksuse tegevussuundade
kavandamisel, eesmärkide elluviimisel, oma
valitsusüksusele 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 omavalit
suste kui kogukondade jätkusuutliku arengu
ja strateegilise juhtimisvõimekuse ja haldus
suutlikkuse suurendamine ning hea halduse
parimate praktikate juurutamine. Ühendada
tänaste omavalitsusüksuste arengupotentsiaal
ja tugevused, et anda oluline tõuge piirkonna
tasakaalustatud arengusse. Ühinemine võimal
dab parandada omavalitsuse elanike elukvali
teeti, arendada igapäevaelu ja infrastruktuuri.
2.2. Ühinevad omavalitsused seavad ees
märgiks:
2.2.1. tagada Valla elanikele hea ja turvaline
elu;
2.2.2. tagada Vallas osutavate avalike
teenuste kvaliteet ning aeg-ruumiline kättesaa
davus ning nende majanduslikult tõhus korral
dus;
2.2.3. laiendada kohalikku demokraatiat ja
stimuleerida kodanikualgatusele ja -vastu
tusele suunatud tegevusi läbi piir
kondade
kogukonnapõhise (külaliikumine, seltsitege
vus) aktiivse toimimise;
2.2.4. korraldada toimiv ja tõhus ning elanike
liikumis- ja tööhõive vajadustele vastav ühis
transpordisüsteem;
2.2.5. kujundada juhtimiskorraldus, kus valla
kesktasand tegeleb eelkõige strateegiliste küsi
mustega ja teenuste arendamisega ning osutab
tsentraliseeritud ja spetsialiseerumist nõud
vaid teenuseid. Kodanikulähedaste igapäeva
teenuste osutamist teostavad teenuskeskused;
2.2.6. tagada Valla ametiasutuses töötavate
teenistujate professionaalsus, asjatundlikkus,
motiveeritus ning teadmistepõhisus ja kaalutle

tus 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 abi
organisatsioonide vahendeid elanike elukvali
teedi parendamiseks, kohalike arengueelduste
kasutuselevõtuks, lairiba internetiühenduse
arendamiseks ja vallaeelarve väliste investee
ringute 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 valim
istulemus) väljakuulutamise päeval.
4. OMAVALITSUSÜKSUSE NIMI,
LIIK, PIIRID, SÜMBOOLIKA
4.1. Ühinevate omavalitsuste ühinemise
tulemusena Valla moodustumisel ühinevad
omavalitsused kui avalik-õiguslikud jurii
dilised 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 omavalit
susüksus on avalik-õiguslik juriidiline isik
valla staatuses.
4.4. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise
tulemusena moodustuva kohaliku omavalit
suse 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 omavalit
suste välispiiri.
4.7. Valla halduskeskuse ning vallavolikogu ja
-valitsuse juriidiline asukoht on Põlva linnas.
4.8. Valla sümboolika (Valla vapp ja lipp) leid
miseks korraldatakse konkurss. Sümboolika
kinnitab haldusterritoriaalse korralduse muut
mise 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 omavalit
suste õigusaktid selle ühineva omavalitsuse
territooriumil, kus nad olid kehtestatud.
5.2. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise
tulemusena moodustunud Valla volikogu keh
testab valla põhimääruse kuue kuu jooksul voli
kogu valimistulemuste väljakuulutamise päe
vast 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 Val
lale üle käesoleva lepingu punktis 3 sätestatud
ajal.
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 kehtesta
miseni kehtivad ühinenud omavalitsuste aren
gukavad ja üldplaneeringud nendel territooriu
midel, 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 keh
testab valla üldplaneeringu kolme aasta jook
sul valimistulemuste väljakuulutamise päevast
arvates.
5.7. Ühinevate omavalitsuste omanduses
olevad ja nende asutatud juriidilised isikud või
nende osad sh asutajaliikme õigused ja kohus
tused lähevad üle Vallale.
6. VALLA JUHTIMISSTRUKTUUR
JA HALDUSTERRITORIAALSE
KORRALDUSE MUUTMISEGA
KAASNEVAD ORGANISATSIOONI
LISED ÜMBERKORRALDUSED
6.1. Pärast haldusterritoriaalse korralduse muut
mise 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 koos
seisu.
6.2. Valla juhtimise struktuuri kujundamisel ja
teenuste osutamisel lähtutakse Valla haldusterri
toriaalsest terviklikkusest ja asustuse loogikast,
sh Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 7
lõike 5 punktis 10 nimetatud omavalitsusüksuse
organisatsiooniliselt ühtse teenusepiirkonnana toi
mimisest.
6.3. Valla keskusesse koondatakse juhtimis
funktsioonid ja teenused, mis on oma olemuselt
koordineeriva iseloomuga või eeldavad spetsia
liseerumist.
6.4. Valla avalike teenuste kodanikukeskseks
ja -lähedaseks osutamiseks luuakse igasse ühi
nevasse 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 23 liiget, kes vali
takse ühes valimisringkonnas, mis moodus
tatakse ühinevate omavalitsuste territooriu
mide põhiselt.
6.7. Ühinevad omavalitsused võtavad valimis
ringkondade ja -jaoskondade, valimiskomisjo
nide 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 taris
tut, samas säilitades ja laiendades looduslähe
dast, kuid linnalist elukeskkonda ja ela
mu
piirkondi.
8. AVALIKE TEENUSTE
ARENDAMINE
8.1. Haridus ja noorsootöö
8.1.1. Vallas on igal õppijal võimalus oman

dada võimetekohane haridus vaimselt ja füüsi
liselt turvalistes tingimustes, mille eelduseks
on eesmärgistatud ja otstarbekas hariduskor
raldus kohalikus omavalitsuses ning huvigrup
pide aktiivne koostöö. Valla hariduskorraldus
on tulemuslik ja jätkusuutlik, see toimub valla
valitsuse koordineerimise ja järelevalve all.
8.1.2. Kõigile Vallas elavatele lastele, kelle
elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on
Vald, tagatakse lapsevanema soovil lasteaia
koht. 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 lasteasu
tuste töötajate töötasude alammäärad.
8.1.5. Kõigile Vallas elavatele koolikohus
tuslikele lastele, tagatakse võimalus kooli
kohustuse täitmiseks ja põhihariduse oman
damiseks 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 munitsipaal
haridusasutustes 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 üht
lustamine kvalifitseeritud õpetajate töötasu
alammääraga.
8.1.10. Haridusasutustes töötavad kvalifit
seeritud ja motiveeritud õpetajad ning tugi
spetsialistid, asutusi juhivad professionaalsed
ja uuendusmeelsed juhtkonnad.
8.1.11. Tagatakse õpilaste transpordi kor
raldamine arvestades koolide päevakavadega.
Põhikoolis käimiseks tehtavate ühistranspordi
kulude kompenseerimine toimub vastava korra
alusel.
8.1.12. Jätkatakse munitsipaalhuvikoolide
tegevust. Jätkub huviringide tegevus üldhari
duskoolides. Analüüsitakse huvitegevuse
eesmärke ning valikuid ja leitakse võimalusi
koostööks koolide huviringide tegevuse kor
raldamisel.
8.1.13. Toetatakse vallas tegutsevaid eraõi
guslikke kultuuri- ja spordivaldkonnas tegut
sevaid mittetulundusühinguid/sihtasutusi, kes
pakuvad lastele ja noortele võimalusi huvitege
vuseks.
8.1.14. Noorsootöö korraldamist jätkatakse
ja arendatakse tegutsevate noortekeskuste
baasil. Noorsootöö korraldamisel arvestatakse
KOV-ide koostöögruppides koostatud tegevus
kavadega.
8.1.15. Eesmärgiks seatakse aktiivsete noorte
kaasamine valla noorsootöö kavandamisse,
teostamisse ja hindamisse.
8.1.16. Jätkatakse noorteorganisatsioo
nide
toetamist ning noorte töömalevate korral
damist.
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 admi
nistratiivse iseloomuga sotsiaalteenused ning
vastavad teenistujad, teenuskeskustesse jäävad
esmase hoolekande ning toetuste määramise
korraldamine.
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8.2.4. Kuni ühinenud valla ühtsete kordade
kehtestamiseni jätkatakse sotsiaaltoetus
te
maks
mist kliendi senise elukohajärgse
omavalitsuse territooriumil kehtinud määrades.
8.2.5. Sotsiaalteenused ja -toetused kehtes
tatakse kogu vallas ühesugustel alustel ja
määrades. Luuakse elanikkonnale arusaadav
ja elukohas kättesaadav sotsiaaltoetuste ja
-teenuste süsteem.
8.2.6. Valla sotsiaaltoetuste ja -teenuste osu
tamise korrad ja toetuste määrad ühtlustatakse
ühe aasta jooksul arvates lepingu jõustumisest.
8.2.7. Toetusesüsteemi kujundamisel lähtu
takse toetust vajava isiku vajadustest. Nende
hindamiseks moodustatakse komisjon, kuhu
kaasatakse piirkondlikud sotsiaaltööspetsialis
tid.
8.2.8. Võetakse eesmärgiks arendada välja
erineva profiiliga sotsiaalvaldkonna spetsialis
tide ametikohad koos asjakohase tugisüs
teemiga, et võimaldada spetsialiseerumist ja
sellega teenuste kvaliteedi kasvu.
8.2.9. Ühinenud valla suurem mastaap ja
väikeste sotsiaalabi sihtrühmade laienemine
võimaldavad välja arendada sihtrühmaspet
siifilisi sotsiaalteenuseid (puuetega inimesed,
eakad, täiskasvanute hoolekanne, asendusko
duteenus) ja suurendada juurdepääsu sotsiaal
nõustamisteenustele (võla- ja toimetule
ku
nõustamine, perenõustamine, perelepitus).
8.2.10. Arendatakse koduhooldust ning
toetatud elamise ja eluasemeteenust kui öko
noomseimaid teenuseliike, mille kulud kata
vad nii Vald kui ka klient ja tema seadusjärgsed
hooldajad.
8.2.11. Kaasajastatakse sotsiaaleluruumide
võrgustik, seejuures arvestatakse erinevate
siht
gruppide vajadustega. Sotsiaalpindade
loomiseks ja uute elanike ühinenud valda
tuleku soodustamiseks kaardistatakse vabu
elamispindu ning luuakse munitsipaalelamis
pindu.
8.2.12. Pidades silmas elanikkonna vanane
mist ja hoolduskohtade vajaduse kasvu, sea
takse eesmärgiks arendada ööpäevaringset
üldhooldusteenust ühinenud valdade olemas
olevates hooldekodudes ja luuakse uus hoolde
keskus erineva hooldusvajadusega klientidele.
8.2.13. Arendatakse välja sotsiaaltranspordi
teenus.
8.2.14. Jätkatakse kauplusautoteenuse toeta
mist.
8.2.15. Kodanikeühendustele delegeeritakse
nende sotsiaalteenuste osutamine, kus ühen
dustel 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 loo
mine 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 süsteem
suse ja efektiivsuse saavutamiseks toetatakse
Põlva Haigla jätkamist üldhaiglana, perearsti
keskuse väljaarendamist, et oleks tagatud kvali
teetsed ja ööpäevaringsed ning piirkonna vaja
dustele vastavad meditsiini- ja tugiteenused.
8.4. Külaliikumine ja koostöö kodanike
ühendustega
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 külavane
mate/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 suhtle
misel vallavõimu esindajatega. Moodustatakse

