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Lõuna-Eesti piirkondliku komisjoni protokoll 

24.10.2016 

Ülenurme vald 

 
Osalejad:  Priidu Ristkok (Rahandusministeerium), Andres Kõiv (Võru maavanem), Reno Laidre 

(Tartu maavanem), Margus Lepik (Valga maavanem), Rivo Noorkõiv (OÜ Geomedia), 
Erich Palm (Viljandi maavanem), Veiko Sepp (Tartu Ülikool), Georg Sootla (Tallinna 
Ülikool), Igor Taro (Põlva maavanem), Viktor Svjatõšev (Jõgeva maavanem), Väino 
Tõemets (Rahandusministeerium), Ave Viks (Rahandusministeerium) 

Kutsutud:  Madis Timpson (Rahandusministeerium), Kaia Sarnet (Rahandusministeerium), Sulev 
Valner (Rahandusministeerium), Tõnu Vesi (Tartu Maavalitsus) 

Protokollis:  Kaie Küngas (Rahandusministeerium) 

 
Päevakord: 

1. Ülevaade maakondade ühinemisläbirääkimiste probleemkohtadest ja võimalikud soovitused 
nendele piirkondadele, sh:  
1.1. Komisjoni arvamus Pala vallale piirkondliku komisjoni ettepanekust VV algatatud etapis 

Pala valla ühendamiseks Alatskivi, Vara ja Kasepää valla ning Kallaste linnaga. 
1.2. Komisjoni arvamus Tabivere, Tartu, Laeva ja Tähtvere valla piirkonna ühinemiste 

võimalikest lahendustest. 
1.3. Komisjoni arvamus Kambja, Nõo, Haaslava ja Ülenurme valla piirkonna ühinemiste 

võimalikest lahendustest. 
1.4. Komisjoni arvamus Mäksa, Võnnu, Luunja, Haaslava valla piirkonna ühinemiste võimalikest 

lahendustest. 
1.5. Komisjoni arvamus Kõlleste, Kanepi, Valgjärve valla piirkonna võimalikest lahendustest VV 

algatatud ühinemise etapis. 
1.6. Komisjoni arvamus Antsla ja Urvaste valla piirkonna võimalikest lahendustest VV algatatud 

ühinemise etapis. 
1.7. Komisjoni arvamus Vastseliina ja Orava valla ühendamisest VV algatatud etapis.  
1.8. Komisjoni arvamus Meremäe valla ühendamise võimalustest ja lahendus VV poolt 

algatatud etapis.  
 

Priidu Ristkok juhatas koosoleku sisse ja tutvustas päevakava.  

 
1. Ülevaade maakondade ühinemisläbirääkimiste probleemkohtadest ja võimalikud soovitused 

nendele piirkondadele  

Valga maakond  

Margus Lepik tõi välja, et Valga linna algatatud ühinemispiirkonnas on leping valmis, elanike küsitlus 
toimub novembri alguses. Antsla vald on teinud ettepaneku Karula vallale piiride muutmiseks ehk 
külade üleandmiseks. Otepää ja Sangaste piirkonnas on leping samuti valmis volikogudesse ja 
avalikustamisele esitamiseks.  

 
Viljandi maakond  

Erich Palm tõi välja, et Karksi vallavolikogu päevakorras oli punkt ühinemisläbirääkimiste 
lõpetamiseks. Karksi, Halliste ja Abja vallas ning Mõisaküla linnas soovitakse uue omavalitsuse nimeks 
Mulgi vald. Uue keskuse osas otsustab uus vallavolikogu.  
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Piirkondlik komisjon otsustas esitada soovituse Karksi, Abja, ja Halliste vallavolikogudele ja Mõisaküla 
Linnavolikogule jätkata haldusterritoriaalse korralduse muudatuse menetlusega üheks omavalitsuseks 
ühinemiseks. 

Kui Karksi, Abja, ja Halliste valla ja Mõisaküla linna piirkonna ühinemise osas kokkuleppele ei jõuta on 
vajalik tellida lahenduse aruteluks eksperthinnang.  

