HAANJA VALLA, MISSO VALLA, MÕNISTE VALLA, RÕUGE VALLA JA VARSTU
VALLA ÜHINEMISLEPINGU 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 § 16 lõike 4 ja 5 ning Rõuge Vallavolikogu
27.04.2016. a otsusega nr 22 tehtud ettepaneku Haanja Vallavolikogule, Misso
Vallavolikogule ja Varstu Vallavolikogule algatada haldusterritoriaalse korralduse muutmine
ja ühinemisläbirääkimised ja Haanja Vallavolikogu (26.05.2016. a otsus nr 11), Misso
Vallavolikogu (19.05.2016. a otsus nr 13/21) ning Varstu Vallavolikogu (10.05.2016. a otsus
nr 14) otsused ühinemisläbirääkimistega nõustumise kohta ja Mõniste Vallavolikogu
12.07.2016 otsusega nr 11.3/23 tehtud ettepanek Haanja Vallavolikogule, Misso
Vallavolikogule,
Rõuge
Vallavolikogule
ja
Varstu
Vallavolikogule
algatada
haldusterritoriaalne korralduse muutmine ja ühinemisläbirääkimised ning Haanja
Vallavolikogu (11.08.2016 otsus nr 31), Misso Vallavolikogu (18.08.2016 otsus nr 13/28),
Rõuge Vallavolikogu (08.08.2016 otsus nr 43) ja Varstu Vallavolikogu (23.08.2016 otsus nr
11.3/19) otsused ühinemisläbirääkimistega nõustumise kohta ning sellele järgnenud
ühinemisläbirääkimiste tulemused, sõlmivad Haanja vald, Misso vald, Mõniste vald, Rõuge
vald ja Varstu vald (edaspidi
 lepinguosalised) käesoleva ühinemislepingu
 (edaspidi leping),
mille eesmärgiks on moodustada ühinemise kaudu uus omavalitsusüksus.
1. ÜLDSÄTTED
1.1. Leping sätestab lepinguosaliste vabatahtliku ühinemise tulemusena omavalitsusüksuste
ühinemise aja ja eesmärgid, moodustatava omavalitsusüksuse õigusliku staatuse, nime,
sümboolika, piirid, ühinenud omavalitsusüksuste õigusaktide kehtivuse, ühinemisega
kaasnevad organisatsioonilised ümberkorraldused ja juhtimisstruktuuriga seotud muutused,
avalike teenuste osutamise põhimõtted, töötajate ja ametnikega seotud küsimuste
lahendamise, investeeringud ja riikliku ühinemistoetuse kasutamise.
1.2. Uue haldusüksuse arengu ja tegevussuundade kavandamisel, eesmärkide elluviimisel,
omavalitsusüksusele pandud kohustuste täitmisel ja teenuste korraldamisel ning rahaliste
vahendite suunamisel lähtub omavalitsusüksuse volikogu lepingu kehtivuse ajal käesolevas
lepingus sätestatust.
2. ÜHINEMISE AEG
Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla ühinemine toimub 2017.
aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimistulemuste väljakuulutamise päeval.
3. ÜHINEMISE EESMÄRGID
3.1. Ühinemise eesmärk on haldusüksuse arengu ja haldusvõimekuse parandamine,
selleks ühendatakse praeguste omavalitsusüksuste arengupotentsiaal ja ressursid.
Ühinemine peab parandama elanike elukvaliteeti ning toetama ettevõtluse ja taristu
arendamist.
3.2. Lepinguosalised seavad ühinemisele järgmised eesmärgid:
3.2.1. Elanike elu maaomavalitsuses on hea ja turvaline, elanike heaolu kasvab.
3.2.2. Valla teenused on mitmekesised, kvaliteetsed, uuenduslikud ja hästi kättesaadavad.

3.2.3. Valitsemisel on elanikud ja kodanikuühendused kaasatud oma elukeskkonna
korraldamisse.
3.2.4. Valla ametnikud on haritud, pädevad ja pühendunud ning seisavad oma valla elanike
huvide eest.