külavanemaid/kogukonna esindajaid ühen
dav ning vallavalitsusele nõuandev esindus
kogu(d).
8.4.4. Vald peab oluliseks avalike teenuste
osutamise eesmärgil kodanikeühenduste toeta
mist vallaeelarvest ja töötab välja vastavad
põhimõtted.
8.4.5. Jätkatakse külade arengutoetuse
(mittetulundusliku tegevuse kaasfinantseeri
mine) ja seltsingutoetuse kaudu külade arengu
toetamist vallaeelarvest ja töötatakse välja
vastavad põhimõtted.
8.5. Vaba aeg, kultuur, sport
8.5.1. Ühinevate omavalitsuste eesmärk on
tegusa kultuurielu toetamine ja tugeva kogu
konnatunde loomine ning hoidmine.
8.5.2. Kultuuri- ja sporditegevus jätkub Valla
praegustes asukohtades ja seda arendatakse
süsteemselt ja terviklikult. Valdkonna juhti
misse kaasatakse kultuuri- ja spordikeskuste
juhte.
8.5.3. Ühinemine võimaldab paremini koor
dineerida ja mitmekesistada kultuuri- ja spordi
tegevusi, toetada prioriteetseid sündmusi Valla
erinevates piirkondades. Jätkatakse traditsioo
niliste kultuuri- ja spordisündmuste läbiviimist
ja toetamist ning kultuuri- ja spordiühingute
tegevuse toetamist.
8.5.4. Soodustakse pärimuskultuuriga seotud
tegevusi.
8.5.5. Soodustatakse spordiharrastustega
seotud tegevusi ja toetatakse eraõiguslikke
spordiklubisid.
8.5.6. Toetatakse Eesti meistriliigas ja rah
vusvahelises sarjas põhiklassis osalevaid võist
kondi.
8.5.7. Kõik lepingupoolte raamatukogud jät
kavad tööd praegustes asukohtades.
8.5.8. Kõik raamatukogud viiakse ühtse
juhtimise alla ja töötajate palgamäärad üht
lustatakse.
8.5.9. Eelarvest toetatakse jätkuvalt raama
tute ja perioodika ostmist, luuakse raamatu
kogude raamatute ja teavikute vahetamise
ühtne valda hõlmav süsteem.
8.5.10. Valla tunnustusena antakse välja kul
tuuri- ja spordipreemia(id).
8.6. Elamu- ja kommunaalmajandus,
heakord, ühisveevarustus ja -kanalisat
sioon, soojamajandus, jäätmemajandus
8.6.1. Vallale kuuluvate kommunaalmajan
dusettevõtete (veevarustus, kanalisatsioon,
soojamajandus) koondamine valdkonniti ühtse
juhtimise alla, millega saavutatakse parem
teenuskvaliteet ning efektiivsem ettevõtete toi
mimine ja arendamine läbi mastaabiefekti.
8.6.2. Eesmärk on Valla kinnistute haldus- ja
majanduslike tugifunktsioonide konsolideeri
mine ühte üksusesse (Põlva Haldusteenistus).
8.6.3. Vald arendab SA Keskkonnainvestee
ringute Keskuse (KIK) toel vee- ja kanalisat
sioonitaristut perspektiivsetes piirkondades, et
tagada kvaliteetne ühisvee- ja kanalisatsiooni
teenus. Rekonstrueeritakse lokaalsed väikse
maid asumeid teenindavad ühisvee- ja kanali
satsioonirajatised piirkondades, kus sellised
võrgud on kasutusel.
8.6.4. Jätkatakse hajaasustuse programmi
elluviimist.
8.6.5. Jätkatakse koostööd korraldatud jäät
meveo 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 bussi
liinid 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 kommerts
liinide toimimist ühtses ühistranspordisüs
teemis.
8.7.3. Arendatakse isikliku transpordi ja
ühistranspordi ühendamise taristut (nt bussi
ootepaviljonid, parklad rongipeatustes).
8.8. Teed ja tänavad
8.8.1. Teede hooldamise (sh talihoolduse)

teostamisel säilivad vähemalt lepingu sõlmi
mise hetkel kehtivad põhimõtted ja kvaliteedi
nõuded, arvestatakse piirkondlikke eripärasid.
8.8.2. Tagatakse teede remont ja rekonst
rueerimine teehoiukava alusel ning tali- ja
suvine hooldus.
8.8.3. Teede hoolduse ja investeerimise
mahtude säilitamine ühinevates piirkondades
viimase kolme aasta keskmises mahus teehoiu
kava 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 rekonst
rueerimist.
8.8.6. Arendatakse teede ja tänavate valgus
tusvõrku 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 ettevõt
luskeskkonna arendamiseks ja valla elanike
töövõimaluste mitmekesistamiseks.
8.9.3.
Makstakse
Valla
eelarvest
väikeettevõtetele ettevõtlustoetust.
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 Communi
ties) liige.
8.10.2. Valla kuulumise koostööorganisat
sioonidesse (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 koos
seisu.
9.2. Valla uue ametiasutuse ametikohad täide
takse eelkõige sisekonkursi teel, et tagada info,
teadmiste ja oskuste kvaliteet ning nende säili
mine ja haldusprotsesside tõrgeteta jätkumine.
9.3. Kui teenistuja senine ametikoht Valla uue
ametiasutuse koosseisus koondatakse, maks
takse teenistujale teenistusest vabastamisel
seaduses sätestatud tingimustel koondamishü
vitis ning täiendav hüvitis ühe kuupalga ula
tuses.
9.4. Ühinenud omavalitsuste abivallavane
matele makstakse volikogu otsusega hüvitist
ühe kuu töötasu 3-kordses ulatuses. Hüvitist
ei maksta, kui volikogu nimetab isiku abival
lavanema ametisse või valib vallavanema või
volikogu esimehe ametikohale.
10. INVESTEERINGUD
10.1. Investeeringuid tehes järgitakse piirkonna
tasakaalustatud arengu põhimõtet, arvestatakse
ühinevate
omavalitsuste
arengukavasid,
eelarvestrateegiaid, tehtud investeeringuid ja
võetud kohustusi ning majanduslikke võima
lusi, samuti objekti olulisust ja kasutamist
piirkonna elanike poolt.
10.2. Ühinevates piirkondades säilitatakse
eelarvestrateegiates ettenähtud omafinantseeri
mismahud. Lepingosaliste poolt kokkulepitud
prioriteetsete investeeringute loetelu koos eel
datava maksumuse ja finantseerimisallikatega
on esitatud käesoleva lepingu lisas 3 .
10.3. Toetusvahenditega seotud investeeringud
teostatakse vaid toetuse eraldamisel.
10.4. Enne haldusterritoriaalse korralduse
muudatuse jõustumist ei võta ühinev omavalit
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sus ilma teiste ühinevate omavalitsustega
kooskõlastamata laenu üle eelarvestrateegia
mahu. Võlakohustuste võtmisel järgivad ühi
nevad omavalitsused haldusreformiseaduse §-s
25 sätestatut.
11. ÜHINEMISTOETUSE
KASUTAMINE
11.1. Ühinemistoetust kasutatakse ühineva
omavalitsuse piirkonnas summas 300 000
eurot ühe ühinenud omavalitsuse kohta (va
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 ame
tiasutuse 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.
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 välja
kuulutamise päeval.
12.3. Leping kehtib järgmiste korraliste koha
like omavalitsuste üksuste volikogu valimis
tulemuste väljakuulutamiseni.
12.4. Lepingu muutmiseks pärast haldusterri
toriaalse korralduse muudatuse jõustumist on
vajalik volikogu koosseisu vähemalt kahekol
mandikuline häälteenamus.
12.5. Lepingu punktid 9.3. ja 9.4. kehtivad
kuni 2018. aasta 31. detsembrini.
13. VAIDLUSTE LAHENDAMINE
Käesoleva lepingu täitmisega seonduvad vaid
lused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi
seadustega ettenähtud korras.
14. MUUD TINGIMUSED
14.1. Leping kehtestab ühinevate omavalit
suste kohustused, mis kuuluvad tingimusteta
täitmisele. Kui ühinevate omavalitsuste õigus
aktid on käesolevas lepingus sätestatuga vastu
olus, 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 arengudoku
mentide ja eelarvestrateegia koostamisel.
LEPINGU LISAD
Lisa 1. Seletuskiri haldusterritoriaalse korral
duse muutmise vajaduse põhjenduse, territoo
riumi suuruse ja alaliste elanike arvu kohta
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 audi
teeritud majandusaasta aruanne
Lisa 9. Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla,
Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemis
lepingu avaliku väljapaneku käigus laekunud
ettepanekute ja vastuväidete läbivaatamise
tulemuse õiend
		

Ühinemislepingu lisad,
sh seletuskirja täispikk versioon
on avalikustatud
ühinevate omavalitsuste
veebilehtedel, vallavalitsustes ja
raamatukogudes.
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Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemislepingu
Lisa 3