 
Jõgeva maakond 

1.1. Komisjoni arvamus Tabivere valla ühinemise võimalikest lahendustest. 

1.2. Komisjoni arvamus Pala vallale piirkondliku komisjoni ettepanekust VV algatatud etapis Pala 
valla ühendamiseks Alatskivi, Vara ja Kasepää valla ning Kallaste linnaga. 

Viktor Svjatõšev tõi välja, et ühinemislepingud on valminud kolmes piirkonnas. Torma valla Võtikvere 
küla elanikud on avaldanud soovi ühineda Mustvee linnaga, Torma Vallavolikogu nõustus elanike 
ettepanekuga ning algatas ametlikud läbirääkimised. Tabivere ja Pala vald ei osale üheski läbirääkimises 
ja kuna kumbki omavalitsus ei täida miinimumsuuruse kriteeriumit, siis algatab omavalitsuste 
ühendamise Vabariigi Valitsus.  

Piirkondlik komisjon otsustas tellida eksperthinnangu Tabivere valla osas esitamaks seisukohta 
ühinemissuuna soovituseks Vabariigi Valitsuse algatatud etapis.  

Piirkondlik komisjon otsustas esitada omavalitsustele piirkondliku komisjoni seisukoha: Pala vald 
moodustab Alatskivi, Peipsiääre ja Vara valla ning Kallaste linnaga territoriaalselt kompaktse ja ühtse 
toimepiirkonna, mistõttu kui Pala vald ei osale ühinemisläbirääkimistes, soovitab komisjon Vabariigi 
Valitsusel esitada 2017. aastal ettepaneku Pala valla ühendamiseks Alatskivi, Peipsiääre ja Vara valla 
ning Kallaste linna ühinemisel moodustunud omavalitsusega. 

Piirkondlik komisjon soovitab Rahandusministeeriumile saata omavalitsustele selgitus territooriumiosa 
üleandmise võimalustest järgmisel aastal ning selle mõjust ühinemistoetuse arvutamisele.   

 
Tartu maakond 

1.3. Komisjoni arvamus Tartu, Laeva ja Tähtvere valla piirkonna ühinemiste võimalikest lahendustest. 

1.4. Komisjoni arvamus Kambja, Nõo, Haaslava ja Ülenurme valla piirkonna ühinemiste võimalikest 
lahendustest. 

1.5. Komisjoni arvamus Mäksa, Võnnu, Luunja, Haaslava valla piirkonna ühinemiste võimalikest 
lahendustest. 

Reno Laidre tõstis esile, et Tartu, Laeva ja Piirissaare vald on ühinemisläbirääkimisi jätkamas. 
Tähtvere vald esitab lisaks Tartu vallaga peetavatele läbirääkimistele paralleelsed ettepanekud Tartu 
linnale ning Ülenurme, Nõo, Kambja ja Haaslava vallale ning viib läbi elanike küsitluse eelistatud 
lahenduse leidmiseks. Kambja vald on nõustunud Nõo valla ettepanekuga läbirääkimiste 
alustamiseks. Nõo ja Ülenurme vald on kohtunud ja lepingu arutelud toimuvad. Haaslava ja Võnnu 
vald jätkavad läbirääkimistega Mäksa valla ettepaneku alusel. Luunja vald on valmis läbi rääkima vaid 
Mäksa vallaga ning ei ole nõus läbirääkimiste laiendamisega.  

Piirkondlik komisjon otsustas esitada soovituse Luunja Vallavolikogule esimesel võimalusel vastata 
Mäksa Vallavolikogu esitatud haldusterritoriaalse korralduse muutmise ettepanekule. Kui Luunja vald 
omaalgatuslikult ei ühine, siis arvestades, et Luunja vald eraldisesivana ei täida haldusreformi 
seaduses sätestatud omavalitsusüksuse miinimumkriteeriumi, algatab ühendamise Vabariigi Valitsus. 