3.2.5. Valla kuvand põhineb lepinguosaliste senisel identiteedil ning väärindatakse vastavalt
piirkonnale Võrumaa ja setu kultuuri, keelt ja traditsioone.
3.2.6. Vald on võimekas ja usaldusväärne koostööpartner ning esindab kohalikke huvisid
Eesti riigis ja rahvusvaheliselt.
3.2.7. Valla elanikud on ettevõtlikud, neid toetab arenev ja uuenduslik ettevõtluskeskkond.
3.2.8. Vald on tuntud, külalislahke, avatud, omamoodi ja hinnatud paik nii külastajatele kui
uutele elanikele.
4. OMAVALITSUSÜKSUSE ÕIGUSLIK STAATUS, NIMI, PIIRID, SÜMBOOLIKA
4.1. Lepinguosaliste ühinemise ning nende alusel uue omavalitsuse moodustamisega
lõpetavad ühinevad omavalitsused kui avalikõiguslikud juriidilised isikud oma tegevuse.
4.2. Uus kohalik omavalitsusüksus on avalikõiguslik juriidiline isik valla staatuses.
4.3. Uue kohaliku omavalitsusüksuse kui avalikõigusliku juriidilise isiku nimi on ... vald
(edaspidi vald).
4.4. Vald on ühinenud omavalitsuste õigusjärglane.
4.5. Valla territoorium moodustub Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja
Varstu valla territooriumite liitmisel ja valla piir kulgeb mööda ühinenud valdade välispiiri.
4.6. Vallavolikogu

ja valitsuse juriidiliseks asukohaks (edaspidi v alla keskus) on ....
4.7. Valla sümboolika (valla vapp ja lipp) töötatakse välja avaliku konkursi korras ja
sümboolika kinnitab vallavallavolikogu pärast ühinemist. Konkursikomisjon alustab tööd
pärast ühinemisotsuse vastuvõtmist. Valla vapi ja lipu kujundamisel peetakse oluliseks, et
nendes kasutatakse piirkonna ajaloolist identiteeti iseloomustavat sümboolikat. Valla vapp ja
lipp esitatakse kinnitamiseks vallavolikogule. Kuni uue sümboolika vastuvõtmiseni kasutab
iga omavalitsusüksus kehtivat sümboolikat.
5. ÕIGUSLIK JÄRJEPIDEVUS
5.1. Valla õigusaktide kehtestamiseni kehtivad lepinguosaliste õigusaktid selle
lepinguosalise territooriumil, kus nad olid kehtestatud, ja samas ulatuses, kui nad ei ole
vastuolus käesoleva lepinguga.
5.2. Valla põhimääruse muutmise või uue põhimääruse kehtestamiseni tegutseb vald
põhimääruse alusel, mille kinnitavad ühinevate omavalitsuste volikogud enne ühinemist.
Lepinguosaliste volikogude kinnitatud valla põhimäärus jõustub alates 2017. aasta kohaliku
omavalitsuse valimiste valimistulemuste väljakuulutamise päevast.
5.3. Lepinguosaliste kõik õigused, kohustused, asjaajamise dokumendid, omandis olevad
varad ja hallatavad asutused lähevad vallale üle käesoleva lepingu punktis 2 sätestatud ajal.
5.4. Valla haldusesse üleminevad hallatavad asutused tegutsevad kuni uute põhimääruste
kehtestamiseni seni kehtinud põhimääruste alusel ja ulatuses, kui need ei ole vastuolus
käesoleva lepinguga.
5.5. Oluliste arengudokumentide (arengukavad, heaoluprofiil, eelarvestrateegia ja eelarve)
vastuvõtmiseni ning uue üldplaneeringu kehtestamiseni kehtivad lepinguosaliste
arengukavad, terviseprofiilid, eelarvestrateegiad, eelarved ja üldplaneeringud selles
ulatuses, kus nad ei ole vastuolus käesoleva lepinguga. Oluliste arengudokumentide

ettevalmistamisega alustatakse ettevalmistusperioodil, esmajärjekorras koostatakse ühise
arengukava ja eelarvestrateegia projektid.