PRIORITEETSETE INVESTEERINGUTE LOETELU 2017–2021(eurodes)
2017
Kinnistul Kesk 25 asuva koolihoone ümberehitamine
Keskraamatukogu soojapidavuse tõstmine
Projekteerimised
Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse tuleohutusnõuete
täitmine
Sotsiaal- ja hooldekeskuse projekteerimine
Himmaste silla ümberehitamine
Hurda talu taastamine
Staadioni ümberehitamine
Metsa 7 hoone ümberehitamine (lasketiir)
Suusasild üle raudtee
EV 100 projekt (keskväljaku ümberehitamine) jätkuv
Teede, tänavate ehitus ja ümberehitamine (teehoiukava)
Põlva linna ja Peri vahelise kergliiklustee rajamine
Vabriku tn ühendamine Jaama tn-ga (100 m)
Käisi tn ümberehitamine
Siseskatepargi rajamine
Tänavavalgustuse ehitamise koondprojekt
Hajaasustuse programmis osalemine
Mesikäpa Halli ümberehitamine
Bussijaama ümberehitamine
				
Kokku
2018
Kesk tn silla ümberehitamine
Uus administratiivhoone
Sotsiaal- ja hooldekeskuse rajamine
Orajõe kallaste heakorrastamine koos puhkeala ja
biotiikide rajamisega
Aasa tn kõnnitee rajamine
Kunstmuru jalgpalliväljaku ümberehitamine
Mammaste-Taevaskoja kergliiklustee rajamine
Teede, tänavate ehitus ja ümberehitamine
Hajaasustuse programmis osalemine
				
Kokku
2019
Vana vallamaja ümberehitus
Teede, tänavate ehitus ja ümberehitamine
Kase tn pikendamine Vabriku-Ringtee ristmikuni,
kergliiklusteede ühendamine (420 m) 2018
Lepatriinu lasteaia hoone välisfassaadi ja keldri
ruumide renoveerimine
Hajaasustuse programmis osalemine
				
Kokku
2020
Peri külakeskuse ümberehitamine
Teede, tänavate ehitus ja ümberehitamine
Hajaasustuse programmis osalemine
				
Kokku
2021
Teede, tänavate ehitus ja ümberehitamine
Hajaasustuse programmis osalemine
				
Kokku
Põlva vald kokku 2017–2021
AHJA VALD
2017
Vallateede renoveerimine
Mõisapargi rekonstrueerimine
Mõisahäärberi taastamine kooliks
Ahja-Kärsa kergliiklustee rajamine
				
2018
Mõisahäärberi taastamine kooliks
Ahja-Kärsa kergliiklustee rajamine
Järvede puhastamine
Koolihoone ümberehitus hoolduskeskuseks
				
2019
Koolihoone ümberehitus hoolduskeskuseks
Terviseedendus (sh staadioni renoveerimine)
				
2020
Tänvavalgustuse renoveerimine
				
Ahja vald kokku 2017–2021

muu toetus

KOV

KOKKU

2 193 000
100 000

335 000
240 000
60 000
10 000

2 528 000
340 000
60 000
50 000

50 000
170 000
20 000
35 000
110 000
30 000
204 000
306 000

50 000
170 000
100 000
310 000
310 000
200 000
1 588 000
306 000

50 000
525 000
30 000
450 000
90 000
5 944 000

63 000
50 000
280 000
30 000
112 000
30 000
80 000
10 000
2 225 000

420 000
50 000
280 000
80 000
637 000
60 000
530 000
100 000
8 169 000

850 000
160 000

400 000
250 000
100 000
48 000

400 000
1 000 000
950 000
208 000

50 000
37 000
240 000
306 000
30 000
1 461 000

50 000
250 000
1 200 000
306 000
60 000
4 424 000

200 000
606 000
382 000

200 000
606 000
382 000

180 000

180 000

30 000
30 000

30 000
1 398 000

60 000
1 428 000

0

30 000
30 000

100 000
606 000
30 000
736 000

100 000
606 000
60 000
766 000

0
750 000

30 000
30 000
8 247 000

606 000
30 000
636 000
6 456 000

606 000
60 000
666 000
15 453 000

ühinemistoetus

PÕLVA VALD

40 000

80 000
275 000
200 000
170 000
1 384 000
357 000

0
750 000

213 000
960 000
750 000

0

30 000
2 213 000

240 600
460 000
Kokku

Kokku

Kokku
Kokku

LAHEDA VALD
2017
Tilsi lasteaia renoveerimine
Vana-Koiola hooldekodu (aed, parkla, kõnniteed)
Tilsi Põhikooli renoveerimine
Tilsi Kultuuritare renoveerimine
				Kokku
2018
Vallateede renoveerimine
Tilsi Kultuuritare ja Vana-Koiola rahvamaja renovee
rimine
Koostöökeskuse ümberehitamine (lastekodumaja)
				Kokku

0

700 600

150 000

460 000

50 000
360 000
140 000
550 000

50 000
240 600
820 000
140 000
1 250 600

100 000
250 000

55 000

60 000
10 000

515 000

70 000

610 000
60 000
65 000
100 000
835 000

0

700 000
30 000
730 000

30 000
30 000

700 000
60 000
760 000

250 000

0
1 945 600

60 000
60 000
710 000

60 000
60 000
2 905 600

0

270 000
70 000
20 000
50 000
410 000

50 000
50 000

150 000

50 000
150 000

100 000
250 000

30 400
150 000
40 000
5 000
225 400

300 400
220 000
60 000
55 000
635 400

50 000

100 000
200 000

50 000

150 000
450 000

2019
Tilsi mõisa peahoone katuse rekonstrueerimistööd
Tilsi kultuuritare ja Vana-Koiola rahvamaja
renoveerimine
Katlamaja hoone renoveerimine
Vallateede renoveerimine,tänavavalgustuse
uuendamine
				Kokku
2020
Laheda Sotsiaalkeskuse Tilsi maja renoveerimine
Tilsi Kultuuritare renoveerimine
Vallateede renoveeerimine
Kokku
Laheda vald kokku 2017–2020
MOOSTE VALD
2017
Vallateede renoveerimine vastavalt teehoiukavale
Vana katlamaja ümberehitus väikeettevõtjate kodadeks
Kergliiklusteede rajamine (Mooste)
Kauksi küla kanalisatsioonitorustike renoveerimine
Tänavavalgustuse ehitamine suuremates keskustes
(Mooste alevik, Jaanimõisa sissesõidutee, Rasina
keskus)
Traditsioonilise ja ökoehituse õppekeskuse ehitus
endisesse talli
Kokku
2018
Kergliiklusteede rajamine (Kauksi)
Mooste Põhikooli peamaja fassaadi ja vundamendi
remont ning turvauste vahetus
Mahetootmise tootmiskeskuse rajamine endisesse
vankrikuuri
Vallateede renoveerimine vastavalt teehoiukavale
Mooste järve taguse pargi korrastamine ja jalgtee
rajamine
Mooste kaitsealuse pargi rekonstrueerimine
Mõisa haljastus (tiigid, parkla, teed)
Tänavavalgustuse ehitamine suuremates keskustes
(Kauksi)
Mooste aleviku kanalisatsioonitorustiku vahetus ja uue
torustiku ehitus ehitus
Mooste kultuurimaja soojustamine
Kokku
2019
Vallateede renoveerimine vastavalt teehoiukavale
Mooste aleviku ühepereelamute vee- ja kanalisatsioo
nitorustike ehitus koos ülepumpamisjaamaga
Mõisa haljastus (tiigid, parkla, teed)
Rahvamuusikakooli maja soojustus ja remondi lõpp
Tänavavalgustuse ehitamine suuremates keskustes
(Mooste alevik, Kauksi bussijaama ja kortermajade
juures, Jaanimõisa sissesõidutee, Rasina keskus)
Mooste järve veesüsteemi tervendamine
Mooste Põhikooli staadioni ehitamine
Kergliiklusteede rajamine (Mooste)
Kokku
2020
Mõisa haljastus (tiigid, parkla, teed)
Vallateede renoveerimine vastavalt teehoiukavale
Kergliiklusteede rajamine (Mooste, Kauksi, Rasina)
Kokku
2021
Kergliiklusteede rajamine (Mooste, Kauksi, Rasina)
Mõisa haljastus (tiigid, parkla, teed)
Vallateede renoveerimine vastavalt teehoiukavale
Kokku
Mooste vald kokku 2017–2021
VASTSE-KUUSTE VALD
2017
Vastse-Kuuste Kooli välisfassaadi renoveerimine
Kokku
2018
Kergliiklustee RMK Loodusmaja -Taevaskoja, harulõik
Maarja küla 3,8 km
Lasteaia II etapi ehitus
Kokku
2019
Vastse-Kuuste koolivõimla ventilatsioon
Vastse-Kuuste kultuurimaja renoveerimine (põrand,
aknad, valgustus)
Kergliiklustee RMK Loodusmaja -Taevaskoja, harulõik
Maarja küla 3,8 km
Kokku
2020
Vastse-Kuuste pargi rekonstrueerimine ja veesilma
korrastamine
Karilatsi-Postitee kergliiklustee ehitamine
Kokku
Vastse-Kuuste vald kokku 2017–2020
Ühinevad vallad kokku 2017–2021

muu toetus

KOV

KOKKU

50 000
70 000

5 000
7 000

55 000
77 000

30 000
50 000

50 000
20 000

5 000
50 000

85 000
120 000

80 000

190 000

67 000

337 000

20 000

20 000
100 000
80 000
200 000
1 050 000

10 000
10 000
8 000
28 000
370 400

50 000
110 000
88 000
248 000
1 670 400

70 000
30 000
120 000
40 000

30 000
80 000
50 000
30 000
10 000

100 000
80 000
80 000
150 000
50 000

523 000

201 000

724 000

0

783 000

401 000

1 184 000

100 000

65 000
50 000

15 000
40 000

80 000
190 000

780 000

424 000

1 204 000

80 000
120 000

70 000
20 000

150 000
140 000

200 000
40 000
30 000

30 000
10 000
20 000

230 000
50 000
50 000

340 000

60 000

400 000

60 000
1 765 000

20 000
709 000

130 000
2 624 000

80 000
153 000

70 000
27 000

150 000
180 000

40 000
85 000
30 000

10 000
25 000
20 000

50 000
110 000
50 000

100 000

270 000
20 000
65 000
743 000

60 000
30 000
15 000
257 000

330 000
150 000
80 000
1 100 000

0

40 000
80 000
65 000
185 000

10 000
70 000
15 000
95 000

50 000
150 000
80 000
280 000

0
250 000

65 000
40 000
80 000
185 000
3 661 000

15 000
10 000
70 000
95 000
1 557 000

80 000
50 000
150 000
280 000
5 468 000

0

0

150 000
150 000

150 000
150 000

212 800

53 200

266 000

212 800

577 000
630 200

650 000
916 000

ühinemistoetus

20 000
250 000

50 000
150 000

100 000

73 000
73 000

130 000
47 000

130 000
47 000

177 000

250 000
1 750 000

212 800

53 200

266 000

212 800

53 200

443 000

40 000

10 000

50 000

40 000
465 600

100 000
110 000
943 400

100 000
150 000
1 659 000

15 369 200

10 036 800

27 156 000

NB! Toetusvahenditega seotud investeeringud teostatakse vaid toetuse eraldamisel.