Teistele piirkonna omavalitsustele komisjon hetkel soovitusi ei esita.  
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Põlva maakond  

1.6. Komisjoni arvamus Kõlleste, Kanepi, Valgjärve valla piirkonna võimalikest lahendustest VV 
algatatud ühinemise etapis. 

1.7. Komisjoni arvamus Vastseliina ja Orava valla ühendamisest VV algatatud etapis.  

Igor Taro tõi välja, et Kõlleste, Kanepi ja Valgjärve vald jätkavad läbirääkimisi kolmekesi, olles teadlikud, 
et ei täida miinimumsuuruse kriteeriumit. Varasemalt on ka piirkondlik komisjon neile esitanud 
soovituse kriteeriumi täitmiseks. Piirkonna ühinemisleping on valmis, vallakeskuseks saab Kanepi. 
Vastseliina ja Orava vald samuti ei täida vaid kahekesi ühinedes miinimumsuuruse kriteeriumit, kuid 
jätkavad läbirääkimisi.  

Komisjon otsustas piirkonna omavalitsustele soovitusi mitte esitada.  

 
Võru maakond  

1.8. Komisjoni arvamus Antsla ja Urvaste valla piirkonna võimalikest lahendustest VV algatatud 
ühinemise etapis. 

1.9. Komisjoni arvamus Meremäe valla ühendamise võimalustest ja lahendus VV poolt algatatud 
etapis.  

Andres Kõiv tegi ülevaate Võru maakonnast. Haanja, Rõuge, Varstu, Mõniste ja Misso valla 
ühinemispiirkonnas on valminud ühinemisleping. Üleval on nimeküsimus. Sõmerpalu, Võru ja Lasva vallal 
on samuti valminud ühinemisleping. Antsla ja Urvaste vald jätkavad kahekesi läbirääkimisi, kuid ei täida 
miinimumsuuruse kriteeriumi. Piirkondlik komisjon on varasemalt neile esitanud soovituse kriteeriumi 
täitmiseks. 

Piirkondlik komisjon otsustas tellida eksperthinnangud Vastseliina ja Orava valla ühinemisel moodustuva 
valla ja Meremäe valla Vabariigi Valitsuse etapis algatatava ühendamise ettepaneku tegemise 
aruteludeks.  

 
Komisjon otsustas esitada: 

1. soovituse Karksi, Abja, ja Halliste vallavolikogudele ja Mõisaküla Linnavolikogule jätkata 
haldusterritoriaalse korralduse muudatuse menetlusega üheks omavalitsuseks ühinemiseks; 

2. esitada omavalitsustele piirkondliku komisjoni seisukoht, et Pala vald moodustab Alatskivi, 
Peipsiääre ja Vara valla ning Kallaste linnaga territoriaalselt kompaktse ja ühtse toimepiirkonna, 
mistõttu kui Pala vald ei osale ühinemisläbirääkimistes, soovitab komisjon Vabariigi Valitsusel 
esitada 2017. aastal ettepaneku Pala valla ühendamiseks Alatskivi, Peipsiääre ja Vara valla ning 
Kallaste linna ühinemisel moodustunud omavalitsusega; 

3. soovituse Rahandusministeeriumile selgitada omavalitsustele territooriumiosa üleandmise 
võimalusi järgmisel aastal ning selle mõjust ühinemistoetuse arvutamisele; 

4. soovituse Luunja Vallavolikogule esimesel võimalusel vastata Mäksa Vallavolikogu esitatud 
haldusterritoriaalse korralduse muutmise ettepanekule. Kui Luunja vald omaalgatuslikult ei ühine, 
siis arvestades, et Luunja vald eraldisesivana ei täida haldusreformi seaduses sätestatud 
omavalitsusüksuse miinimumkriteeriumi, algatab ühendamise Vabariigi Valitsus.  

 
Järgmine koosolek toimub 21.novembril kell 11.00.  

 
(allkirjastatud digitaalselt)  

Priidu Ristkok 

Komisjoni esimees 