5.6. Lepingu sõlmimise päevast alates peavad lepinguosalised vallavolikogud
konsensuslikult heaks kiitma lepinguosaliste võlakohustuste ja muude tulevastel
eelarveaastatel raha väljamaksmist nõudvate pikaajaliste kohustuste võtmise.
5.7. Ühinevate omavalitsuste omanduses olevad ja nende asutatud juriidilised isikud või
nende osad lähevad üle ühinenud omavalitsusele, sh asutajaliikme õigused ja kohustused.
5.8. Oluliste arengudokumentide, asjaajamisdokumentide ning töökordade ühtlustamiseks
ettevalmistusperioodil moodustavad lepinguosalised vastavad töörühmad.
6. JUHTIMINE
6.1. Valla keskusesse koondatakse koordineerivad juhtimisfunktsioonid ja kitsama
spetsialiseerumisega avalikud teenused.
6.2. Avalike teenuste kodulähedaseks osutamiseks luuakse teenuskeskused …..,
teenuskeskuses osutatakse neid teenuseid, mida on otstarbekas osutada elukoha lähedal.
6.3. Valla omandis olevate ettevõtete ja ühingute tegevus korraldatakse vajadusel ümber,
laiendatakse või likvideeritakse.
6.4. Vallavolikogu koosseisus on …... liiget, kes valitakse ….. valimisringkonnas, mis
moodustatakse lepinguosaliste territooriumite põhjal.
6.5. 2017. aasta valimistel avatakse valimisjaoskonnad vähemalt 2013. aastal toimunud
vallavolikogude valimistel töötanud valimisjaoskondade asukohtades.
7. ETTEVÕTLUSKESKKOND
7.1. Vald aitab kaasa ettevõtluskeskkonna arendamisele ning toetab inimeste ettevõtlikkust,
endale ja lähikondsetele töökohtade loomist ning kodu lähedal töötamist.
7.2. Ettevõtluskeskkonda peetakse üheks kriitiliseks osaks elukeskkonnast ning selle
arendamisel peetakse silmas, et inimestel oleks hea oma koduvallas elada.
7.3. Lepinguosalised koostavad peale ühinemisotsuse vastuvõtmist ettevõtluse
teemaplaneeringu, mis taotleb valla ressursside ja võimaluste parimat rakendamist valla
terviklikuks arenguks.
7.4. Vald veab eest piirkonna mainekujundust ning turundust, kaasates sellesse ettevõtjaid,
ühendusi ja elanikke.
7.5. Vald jätkab seniste heade turundus ja ettevõtluspraktikatega.
7.6. Vald kohandab vabu ja vabanevaid munitsipaalpindasid vastavalt ettevõtluse
vajadustele.
7.7. Vald loob tervet valda katva kaugtöökohtade võrgustiku, tehes sihtpakkumisi töökohtade
loomiseks riigiasutustele ja eraettevõtjatele.
7.8. Vald laiendab noorte perede kruntide, “Noored Setomaale” ja “Tule maale” programmide
või neile sarnaste programmide elluviimist kogu valla territooriumil.
7.9. Vald rakendab ettevõtlusvõime paremaks avamiseks avaliku ja erasektori ühisprojekte.
7.10. Vald eelistab energia ja ressursitõhusat ettevõtlust ning uuenduslikke ettevõtlusvorme
(elahendused, ühistuline ja jagamismajandus).
8. AVALIKUD TEENUSED
8.1. Valitsemine

8.1.1. Vald kaasab valitsemisel elanikud ja kodanikuühendused oma elukeskkonna
korraldamisse. Selleks tuleb tagada, et valla tegevust puudutav teave on elanikele
kättesaadav ja mõistetav ning otsused arutatakse vallarahvaga läbi enne nende langetamist.