ÜHINEMISLEHT
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Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla,
Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemislepingu
Lisa 1

ÜHINEMISLEPINGU SELETUSKIRI
Ühinemisläbirääkimisi koordineeris läbi
rääkivate volikogude poolt nimetatud esinda
jatest koosnev juhtkomisjon. Komisjoni koos
seisu kuulusid valdavalt volikogude esimehed,
volikogude liikmed ja vallavanemad.
Valdkonna põhiselt moodustati finants- ja
majanduskomisjon, kultuuri-, spordi ja kol
manda sektori komisjon, hariduskomisjon ning
sotsiaal- ja tervishoiukomisjon. Valdkonnako
misjonide ülesanneteks oli teenuste kaardista
mine, valdkondlike ühinemiseesmärkide sead
mine ja täiendus- ning parandusettepanekute
tegemine ühinemislepingusse.
Valdkondlike komisjonide koosseisud olid
laiapõhjalised, kaasatud olid valdkonna amet
nikud, volikogude komisjonide esindajad ning
teiste asjakohaste asutuste ja organisatsioonide
esindajad.
Ühinemisläbirääkimisi koordi
neeris koor
dinaator Eliko Saks, ühinemisläbirääkimiste
protsessi nõustasid Rahandusministeeriumi
poolt määratud ühinemiskonsultandid Kersten
Kattai ja Georg Sootla Tallinna Ülikoolist.
Ühinemise vajaduse põhjendus
Ühinevad omavalitsused on aastakümnete
jooksul üha enam olnud seotud Põlva linnaga
(alates 2013, aastast vallasisese linnaga) nii
tööalase kui teenusrände (era- ja avalike tee
nuste tarbimine) kaudu. Põlva on kujunenud
maakonna domineerivaks tõmbekeskuseks.
Ühendusteede olemasolu annab võimaluse ta
gada funktsionaalselt terviklik vald.
Ühinemispiirkonna moodustavad Põlva
valla lähivööndi piirkonnad, mille elanike tööja tarbimisränne on intensiivne. Ühinemispiir
konna kaugemate piirkondade integreerimine
uues omavalitsuse üksuses eeldab sihipäraseid
meetmeid, ennekõike ühistranspordi paremat
korraldust ja teenuste optimaalsemat osutamist
piirkonnas.
Regionaalse pendelrände kordusuuring,
mis on koostatud kasutades mobiilpositsionee
rimise metoodikat, näitab, et ühinevate kohali
ke omavalitsuste üksuste elanike pendelränne
piirkonnas on selgelt Põlva kui tõmbekeskuse
suunas.
Ühinevate omavalitsuste koostöö on olnud
aktiivne peamiselt sotsiaal- ja haridusvald
konnas ning transpordi korraldamisel. Kuni
01.07.2016 andsid Põlvas keskharidust munit
sipaalkoolid ning 01.09.2016 alustas Põlvas
tegev
ust riigigümnaasium – Põlva Gümnaa
sium, mistõttu on ühinevate omavalitsuste hari
dusränne Põlva-suunal keskhariduse omanda
miseks loomulik. Mitmed ühinemispiirkonna
lapsed omandavad Põlvas ka põhiharidust ja
huviharidust, mistõttu on märkimisväärne ka
põhikoolis ja huvikoolis käivate laste arv, kes
igapäevaselt kasutavad ühistransporti kodust
kooli ja tagasi koju sõitmiseks.
Munitsipaalhuviharidust ühinemispiirkon
nas pakuvad Põlva valla hallatavad asutused
Põlva Spordikool, Põlva Kunstikool ja Põlva
Muusikakool. Mooste vallas tegutseb erahuvi
kool Mooste Rahvamuusikakool, kus õpetatak
se rahvapillidel mängimist.
Põlva valla huvikoolides õpib 01.10.2016
seisuga teistest valdadest 56 õppurit, nendest
Ahja valla lapsi 1, Laheda valla lapsi 11, Moos
te valla lapsi 8 ja Vastse-Kuuste valla lapsi 4.
Kõigi viie ühineva omavalitsuse üksuse ühine
väljakujunenud majandusruum ja omavahel
seotud infrastruktuur, mida juba täna elanikud
kasutavad olenemata elukohast, on ühinemise
üheks eelduseks.
Enamikele ühinemispiirkonna elanikele on
Põlva lähim linn, kus on olemas haigla, polit
sei, pääste-, riigiteenused, raudtee- ja bussi
jaam, pangad, arvestatav kaubandus ja muud
olulised teenused. Ühinenud omavalitsus või

maldab paremini mõjutada nende edasist aren
damist ja kättesaadavust kogu Põlva maakonna
elanikele.
Uus ühinenud omavalitsus moodustab ühtse
ettevõtluspiirkonna. Ühelt poolt on Põlvas asu
vad ettevõtted ja asutused olulised tööandjad
ümberkaudsete omavalitsuste elanikele, samas
moodustab tähelepanuväärne osa Põlva valla
elanikest ümbritsevate valdade töötajaskonna.
Piirkonna oluline sõlmprobleem on inimestele
töökohtade ja kvaliteetsete teenuste kättesaa
davuse kindlustamine. Kuna maapiirkondade
elanike igapäevaelu, eriti töö ja õppimine, on
järjest rohkem seotud linnadega, siis on ini
meste maale jäämise/tulemise eeltingimuseks
head võimalused elanike liikumiseks keskuste
ja kaugemate maapiirkondade vahel. Mobiilsu
se suurenemine ja liikumisvõimaluste paranda
mine pakub ka äärealadele uuenenud arengu
võimalusi, võimaldades saada lihtsamini osa
erinevates kohtades pakutavatest töökohtadest
või teenustest vajaduseta mujale elama kolida.
Tänased ühendusvõimalused on hõreasustus
piirkondades aga sageli puudulikud, mida pee
geldavad ka suhteliselt suured aeg-ruumilised
vahemaad lähimate keskustega.
Tänane ühistranspordisüsteem tugineb vara
semalt väljakujunenud bussiliinidele ning ei
arvesta sageli inimeste tegelikke liikumisva
jadusi. Paremate ühendusvõimaluste tagamise
kõrval muutub hõreneva asustuse tingimustes
väga oluliseks teenuste senisest säästlikum ja
innovatiivsem korraldus ning kohaliku avalike
teenuste infrastruktuuri säästlikum arendami
ne.
Omavalitsused seavad eesmärgiks korraldada
ühistranspordisüsteem ümber selliselt, et see
vastaks elanike liikumis- ja tööhõive vajadus
tele, sh tagataks elanikele transpordiühendus
keskusega ja teenuskeskustega.
Inimeste heaolu ja elukvaliteet maapiirkonda
des sõltub olulisel määral teenitavatest sissetu
lekutest. Kuigi keskmiste sissetulekute regio
naalsed erinevused Eestis on viimastel aastatel
proportsionaalselt vähenenud, on sissetulekute
summaarsed erinevused endiselt suured (erine
des 2015. aastal maakonniti 383 euro ulatuses).
Sissetulekute regionaalse ühtlustumise taga tu
leb osaliselt näha siiski tööalase pendelrände
intensiivistumist suurematesse keskustesse. Ka
rahvastiku üldised siserändesuunad on teeni
tavate sissetulekute piirkondlike erinevustega
tugevasti seotud - Põlva maakonnas, kus kesk
mine palgatase on olnud madalam, on elanike
siseränne negatiivne.
Üksikisiku tulumaksu laekumises kohalike
omavalitsuse üksuste eelarvesse on väga sel
gelt näha kõrgemate sissetulekute kontsentrili
ne koondumine Põhja-Eestisse Tallinna ümb
rusesse ning vähemal määral ka Lõuna-Eestis
Tartu lähiümbrusesse. Seeläbi on ka kohaliku
eelarve tulud, mida piirkonna arendamisse ja
avalike teenuste osutamisse suunata, selgelt
väiksemad Lõuna- ja Kagu-Eesti ning idapiiri
äärsetes piirkondades.
Ühinemispiirkonna palkade tasemes ja tulu
maksu laekumises elaniku kohta on erinevused
mõõdukad (vt joonis).
Kompenseerimaks ühinevate omavalitsuse ük
suste sissetulekute taseme mahajäämust võr
reldes linnaliste piirkondadega, muutub Ahja
valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla
ja Vastse-Kuuste valla ühinemise teel moodus
tuva omavalitsuse üksuse eelistamisel eluko
hana määravaks elukeskkonna kvaliteet ning
liikumisvõimalused.
Ühinemispiirkonna arengu tähtis eeldus on
samuti tugev kohalik kogukond ja elanike sot
siaalne kaasatus (kohaliku kogukonnaalgatuse,
omakultuuri viljelemise, kogukonnateenuste

Joonis. Keskmine brutotulu elaniku kohta aastatel 2007–2015

eurot

Ühinemisläbirääkimiste
korraldus

1 000,00
900,00
800,00
700,00
600,00
500,00
400,00
300,00
200,00
100,00
0,00

Ahja vald
Laheda vald
Mooste vald
Põlva vald
Vastse-Kuuste vald

2007
623,52
564,34
593,16
608,06
606,84

2008
710,83
689,48
669,92
712,68
693,63

2009
678,81
626,27
623,46
675,74
676,12

2010
667,81
621,23
610,49
667,32
657,69

2011
694,64
645,88
644,14
713,01
663,03

2012
720,53
686,50
691,65
758,90
709,90

2013
757,85
755,54
742,35
814,14
776,89

2014
800,39
798,42
788,17
864,51
806,26

2015
849,93
845,57
831,14
912,22
854,06

Allikas: Statistikaamet

osutamise jms kaudu). Kohaliku omaalgatuse
toetamine on aidanud ääremaalistes piirkonda
des alal hoida kohaliku arengu jaoks väärtus
likku inimressurssi, kasvatades teotahtelisi ja
kogukondlikult aktiivseid inimesi. See on aida
nud säilitada ka väljarännanute sidet oma vara
sema kogukonna ja kodupaigaga ning vältida
kohalikust elust võõrandumist. Omakultuurile
tugineva kohaturunduse ja traditsiooniliste too
dete valmistamine ja turustamine on aidanud
muuhulgas elavdada kohalikku majandustege
vust.
Põlva vallas on välja kujunenud aktiivne kü
laliikumine, seda tänu võimekatele ja teotah
telistele külakogukondadele. Ühinevad vallad
seavad eesmärgiks jätkata külaliikumise toe
tamist, et luua tugevat ja turvalist kogukonda
ning hoida omavalitsuse toel aktiivses kasutu
ses avalikku taristut (nt külaseltsid, külakesku
sed).
Ühinemise tulemusena kasvab omavalitsuse
finantsjuhtimise kvaliteet ja investeerimisvõi
mekus. Moodustuv uus omavalitsusüksus on
heal tasemel põhitegevuse tulemiga ning on
võimeline ühinevate omavalitsuste praeguse
keskmise laenukoormuse (so 15,3%) puhul
investeerima 2–3 miljonit eurot aastas. Mak
simaalse laenukoormuse (so 60%) juures on
hinnanguline investeerimisvõimekus 16–17
miljonit eurot aastas.
See näitab piirkonna suuremat ettevõtlusvõi
mekust ja ühinemise otstarbekust ainuüksi
ettevõtluskeskkonna arendamise perspektii
vis. Ligi viieteistkümne tuhande elanikuga
omavalitsus on ettevõtjatele ja investoritele
atraktiivsem partner. Tööturu paranemine ja
mitmekesistumine annab elanikele võimaluse
töötada lähipiirkonnas. See pidurdab väljarän
net ja ääremaastumist. Suurem omavalitsus
suudab paremini reageerida negatiivsete olu
kordade tekkel, olgu nendeks ettevõtjate otsu
sed töökohtade liigutamisel või muud kriisi
situatsioonid.
Põlva maakonna arengukava käsitleb kohaliku
omavalitsuse üksuste ühinemise otstarbekust
(viidatud on, et see on kasulik ja samas ehk
isegi möödapääsmatu), mille tulemusel saa
vad tõmbekeskused olema Räpinas ja Põlvas.
Maakonna arengukava näeb ette kahe – Põlva
ja Räpina – keskuselist haldusmudelit, mille
toimealade raames peaksid tekkima terviklikud
omavalitsused.
Põlva maakonna arengukava toob välja, et
regionaalsed uuringud viitavad omavalitsus
te ebaühtlasele arengule – märgatav on trend,
mille kohaselt suuremate ja keskusfunktsioone
kandvate Põlva ja Räpina haldusvõimekuse in
dikaatorid on Eesti keskmisest kõrgemad, kuid
enamik maaomavalitsustest jäävad keskmisest
nõrgematele positsioonidele. Napp tulubaas ei
võimalda omavalitsustel suunata tähelepanu
pikaajaliste arengueelduste väljaarendamisele
ning teha suuremaid investeeringuid tulevikku.
Samuti juhib arengukava tähelepanu sellele,

et Eesti regionaalpoliitika ei ole seni piisavalt
arvestanud piirkondlike erivajadustega. Riik
likud meetmed on ebapiisavad tasakaalusta
maks ääremaade sotsiaalmajanduslikku maha
jäämust.
Põlva maakonna arengukava kohaselt on prob
leemiks sündimuse madalseisu tõttu pidev ja
järjekindel laste arvu vähenemine maakonnas,
millest tulenev õpilaste, eriti gümnaasiumiõpi
laste vähesus tingib koolivõrgu optimeerimise
vajaduse ning lähitulevikus gümnaasiumihari
duse jätkamise kahes keskuses, Põlvas ja Rä
pinas. Kaugele tulevikku ei jää ka põhikoolide
võrgu optimeerimise vajadus. See omakorda
tähendab, et haridusränne ja sellealane koostöö
ühinevate kohalike omavalitsuse üksuste vahel
kasvab veelgi.
Mooste valla arengukavas peetakse erine
vate valdkondade arendamisel oluliseks koos
tööd naaberomavalitsustega, seda just arvesta
des valla väiksust ja asjaolu, et lähitulevikus
pole ette näha valla eelarve hüppelist kasvu.
Koostööst saadav kogemus on hea eeldus või
malikult probleemivabaks omavalitsuste ühi
nemiseks.
Vastse-Kuuste valla arengukavas tuuakse
välja, et haldusreformi seaduse järgi ei vasta
Vastse-Kuuste vald seaduses sätestatud omava
litsusüksuse miinimumsuuruse kriteeriumile.
Arengukava visioonis tuuakse välja, et aastaks
2024 on Vastse-Kuuste vald defineerinud oma
rolli uue, ühinenud omavalitsuse piirkondlikus
majandusarengus ning kasutab vallas olevaid
ressursse oskuslikult ja jätkusuutlikult, et ta
gada vallaelanikele töövõimalused ja meeldiv
elukeskkond. Arengukava kohaselt on VastseKuuste valla üheks põhiküsimuseks, kuidas
saada üle oma väiksusest ja sellest tingitud
kitsaskohtadest, mis takistavad kvaliteetset
majanduslikku arengut ja aitaks rakendada
piirkondlikus arendustegevuses rakendamata
potentsiaali. Kui sisemiselt ei olda nii tugevad,
et spetsialiseeruda mõnele konkreetsele tege
vusele, mis kujuneks järgnevate aastate aren
gumootoriks, siis on oluline mõelda laiemalt ja
soodustada halduspiiride- ja valdkondadeülest
koostööd.
Ühinemispiirkonnas on omavalitsusi, kes on
arengukavade koostamisel arvestanud tule
vikus ees ootava haldusreformiga. Ühine
mispiirkonna omavalitsuste arengukavades
seatud eesmärke on reaalsem saavutada ühine
nud omavalitsusena.
Statistikaameti koostatud Põlva maakonna
rahvastiku prognoosi kohaselt kahaneb maa
konnas elanike arv 2040. aastaks ligikaudu
6000 inimese võrra. Prognoos on koostatud
01.01.2012 rahvaarvu alusel.
Ühinemispiirkonna omavalitsustel on mitmed
ühised väljakutsed – rahvastiku vähenemine
ja vananemine ning sellest tulenevalt suure
nev surve omavalitsuste eelarvetele, samuti
mitmekesiste ja kvaliteetsete kohalike avalike
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teenuste pakkumise erinev võimekus ja ette
võtlus- ja turismipotentsiaali vähene rakenda
mine – kõiki neid püütakse omavalitsuste ühi
nemisega leevendada või lahendada.
Laheda valla olulisemad objektid on Ridali len
nuväli, looduskaunid järved, valda läbiv Pos
titee ning mõisad ja mõisapargid. Tilsi külas
paiknev staadionikompleks loob võimalused
ka sporditurismiks, mis omakorda soodustaks
majutus- ja teiste teenindusettevõtete tegevust.
Põlva valla suurimaks vaatamisväärsuseks on
Eestis ainulaadne Taevaskoja looduskaitseala.
Intsikurmu lauluväljak, paljude võimalustega
siselasketiir, Mammaste Tervisespordikeskus
ning teised kultuuri- ja spordiobjektid võimal
davad koos arendada kultuuri- ja spordituris
mi, mis tooks huvilisi tervesse piirkonda.
Mooste valla eripärana võib nimetada valla
keskuses asuvat pargi ja järvega Mooste mõi
saansamblit, mis on silmapaistev näide 20.
sajandi alguse mõisaarhitektuurist ja ainuke
Eestis säilinud heimatstiilis peahoonega mõi
sakompleks. Eriti väärtuslik on terviklikult
säilinud hoonete kompleks ja suurejooneliselt
kujundatud vabakujulise planeeringuga, um
bes 60 erineva puu- ja põõsaliigiga ning peaae
gu kahe sajandi vanuste põlispuudega inglise
stiilis 28,6 ha suurune park. Mõisakompleks
toimib külastuskeskusena Sihtasutuse Mooste
Mõis juhtimisel.
Ahja kui atraktiivse turismikeskkonna kujun
damiseks loob eelduse kultuuripärand, eelkõige
ajalooline Ahja mõisakompleks ning Fr. Tugla
se kirjanduslik pärand. Ahja alevikus paikneb
looduskaitse all olev korrapärases stiilis 6,2 ha
suurune park kolme paisjärve ja 1740. aastal
valminud barokse mõisahoonega. Ahja pargi
iidsete pärnade allee on üks maakonna vaata
misväärsusi. Suurimaks vaatamisvääruseks on
Akstes asuv Euroopa suurim sipelgakoloonia,
kus üle 1000 laanekuklase pesa. Pesade kait
seks loodi 1977. aastal 193 hektari suurune si
pelgakaitseala.
Vastse-Kuuste arengukavas nähakse olulisena
looduskauneid järvi ja metsi, samuti Kiidjärve
Looduskeskuse arendamist keskseks infokes
kuseks piirkonna õpilaste loodusõppes, kuid ka
turismiinfo levitamises. Kiidjärvel asub Eesti
suurim vesiveski, kus on kaks paari veskikive
ja neljakorruseline veskihoone.
Arvestades rahvastiku jätkuvat vananemist
ning vanemaealiste põlvkondade osatähtsuse
kasvu rahvastikus (vt joonis), võib sellisel rän
desuunal olla tulevikus üha suurem mõju piir
kondlikule arengule. Negatiivsete ilmingute
kõrval võib rahvastiku vananemine tähendada
piirkondadele ka uusi arengueelduseid, näi
teks sotsiaalse ettevõtluse arengu näol, milles
demograafilise trende arvestades nähakse täna
üsnagi perspektiivset tulevikusektorit kogu va
nanevas Euroopas.
Ühinemine iseenesest demograafilist situat
siooni ei muuda. Muutusi saab esile kutsuda
edasiste poliitiliste valikutega – erinevad toe
tused, elu- ja ettevõtluskeskkonna arendamine,
sellega kaasnev uute töökohtade teke ja palga
taseme paranemine.
Sotsiaalse ettevõtluse arenguks loob hea pin
nase Vastse-Kuuste vallas tegutsev SA Maarja
Küla, mis panustab intellektipuudega inimes
tele eluks ja toimetulekuks vajalike oskuste
õpetamisse ja pakub neile elukohta ja töökoh
ti. SA Maarja Küla missioon on kantud ideest,
et intellektipuudega inimestel on õigus elada
inimväärset ja mõtestatud elu. Põhitegevuseks
on intellektipuudega inimestele iseseisva elu
ja töövõimaluste loomine ning nende aktiiv
ne osalemine ühiskonna töö- ja eluprotsessi
des. Oma unikaalsuse ja teadmiste tõttu võiks
Maarja Külast kujuneda üle-eestiline kompe
tentsikeskus. Juba praegu käib koostöö mit
mete asutustega nii Eestist kui naaberriikidest.
Teiseks on vabasektoril oluline roll kohaliku
kogukonna arendamisel ja kultuuri säilitami
sel.
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vanuseline jaotus seisuga 01.01.2016
0-6
65aastased
aastsed
7-18ja
6% aastased
vanemad
12%