8.1.2. Valla info jagamisel kasutatakse olemasolevaid traditsioonilisi infokanaleid (koduleht,
infolehed, ajalehed, sotsiaalmeedia, infolistid jms) ning võetakse kasutusele uusi kanaleid
sõltuvalt vallaelanike soovidest ning infotehnoloogia arengust.
8.1.3. Vald töötab välja inimeste ja organisatsioonide tunnustamise korra.
8.1.4. Maamaksu määramisel võetakse aluseks kõigi valdade maamaksumäärade keskmine
määr. Määrade ühtlustamine toimub alates 2018. aastast.
8.2. Haridus
8.2.1. Vald tagab kõigile lastele kvaliteetse kodulähedase alus ja põhihariduse ning säilitab
õpilaste olemasolul senise koolivõrgu.
8.2.2. Vald toetab oma elanike gümnaasiumi ja kutseõppe omandamist ning peab oluliseks
elukestvat õpet.
8.2.3. Vald vähendab lasteaedade ja üldhariduskoolide pedagoogide palgamäärade vahet ja
ühtlustab töö tasustamise põhimõtted.
8.2.4. Vald toetab omavalitsuses juba tegutsevate erakoolide tegevust.
8.3. Huviharidus
8.3.1. Vald tagab mitmekesise huvitegevuse korraldamise, rahastamise ning
koordineerimise.
8.3.2. Huvihariduse ja huvitegevuse arendamisel säilitatakse maksimaalselt juba toimivad
süsteemid ja otsitakse võimalusi täiendavate võimaluste pakkumiseks, kasutatakse
mitmekesiseid rahastusallikaid (vald, tarbija, fondid) ning tehakse koostööd
kodanikuühenduste ja teiste omavalitsuste teenusepakkujatega.
8.4. Noorsootöö
8.4.1. Vald peab noorsootööd oluliseks noorte hoiakute ja oskuste arendamisel, sh
kodukoha tunde kasvatamisel. Selleks tagatakse noorsootöö teenuste kodulähedus ja
mitmekesisus läbi toimivate noortekeskuste ja noortetubade.
8.4.2. Noorte kaasamiseks kohaliku omavalitsuse otsustusprotsessidesse luuakse valla
noortevolikogu.
8.5. Sotsiaalne kaitse ja heaolu
8.5.1. Vald töötab selle nimel, et siinsed elanikud oleks terved, eneseteadlikud,
vastutustundlikud ja iseseisvalt toimetulevad ning neid toetaks turvaline füüsiline, vaimne ja
sotsiaalne keskkond.
8.5.2. Vald koostab elanike sotsiaalseks kaitseks ja heaolu parandamiseks heaoluprofiili ja
selle tegevuskava, mis lähtub inimesekesksest ja kodulähedasest lähenemisest, rakendades
kaasaegseid kaasamismudeleid ja innovaatilisi lahendusi.
8.5.3. Valla keskusesse koondatakse administratiivse iseloomuga tegevused ja valdkonna
arendamine ning vastavad teenistujad. Teenuskeskuses tagatakse esmane hoolekanne ja
lastekaitse ning toetuste ja teenuste määramise korraldamine.
8.5.4. Vallas tegutseb vallavanema poolt kokku kutsutud heaolunõukogu, mis on
vallavalitsuse nõuandev organ.

8.5.5. Vald kehtestab sotsiaalteenused ja toetused ühesugustel alustel ja määrades.
8.5.6. Üldhooldusteenuse osutamine jätkub olemasolevates hooldekodudes. Teenuse
mitmekesistamiseks ja kvaliteedi tõstmiseks arendatakse igaühes välja oma spetsiifiline
pädevus.
8.5.7. Vald tagab kõigile abivajajatele ligipääsu avalikele teenustele, arendades
sotsiaaltransporditeenust
ning
ühildades
seda
teiste
transpordiliikidega.
Sotsiaaltransporditeenuse arendamisel lähtutakse riiklikest suundadest ja kulutõhususe
suurendamiseks arendatakse koostööd teiste omavalitsustega.