20%

19-64aastased
62%

Kokku elanikke 14591
Allikas: Rahvastikuregister

Oluline objekt piirkonnas on Laheda valla
poolt 2015. aastal asutatud Tilsi Perekodu SA.
Sihtasutus osutab teenust vanemliku hooleta
lastele, kes vajavad riiklikku ülalpidamist ning
raske ja sügava puudega lastele lapsehoiu
teenust. Teenust osutatakse kahes peremajas,
kuni 32 lapsele. Teenuse eesmärgiks on taga
da lastele turvaline ja arendav kasvukeskkond
võimalikult peresarnastes tingimustes. Teenust
rahastab asenduskoduteenusel viibiva lapse
elukohajärgne maavalitsus lepingu alusel Sot
siaalministeeriumi poolt kehtestatud pearaha
ulatuses.
Senine ühinevate omavalitsuse üksuste koostöö
(nii omavahel kui erasektori ja mittetulundus
sektoriga) on piirkondlikus arendustegevuses
ja avalike teenuste osutamisel olnud ebapiisav.
Avaliku ja erasektori koostöö aktiivsem kasu
tuselevõtt tähtsustub edaspidi veelgi, mil siinse
majanduskasvu tagajärjel langeb Eesti välja EL
ühtekuuluvuspoliitika konvergentsipiirkonna
abisaajate regioonide hulgast ning tekib vaja
dus piirkondlike investeeringu- ja arendusvaja
duste katmiseks suurel määral uutest finantsal
likatest EL struktuurfondide kõrval.
Analüüsinud läbirääkimiste käigus valda
de hetkeolukorda, arengutrende, ühinemi
se võimalikke positiivseid ning negatiivseid
mõjusid, jõuti järgmistele järeldustele:
• Ühinemine võimaldab tagada kogu piirkon
na tervikliku ja tasakaalustatud arengu ning
ühtse juhtimise, mis on eelduseks kohaliku
omavalitsuse jätkusuutlikule tegevusele ning
majandusliku potentsiaali kasvule, sealhul
gas võimekusele osaleda pikaajalises planee
rimises ja ühisprojektides.
• Tagatakse suurem haldussuutlikkus, kva
liteetsemate avalike teenuste osutamine,
kasutades selleks paremini olemasolevaid
ressursse – inimesed, hooned, vara. Suurem
eelarve võimaldab maandada paremini fi
nantsriske, määratleda pikemaajalisi inves
teerimisprioriteete ning koondada ressursse
prioriteetsete tegevuste kiiremaks ja kvali
teetsemaks läbiviimiseks.
• Ühise territoriaalse planeerimisega tagatak
se ratsionaalsem investeeringute kavandami
ne ja elluviimine, sihipärasem ja otstarbekam
ressursikasutus.
• Suuremas omavalitsuses on võimalik osu
tada ka selliseid teenuseid, mille sihtrühm
eraldiseisvate valdadena on liiga väike.
• Suuremal territooriumil on võimalik viia
ellu detsentraliseeritud juhtimist, st koha
liku kogukonna ja külaliikumise kaasamist
juhtimisse ning koostöös kogukonnateenuste
arendamist. Ühinemise tulemusel väheneb
piirkonnasisene rivaliteet, ühiselt on või
malik optimaalselt planeerida piirkonna
sotsiaalmajanduslikku arengut (lasteaiad,
koolid, huviharidus, sotsiaalasutused, vaba
aja ja sportimisvõimalused) tagades nende
teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi kõigis
piirkondades. Ühinemine võimaldab kaotada
omavalitsuste omavahelised mahukad arvel
dused.
• Ühinemise järgselt on võimalik ühiselt in
vesteerida olulistesse vaba aja objektidesse

ning elanike elukvaliteeti tagavatesse tege
vustesse. Seatakse eesmärgiks jätkata küla
liikumise toetamist. Omavalitsuse toel hoi
takse aktiivses kasutuses avalikku taristut.
• Anda tõuge kultuuri arendamisse, piirkond
liku eripära paremale kasutamisele kohaliku
elu edendamiseks. Panustatakse sellesse, et
kohalikud kogukonnad oleksid toimivad ja
tugeva kohaidentiteediga tehes omavahel ti
hedat koostööd.
• Tasakaalustatud ja kodanikulähedaste ot
sustusprotsesside tagamiseks nähakse ette
tänastel piirkondade keskustel põhinev tee
nuskeskuste süsteem. Teenuskeskustes osu
tatakse neid teenuseid, mida on otstarbekas
osutada elanikele ruumiliselt lähedal. Tee
nuskeskuses osutatavate teenuste hulk sõltub
teenuspiirkonna suurusest ja olemusest.
• Transpordikorralduse eesmärgiks võetak
se elanike tegelikul liikumis- ja tööhõive
vajadustel põhineva süsteemi säilitamine ja
täiustamine.
• Kommunikatsiooni oluliseks osaks pee
takse ka edaspidi infolehe Põlva Teataja kui
valla ametliku uudistekandja ilmumine ja
tasuta kojukanne iga vallaelaniku postkasti.
Ametlikku infot edastatakse läbi infolehe
ning ametiasutuse veebilehe.
• Volikogu ja valitsus keskenduvad enam
strateegiliste ja pikaajaliste arengute taga
misele, samas kui igapäevaülesannete lahen
damine ja eeskätt teenuste osutamine dele
geeritakse kas asutustele või järjest enam ka
kodanikeühendustele.
• Ühinemine annab valla ametiasutuse tee
nistujatele parema võimaluse spetsialiseeru
miseks ning seeläbi suureneb ametnike asja
tundlikkus.
• Suurem võimekus täita mastaapseid ja si
sult piirkondlikke haldusülesandeid – ette
võtluse arendamine, teede rekonstrueerimi
ne, keskkonnahoid, ühistransport jms.
• Ühinemine võimaldab paremini koordi
neerida ja mitmekesistada kultuuri- ja spor
ditegevusi, toetada prioriteetseid sündmusi
erinevates piirkondades. Jätkatakse tradit
siooniliste kultuuri- ja spordisündmuste kor
raldamist ja toetamist ning kultuuri- ja spor
diühingute tegevuse toetamist.
• Ühinemine võimaldab tugevdada majan
duslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust ning
ühtlustada piirkonna arengut.
• Ühinemine võimaldab saavutada kommu
naalmajanduse valdkonnas mastaabiefekti
ning arendada valdkonna taristut.
• Ühinemislepingu eesmärgiks on võrdsete
võimaluste loomine ühinenud omavalitsu
ses, milleks on vajadusel isikute toimetuleku
toetamine läbi hoolekandelise abi osutamise.
Võrdse kohtlemise printsiibist lähtuvalt on
vajalik peale ühinemist tagada elanikele vaa
tamata elukohast võrdne teenuste ja toetuste
kättesaadavus ja kvaliteet.
Arvestades senist koostööd, ajaloolist, kultuu
rilist ja geograafilist seotust, seadsid ühinevad
omavalitsused ühiseks eesmärgiks ühinevate
kohaliku omavalitsuse üksuste kui kogukon
dade jätkusuutliku arengu ja strateegilise juh
timisvõimekuse suurendamise läbi nende tu
gevuste ning arengupotentsiaali maksimaalse
kasutamise, andmaks olulise tõuke moodustu
va kohaliku omavalitsuse üksuse terviklikkuse
suurendamisse ja tasakaalustatud arengusse.
Ühinemine võimaldab vähendada (pehmenda
da) negatiivseid tendentse senistes arengutes,
parandada omavalitsuse elanike elukvaliteeti,
arendada igapäevaelu ja taristut. Samuti eelda
takse Põlva linna kui regionaalse tõmbekesku
se võimaluste ärakasutamist piirkonna elanike
elukvaliteedi ja tööhõive parandamises.
Ühinemine on eluliselt tähtis nii elanike elu
kvaliteedi parendamiseks kui tänaste kogukon
dade integreerituse ja identiteedi säilitamiseks.
Samas võimaldab avaliku sektori sünergia pa
remini käivitada Põlvamaa majandus- ja töö
hõivepotentsiaali. Panustatakse tegevustele,
mis looks ühinemispiirkonnas soodsama pin
nase mitmekesise väike- ja mikroettevõtluse
arenguks.
Ühinemisega soovitakse saavutada moodus

tuva kohaliku omavalitsuse üksuse sotsiaalne,
majanduslik, kultuuriline, administratiivne ja
territoriaalne terviklikkus, suurendada haldus
suutlikkust, säilitada ühinevate omavalitsuse
üksuste omapära ja arendada väljakujunenud
koostööd. Ühinemise käigus soovitakse moo
dustada jätkusuutlik tugev vald, mida iseloo
mustab toimiv mitmekesine haldus- ja teenus
keskuste võrgustik, turvaline elukeskkond, kus
on olemas konkurentsivõimelised vaba-aja
veetmise võimalused, head transpordiühendu
sed, mis vastavad inimeste liikumis- ja tööhõi
ve vajadustele ning kõrge arengupotentsiaal
ühtse piirkonnana.
Ühinemise tulemusena kujuneks Põlva maa
konnas 705,9 km2 ruutkilomeetri suurune oma
valitsus, kus elab ligikaudu 14 600 inimest.
Pikim vahemaa põhjast lõunasse on ca 40,5 km
ning idast läände ca 30,5 km. Distants Põlva
valla keskusest Tilsi külla on ca 13 kilomeetrit,
Mooste alevikku on ca 15 kilomeetrit, VastseKuuste alevikku on ca 16 kilomeetrit ja Ahja
alevikku on ca 20 kilomeetrit.
Halduskorralduse muutumine aitab kaasa Ahja
valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla
ja Vastse-Kuuste valla tasakaalustatud ja ter
viklikule arengule ning tugevdab ühinevate
omavalitsuse edaspidiseid positsioone võima
like riigi poolt läbi viidavate halduskorraldus
like ümberkorralduste korral.
Juhtimisstruktuur ühinenud koha
liku omavalitsuse üksuses
Ühinemisläbirääkimistel pöörati suurt tähele
panu omavalitsuse juhtimisstruktuuri põhimõ
tete määratlemisele, mis võimaldaks tõhusa
juhtimise kaudu reformi eesmärkide täitmise.
Uus struktuur peab tagama omavalitsuse juhti
mise strateegilise võimekuse kujundada ja teos
tada pikaajalisi arendusprogramme ning kitsalt
spetsialiseeritud ja asjatundlike ametnike ra
kendamise, et tagada professionaalne poliitika
nõustamine ja haldamine, samuti suurendama
pakutavate teenuste mitmekesisust ja kvalitee
ti. Põlva vallas kujunenud juhtimisstruktuur ja
praktikad on need ühinenud omavalitsuse eeli
sed juba osaliselt välja arendanud. Struktuuri
aruteludel keskenduti selle teisele aspektile –
kuidas maandada Põlvat ümbritsevate omava
litsuste piirkondades võimu kaugenemisest ja
vahemaade suurenemisest, samuti omavalitsu
se eri piirkondade mitmekesisusest ja huvide
erisustest tulenevaid ohte, kuidas tagada nende
piirkondade vajaduste tõhus esindatus voliko
gus ja valitsemises ning igapäevaselt vajalike
teenuste kättesaadavus ja piisav kvaliteet.
Ühinenud omavalitsuse tõhusaks korralduseks
kujundatakse selle paindliku organisatsiooni
kontseptsioon. Uues organisatsiooni struktuu
ris ühildatakse valitsemise ja haldamise tsent
raliseerimise eelised ning samas rõhutatakse
detsentraliseerimise võimalusi teenuskeskuste
kui omavalitsuse kohalike territoriaalsete ük
suste loomise kaudu.
Vallavolikogu
Uue omavalitsusüksuse volikogu valitakse
ühes valimisringkonnas. Volikogus on 23 koh
ta. Volikogu esimehe ametikoht on palgaline.
Vallavalitsus kui täitevorgan
Vallavalitsusse kui kollegiaalsesse täitevorga
nisse kuuluvad vallavanem, abivallavanemad
ning muud volikogu poolt kinnitatud isikud.
Valitsuse keskne ülesanne on valla arengustra
teegia kujundamine ja volikogu arutusele tule
vate küsimuste ettevalmistamine. Samuti peab
valitsus tõhusalt suhtlema nii teiste omavalit
suste kui riigiasutuste juhtkondadega ja polii
tikutega ning ametkondadega valla arengustra
teegiate edendamiseks.
Vallavalitsus kui ametiasutus
Vallavalitsuse kui ametiasutuse struktuuris on
osakonnad (valdkondade juhtimine). Territo
riaalsetes teenuskeskustes teenistuses olevad
isikud kuuluvad osakondade struktuuri. Selline
töökorraldus tagab koostöö, kogemuste vaheta
mise võimalused ja organisatsioonilise kuulu
vustunde ning ühtlase kvaliteedi. Osakondade

ÜHINEMISLEHT
ülesandeks on nii strateegiate kui õigusaktide
ettevalmistamisel vajaliku professionaalse
nõustamise ja informatsiooni tagamine poliiti
lisele juhtkonnale. Osakondade funktsiooniks
on samuti omavalitsuse kui terviku haldami
ne, sh asutuste tegevuse koordineerimine ning
spetsialiseeritud teenuste osutamine elanikele.
Ühinemise tulemusena tsentraliseeritakse tugi
teenused.
Vallavalitsuse osakondade teenistujatele, kes
on seotud teenuste osutamisega ja kellel on va
jalik tihe kontakt elanikega ja kohaliku eluga,
võimaldatakse töötada ka endistes vallakeskus
tes moodustatavates teenuskeskustes.
Hallatavad asutused
Ühinemislepingu kohaselt ühinemise tulemu
sel ühegi hallatava asutuse tegevust ei lõpetata,
vaid tõhustatakse nende omavahelist koostööd
ja koordineeritust ning keskendutakse ennekõi
ke asutuste juhtimise ja majandamise täiusta
misele. Ühinemispiirkonna hallatavate asutus
te koha annab ülevaate kõrvalolev joonis.
Hallatavate asutuste tegevust koordineerivad
vallavalitsuse osakonnad vastavalt valdkonna
le.
Hallatavate asutuste baasil võib moodustada
ühisasutusi ja nende filiaale (nt raamatuko
gud), hallatavate asutuste (nt koolid, lasteaiad)
tegevust võib vallavalitsuse osakondadest stra
teegiliselt ja sihipärasemalt koordineerida, et
tagada nende omavaheline koostöö ja tõhus
arendamine (personali arendus, ühistegevused,
võimalik koolide spetsialiseerumine jne).
Kaaluda tuleb haridusasutuste tugispetsialisti
de teenuspiirkonna laienemist ja mitme asutuse
teenindamine selliselt, et tekivad 1,0 koormu
sega töökohad.
Hallatavat asutust (näiteks rahvamajad, noor
tekeskused, kultuuri- ja spordiasutused) võib
koordineerida ka autonoomse võrgustiku põhi
mõttel ja ühildada piirkondlike teenuskeskuste
personaliga. Näiteks raamatukogu töötaja võib
teenuskeskuses töötada kultuurispetsialistina
osalise koormusega.
Omavalitsuse enamusosalusega
äriühingud ja sihtasutused
Ühinemispiirkonnas
tegutsevad
seisuga
20.10.2016 sihtasutus Tilsi Perekodu, sihtasu
tus Tilsi Staadion, sihtasutus Mooste Mõis,
osaühing Ahja Soojus, osaühing Mooste Olme,
OSAÜHING VASTSE-KUUSTE SOOJUS,
aktsiaselts Põlva Soojus, aktsiaselts PÕLVA
VESI ja aktsiaselts “Põlva Haigla”.
Teenuskeskused
Avalike teenuste osutamiseks ja haldamiseks
moodustatakse piirkondadesse (Ahja alevikku,
Mooste alevikku, Tilsi külla, Vastse-Kuuste
alevikku) vallavalitsuse territoriaalsed struk
tuuriüksused – teenuskeskused.
Teenuskeskused kujundatakse kas piirkonna
kui terviku teatud tegevuste korraldamiseks
(kohaliku elu arendamine) või kodanike või
kohapeal asuvate asutuste igapäevaprobleemi
dele konkreetsete lahenduste leidmiseks (sot
siaaltöö ja toetused, hoonete majandamine).
Teenuskeskustes osutatakse neid teenuseid,
mida on otstarbekas osutada elanikule ruu
miliselt lähedal. Teenuskeskuses osutatavate
teenuste hulk sõltub keskuse teenuspiirkonna
suurusest ja olemusest ning vajadusel võib olla
erinev.
Teenuskeskuse teenistujad alluvad valdkonna
põhiselt ametiasutuse osakonna juhatajale.
Ühinemistoetuse kasutamine
Ühinemisläbirääkimiste käigus on ühinevad
omavalitsused kokku leppinud (lepingu punkt
11), et ühinemistoetust kasutatakse ühinenud
Ahja valla, Mooste valla, Laheda valla ja Vast
se-Kuuste valla haldusterritooriumil summas
300 000 eurot ning 800 000 eurot kasutatakse
ühinenud Põlva valla haldusterritooriumil Val

la ametiasutuse administratiivhoone ehitami
seks.
Ühinemistoetusest arvestatakse maha moo
dustunud valla ümberkorraldamisega seotud
kulud.
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• Ühinemispiirkonna hallatavate asutuste paiknemine seisuga 19.10.2016