8.5.8. Vald seisab hea esmatasandi tervishoiuteenuste (perearst, koduõendus, apteek,
hambaravi) kättesaadavuse tagamise eest, olles aktiivne partner tervishoiusüsteemi
osapooltele (kodanikud, perearstid, tervishoiuteenuste pakkujad, AS LõunaEesti Haigla,
Eesti Haigekassa, Sotsiaalministeerium jt asutused ning ühingud).
8.6. Vaba aeg, kultuur, sport
8.6.1. Vald toetab kultuuri ja spordielu, kogukonnatunde tugevdamist ning pärimuskultuuriga
seotud tegevusi.
8.6.2. Kultuuri ja sporditegevus jätkub valla praegustes asukohtades, seda arendatakse
süsteemselt ja terviklikult. Valdkonna juhtimisse kaasatakse lisaks valla allasutustele
kodanikeühenduste (kultuur, sport jne) eestvedajaid.
8.6.3. Valla kultuuri ja spordisündmused on valdkondlike spetsialistide poolt koordineeritud
ja mitmekesised, toetades prioriteetseid sündmusi valla erinevates piirkondades. Jätkatakse
traditsiooniliste kultuuri ja spordisündmuste läbiviimist ja toetamist.
8.6.4.
Olulisteks
kultuuri
ja
sporditeenuste
pakkujateks
on
piirkondlikud
mittetulundusühingud ja ühendused.
8.6.5. Raamatukogud kujundatakse funktsionaalseteks külakeskusteks, kus osutatakse
piirkonnale olulisi teenuseid (raamatukogu, avalik internetipunkt, kaugtöökohad, piirkonna
ajaloo talletamine, elukondlikud teenused jms) ning koordineeritakse piirkonna külaelu.
8.6.6. Töötatakse välja kodanikeühenduste ja ürituste toetamise kord.
8.7. Külaelu
8.7.1. Vald toetab külaelu arendamist ja külade identiteedi hoidmist.
8.7.2. Vald kehtestab külavanemate statuudi ning aitab kaasa külavanemate valimistele
piirkondades.
8.7.3. Vald toetab ja soodustab külade koostegevust ning aitab korraldada ülevallalisi külade
päevi.
8.8. Ühis ja koolitransport
8.8.1. Vald arendab koostöös riigiga ühistranspordisüsteemi hajaasustuse tingimustes
selliselt, et see vastab inimeste liikumisvajadustele.
8.8.2. Koostöös Võru Maavalitsusega arendatakse võimalusel välja ühistranspordisüsteem
põhimõttel, et korra päevas on võimalik piirkondadest liikuda valla keskusesse ja tagasi.
8.8.3. Arendatakse avalike ja õpilasliinide toimimist ühtses ühistranspordisüsteemis.
8.8.4. Luuakse õpilasesõbralik kõiki valla koolide teeninduspiirkondi arvestav
koolitranspordisüsteem.
8.9. Kohalikud teed ja tänavad

8.9.1. Vald ühtlustab seni kehtinud teede hooldamise, sh teede talihoolduse teostamise
põhimõtted ja kvaliteedinõuded, arvestades piirkondlikke eripärasid.
8.9.2. Vald tagab teede remondi ja rekonstrueerimise teehoiukava ja kohalike teede
investeeringute kava alusel.
8.9.3. Vald taotleb arengukavade, üldplaneeringute ning maakonnaplaneeringuga ette
nähtud prioriteetse infrastruktuuri kaasajastamist, sh riigiteede rekonstrueerimist.
Esmajoones nähakse koostöös riigiga ette järgnevate teede mustkatte alla viimist: 25108
TsooruKrabi tee (Matsi ja Krabi vaheline lõik), 25139 PalliRuusmäe tee, 25161 KoseKäbli
tee (Ruusmäe ja Kuura vaheline lõik).
8.10. Kommunaalmajandus
8.10.1. Vald loob ühisveevärgi, haljastuse ja valla allasutuste majandamiseks taristuhalduse
ettevõte. Ühisveevärgi majandamine läheb ettevõttele üle järkjärgult, sõltuvalt praeguste
operaatorite lepingute kehtivusest.
8.10.2. Vald ühtlustab joogi ja reovee hinnad järkjärgult peale praeguste lepingute
lõppemist.
8.10.3. Korraldatud olmejäätmete veo operaatori leidmiseks valla territooriumil viib Rõuge
vald läbi hanke (detsember 2016 − jaanuar 2017). Leping kehtib kuni 30.09.2019 ning leping
katab esialgu Haanja, Misso ja Rõuge valla territooriumeid. Rõuge ja Misso piirkonnad
lähevad uuele lepingule üle 01.02.2017 ja Haanja piirkond 02.11.2018. Tervele valla
territooriumile viiakse läbi hange enne sõlmitava jäätmeveo lepingu lõppemist (august 2019
− september 2019).
8.10.4. Vald tagab elanikele võimaluse anda ära ohtlikke, ehitus ja muid jäätmeid
võimalikult elukoha lähedal, selleks arendatakse edasi piirkondades asuvaid jäätmejaamasid
ja jäätmepunkte. Lisaks jätkatakse ohtlike jäätmete kogumisringidega.
8.11. Elekter, side, internet
8.11.1. 2017. aastal kaardistavad lepinguosalised valla territooriumil valdkonna probleemid
ning koostöös operaatoritega hakatakse otsima lahendusi probleemide lahendamiseks.
8.11.2. Vald taotleb arengukavade, üldplaneeringute ja maakonnaplaneeringuga ette nähtud
prioriteetse infrastruktuuri kaasajastamist, sh elektrivarustuse ja side kvaliteedi
parandamisele suunatud objektide ehitust.
8.12. Korrakaitse ja turvalisus
8.12.1. Vald toetab politsei, korrakaitse ja päästestruktuuride tegevust, et tagada kohapeal
jõustruktuuride reageerimisvõimekus.
8.12.2. Valla eelarvest toetatakse vabatahtlike päästjate tegevust ning soodustatakse
naabrivalve piirkondade teket.
8.12.3. Vald jätkab turvakaamerate paigaldamist.
9. KOOSTÖÖ JA VÄLISSUHTED
9.1. Vald peab oma piiriäärse asendi, riigikaitseliste objektide, kaitsealade ja
kultuuriväärtuste tõttu kriitiliselt olulisteks valdkondadeks piirikorraldust, kaitsekorraldust,
looduskaitset ja muinsuskaitset, mis vajavad senisest paremat riigi ja kohaliku omavalitsuse
koostööd.

9.2. Valla kuulumise koostööorganisatsioonidesse (nt LEADER tegevusgrupp, üleriigiline ja
maakondlik omavalitsusliit jne) otsustab vallavolikogu peale 2017. aasta kohalike
omavalitsuste volikogude valimisi.
9.3. Vald jätkab Läti ja Vene piirinaabritega tihedat koostööd ning toetab inimestevahelist
otsesuhtlust. Valla välissuhete aluseks olevad partnerluskokkulepped kiidab heaks
vallavolikogu, arvestades maksimaalses ulatuses seniseid väljakujunenud ja toimivaid
koostöösuhteid välispartneritega.
10. VALLA AMETNIKUD JA TÖÖTAJAD
10.1. Lepinguosaliste vallavalitsuste ametnikud ja töötajad ning hallatavate asutuste töötajad
jätkavad tööd oma endises valdkonnas juhul, kui valla ametiasutuse või hallatavate asutuste
struktuurist ei tulene teisiti.
10.2. Ametiasutuste töö ümberkorraldamisel ja uute ametnike teenistusse võtmise vajadusel
leitakse personal eelkõige sisekonkursi teel.
10.3. Ametnike ja töötajate vabastamisel ning hüvitiste maksmisel lähtutakse seadustes
sätestatust.