Haldusreformi seaduse §-s 21 lõikes 7 sätesta
tud täiendava toetuse kasutamise summas 500
000 eurot otsustab ühinemise teel moodustuva
omavalitsusüksuse volikogu.
Ühinemistoetuse kasutamine kajastatakse prio
riteetsete investeeringute loetelus (ühinemis
lepingu lisa 3). Ühinemistoetus ei võimalda
rahastada kõikide loetelus olevate objektide ja
rajatiste rajamist, kuid see loob võimaluse ka
sutada ühinemistoetust kas projektitoetuse või
laenu omafinantseeringuks.
Ühinev Ahja vald kasutab ühinemistoetust
Ahja mõisahäärberi taastamiseks koolimajaks,
kuhu viiakse üle Fr. Tuglase nimeline Ahja
Kool. Samuti on kavas ühinemistoetusega fi
nantseerida peale kooli üleviimist mõisahäär
berisse vabaks jääva koolihoone ümberehitust
hoolduskeskuseks.
Ühinevas Laheda vallas kasutatakse ühi
nemistoetust vallateede renoveerimiseks, Tilsi
Kultuuritare ja Vana-Koiola Rahvamaja re
noveerimiseks, Koostöökeskuse ümberehi
tamiseks, katlamaja hoone renoveerimiseks,
tänavavalgustuse uuendamiseks ning Laheda
Sotsiaalkeskuse Tilsi maja renoveerimiseks.
Ühinevas Mooste vallas renoveeritakse
ühinemistoetusega Mooste Põhikooli peamaja
fassaad ja vundament ning vahetatakse turva
uksed, soojustatakse Mooste Kultuurimaja ja
ehitatakse Mooste Põhikooli staadion.
Ühinevas Põlva vallas kasutatakse ühine
mistoetust ametiasutuse administratiivhoone
ehitamiseks või rekonstrueerimiseks. Põlva
vald vajab haldushoonet juba pikemat aega.
Olemasolevad ruumid ei rahulda vallavalitsu
se vajadusi. Tänane olukord, kus teenistujad
paiknevad eraldi hoonetes, ei ole mõistlik ei
teenistujate ega ka valla elanike suhtes. Peale
ühinemist teenistujate arv suureneb, seega va
jadus täiendavate ruumide järele kasvab.
Ühinevas Vastse-Kuuste vallas kasutatak
se ühinemistoetust senini kahes majas asuva
Lasteaia “Kaari” viimiseks ühte hoonesse, et
tagada lastele kaasaegsed õpi- ja kasvutingi
mused. Samuti on kavas ühinemistoetusega
finantseerida koolimaja võimlasse puuduva
ventilatsioonisüsteemi rajamist, et tagada õhu
kvaliteet tervisekaitse nõuetele ning Kultuu
rimaja valgustuspargi uuendamist ja hoone
kaasajastamist kultuurilise tegevuse kvaliteedi
tõstmiseks.
Investeeringuid tehes järgitakse kogu piirkon
na tasakaalustatud arengu põhimõtet, arvesta
des ühinevate omavalitsuste arengukavasid,
senitehtud investeeringuid ja võetud kohustusi
ning majanduslikke võimalusi ning objekti olu
lisust ning oodatavat kasutamisintensiivsust.
Ühinemislepingu lisad, sh seletuskirja täispikk
versioon on avalikustatud http://www.polva.
ee/avalikustamine, ühinevate omavalitsuste
veebilehtedel ja kantseleides ning ühinevate
omavalitsuste raamatukogudes.

Ühinemislepingu kohta ettepanekute ja vastuväidete esitamine
Ettepanekuid ja vastuväiteid ühinemislepingu projekti kohta saab esitada 1.–23. novembrini 2016.
Ettepanek/vastuväide tuleb sõnastada võimalikult täpselt ning võimalusel viidata konkreetsele ühinemislepingu punk
tile, mille kohta ettepanek/vastuväite esitatakse. Ettepanekule/vastuväitele tuleb lisada selle esitaja nimi ja kontaktandmed
(aadress, e-posti aadress). Ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjonil on õigus jätta anonüümsed ettepanekud menetlemata.
Ettepanek/vastuväide esitada kas digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@polva.ee või paberkandjal allkirjas
tatuna asjaomasele omavalitsusüksusele. Vallavalitsuste aadressid leiad lk 8.
Mis saab kodanikelt ühinemislepingu kohta tehtud ettepanekutest ja vastuväidetest edasi?
Kodanikelt laekunud ettepanekud suunatakse menetlemiseks ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjonile. Juhtkomisjon kaa
lub kõiki laekunud ettepanekuid ning võtab seisukoha, kas ettepanekut toetada või mitte. Seejärel esitab juhtkomisjon ette
panekud volikogudele arutamiseks.
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Ühinemise rahvaküsitlused
Ajavahemikul 1.–5. detsember 2016 viiakse Ahja, Laheda, Mooste, Põlva ja VastseKuuste vallas läbi RAHVAKÜSITLUS,
mille eesmärk on välja selgitada elanike arvamus valdade kavandatava ühendamise kohta.
Küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluses osalemise päeval vähemalt 16aastasel elanikul, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on vastavas omavalitsuses.
Oma arvamust on võimalik avaldada küsitluspunktides sedeliga hääletades või elektrooniliselt omavalitsuste kodulehtedel.

NB! Hääletamisele tulles võtke kaasa isikut tõendav dokument!

Kui isiku tervislik seisund või mõni muu mõjuv põhjus on takistuseks tema vahetule osalemisele küsitluskohas toimuval küsitlusel, võib taotleda küsitluslehe täitmist kodus.
Selleks tuleb esitada taotlus küsitluskomisjonile, vallasekretärile või tuua see küsitluspunkti hiljemalt 5. detsembril 2016 kella 12.00ks.
Elektroonilises küsitluses osalemiseks on vajalik end identifitseerida IDkaardi või mobiilIDga.

Rahvaküsitlus
AHJA vallas

Rahvaküsitlus
LAHEDA vallas

Rahvaküsitlus
MOOSTE vallas

Rahvaküsitlus
PÕLVA vallas

KÜSITLUSPUNKT
AHJA KULTUURIMAJAS
Illimari 6

KÜSITLUSPUNKT
LAHEDA VALLAVALITSUSES
Tilsi küla

KÜSITLUSPUNKT
MOOSTE VALLAVALITSUSES
Säässaare küla

KÜSITLUSPUNKT
PÕLVA KAUBAMAJAS
Kesk 10, Põlva

4. detsembril 2016 kell 8–17.00
5. detsembril 2016 kell 9–18.00

4. detsembril 2016 kell 9–17.00
5. detsembril 2016 kell 817.00

4. detsembril 2016 kell 8–17.00
5. detsembril 2016 kell 9–18.00

4. detsembril 2016 kell 9–17.00
5. detsembril 2016 kell 9–19.00

ELEKTROONILINE
KÜSITLUS
algab 1. detsembril 2016 kell 8.00
lõpeb 2. detsembril 2016 kell 20.00
aadressil www.ahja.ee

ELEKTROONILINE
KÜSITLUS
algab 1. detsembril 2016 kell 8.00
lõpeb 2. detsembril 2016 kell 20.00
aadressil www.laheda.ee

ELEKTROONILINE
KÜSITLUS
algab 1. detsembril 2016 kell 8.00
lõpeb 2. detsembril 2016 kell 20.00
aadressil www.mooste.ee

ELEKTROONILINE
KÜSITLUS
algab 1. detsembril 2016 kell 8.00
lõpeb 2. detsembril 2016 kell 20.00
aadressil www.polva.ee

Küsitluskomisjoni
kontaktandmed:
tel 799 3970
ahja@ahja.ee

Küsitluskomisjoni
kontaktandmed:
tel 799 9340
vald@laheda.ee

Küsitluskomisjoni
kontaktandmed:
tel 797 9333
vald@mooste.ee

Küsitluskomisjoni
kontaktandmed:
tel 5883 6907
info@polva.ee

Vallavalitsuse
aadressid ja
kontaktid
Ahja Vallavalitsus
Illimari 6, Ahja, 63710 Põlvamaa
Tel 799 3970; ahja@ahja.ee
www.ahja.ee
Laheda Vallavalitsus
Tilsi küla, Laheda vald,
63012 Põlvamaa
Tel 799 9342; vald@laheda.ee
www.laheda.ee
Mooste Vallavalitsus
Säässaare küla, Mooste vald,
64612 Põlvamaa
Tel 797 9333; vald@mooste.ee
www.mooste.ee
Põlva Vallavalitsus
Kesk 15, 63308 Põlva
Tel 799 9470; info@polva.ee
www.polva.ee
VastseKuuste Vallavalitsus
VastseKuuste alevik,
VastseKuuste vald,
63601 Põlvamaa
Tel 797 6382; vald@vkuuste.ee
www.vastsekuuste.kovtp.ee

Rahvaküsitlus
VASTSEKUUSTE
vallas
KÜSITLUSPUNKT
VASTSEKUUSTE
VALLAVALITSUSES
VastseKuuste alevik
4. detsembril 2016 kell 8–17.00
5. detsembril 2016 kell 9–18.00
ELEKTROONILINE
KÜSITLUS
algab 1. detsembril 2016 kell 8.00
lõpeb 2. detsembril 2016 kell 20.00
www.vastsekuuste.kovtp.ee/
haldusreform
Küsitluskomisjoni
kontaktandmed:
tel 516 5862
vald@vkuuste.ee

Ühinemislepingu ja selle lisadega on võimalik tutvuda
ühinevate omavalitsuste veebilehtedel ja vallavalitsustes ning
ühinevate omavalitsuste raamatukogudes.
AHJA VALLAS:

PÕLVA VALLAS:

Ahja Raamatukogu, Tartu mnt 21, Ahja
Avatud E,T 9–17; N 10–18; R 9–15

Põlva Keskraamatukogu, Kesk 16, Põlva linn
Avatud E–R 10–18; L 10–16
Himmaste raamatukogu, Keskuse tee 6/2, Himmaste küla
Avatud E, K 11–18; T, N, R 10–18
Kiuma raamatukogu, Kiuma küla
Avatud T, K, N 10–16
Peri raamatukogu, Peri küla
Avatud E, K 10–18; T, N, R 10–17
Taevaskoja raamatukogu, Taevaskoja tee 3, Taevaskoja küla
Avatud E, K 10–17:30; T 10–15; N 10–18
Vanaküla raamatukogu, Holvandi küla
Avatud E, T, K, N 11–18; P 12–16

LAHEDA VALLAS:
Lahe Raamatukogu, Tilsi küla
Avatud E–N 11–17; R 9–15
Tilsi Raamatukogu, Tilsi küla
Avatud E–N 11–17; R 9–15
MOOSTE VALLAS:
Mooste Raamatukogu, Lasteaia tee 13, Mooste alevik
Avatud E, K, N, R 10–12, 13–17; T 12–17
Kauksi Raamatukogu, Kauksi küla
Avatud T 9–17; K 9–19; N 9–18
Rasina Raamatukogu, Rasina küla
Avatud E, N 9–14

VASTSEKUUSTE VALLAS:
VastseKuuste Raamatukogu, Hariduse, VastseKuuste alevik
Avatud E, T, N 10–13 ja 14–18; K, R 13–20
Kiidjärve Raamatukogu, Pargi, Kiidjärve küla
Avatud E–N, P 11–17
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