11. INVESTEERINGUD
11.1. Investeeringuid tehes järgitakse piirkonna tasakaalustatud arengu põhimõtet,
arvestatakse lepinguosaliste arengukavasid, eelarvestrateegiaid, senitehtud investeeringuid
ja võetud kohustusi ning majanduslikke võimalusi, samuti objekti olulisust ning kasusaajate
hulka ja kasutamist piirkonna elanike poolt. Objekte ehitades või renoveerides järgitakse
energiasäästu põhimõtteid.
11.2. Lepinguosaliste poolt kokku lepitud prioriteetsete investeeringute loetelu koos
eeldatava maksumuse ja finantseerimisallikatega on esitatud käesoleva lepingu lisas 3.
Ühinenud valla volikogul on õigus teha prioriteetsete investeeringute nimekirjas muudatusi,
kui need tulenevad reaalselt välja kujuneva eelarve summast või kui on ilmne, et
investeerimine on majanduslikult ebaotstarbekas või väheefektiivne või isegi kahjulik kogu
valla arengu seisukohalt.
12. ÜHINEMISTOETUSE KASUTAMINE
12.1. Keskvalitsuse poolt eraldatavat ühinemistoetust kasutatakse lisaks investeeringukavas
toodule ka järgmisteks seaduses ettenähtud tegevusteks:
12.1.1. Registrite ühildamine ja sellega seotud info ja kommunikatsioonitehnoloogilised ning
tarkvara soetamisega seotud investeeringud.
12.1.2. Valla struktuuri ümberkorraldamisega seotud kulud, sh lahkumishüvitised.
12.1.3. Valla õigusaktide ühtlustamine ning arengu ja strateegiadokumentide koostamine.
12.1.4. Ametnike ja töötajate ümber ja täiendõpe.
12.1.5. Organisatsioonide töökorralduste mõistlik ühtlustamine.
12.1.6. Valla uue sümboolika väljatöötamine ja rakendamine.
13. LEPINGU JÕUSTUMINE JA KEHTIVUS
13.1. Leping loetakse lepinguosaliste vahel sõlmituks, kui lepinguosaliste volikogud on selle
oma otsustega kinnitanud. Lepinguosaliste volikogude otsused on käesoleva lepingu
lahutamatuks osaks.
13.2. Leping jõustub vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval.

13.3. Leping kehtib vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päevast järgmiste
korraliste kohalike omavalitsuste valimiste tulemuste väljakuulutamiseni.
14. VAIDLUSTE LAHENDAMINE
Käesoleva lepingu täitmisega seonduvad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigi seadustega
ettenähtud korras.
15. MUUD TINGIMUSED
15.1. Leping sätestab lepinguosaliste kohustused, mis kuuluvad tingimusteta täitmisele. Kui
lepinguosaliste õigusaktid on käesolevas lepingus sätestatuga vastuolus, loetakse käesolev
leping ülimuslikuks ja lepinguosalised järgivad oma tegevuses käesolevas lepingus
kirjapandut.
15.2. Lepingu lahutamatuks osaks on selle juurde kuuluvad lisad.
15.3. Lepingut järgitakse valla arengudokumentide ja eelarvestrateegia koostamisel.
15.4. Leping on koostatud viies identses eestikeelses originaaleksemplaris, millest kõik
lepinguosalised saavad ühe originaali.
LEPINGU LISAD
Lisa 1. Seletuskiri haldusterritoriaalse korralduse muutmise vajaduse põhjenduse,
territooriumi suuruse ja alaliste elanike arvu kohta
Lisa 2. Valla kaart mõõtkavas 1:50 000
Lisa 3. Prioriteetsete investeeringute kava − lisatakse enne ühinemislepingu avalikku
väljapanekut
Lisa 4. Üleminekuperioodi tegevus ja ajakava − lisatakse enne ühinemislepingu avalikku
väljapanekut
Lisa 5. Haanja valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015
Lisa 6. Misso valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015
Lisa 7. Mõniste valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015
Lisa 8. Rõuge valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015
Lisa 9. Varstu valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015
Lisa 10. Õiend ühinemislepingule tehtud ettepanekute volikogus läbivaatamise tulemuste
kohta − lisatakse enne ühinemislepingu kinnitamist

