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Lõuna-Eesti piirkondliku komisjoni protokoll 
04.05.2016 
Tartu Maavalitsus 
 
Osalejad:  Priidu Ristkok (Rahandusministeerium), Andres Kõiv (Võru maavanem), Reno Laidre 

(Tartu maavanem), Margus Lepik (Valga maavanem), Rivo Noorkõiv (OÜ Geomedia), 
Erich Palm (Viljandi maavanem), Ulla Preeden (Põlva maavanem), Veiko Sepp (Tartu 
Ülikool), Georg Sootla (Tallinna Ülikool), Viktor Svjatõšev (Jõgeva maavanem). 

Puudus: Ave Viks (Rahandusministeerium), Madis Timpson (Rahandusministeerium). 

Kutsutud:  Kaia Sarnet (Rahandusministeerium), Väino Tõemets (Rahandusministeerium), Sulev 
Valner (Rahandusministeerium). 

Protokollis:  Kaie Küngas (Rahandusministeerium). 
 
Päevakord: 

1. Ülevaade piirkondliku komisjoni töökorrast ja edasistest tegevustest 
2. Ülevaade toimuvatest ühinemisläbirääkimistest 
3. Piirkondliku komisjoni poolsed soovitused, arutelu 

 
Priidu Ristkok tervitas koosolekul osalejaid ja tutvustas koosoleku päevakorda.  
 

1. Ülevaade piirkondliku komisjoni töökorrast ja edasistest tegevustest 

Kaie Küngas esitas ülevaate piirkondliku komisjoni eesmärkidest ja töökorrast.  
 

2. Ülevaade toimuvatest ühinemisläbirääkimistest 

Viktor Svjatõšev tegi ülevaate Jõgevamaal toimuvatest läbirääkimistest. Välistatud ei ole maakonna 
piiri ülene ühinemine. Pala vald ei osale üheski läbirääkimises. Jõgevamaa lääne osas peavad 
läbirääkimisi Põltsamaa linn ja vald, Puurmani ja Pajusi vald –neli Jõgevamaa omavalitsust. Lisaks 
osalevad samas läbirääkimisrühmas Viljandi maakonnast Kõo, Suure-Jaani ja nõusoleku on andnud ka 
Võhma linn ja Imavere vald Järva maakonnast. Teise suure grupi moodustavad Jõgevamaalt Mustvee 
linn, Kasepää, Saare, Palamuse, Tabivere ja Torma vald, kellega koos on läbirääkimisrühmas Ida 
Virumaalt Lohusuu ja Avinurme vald. Samast grupist kaaluvad läbirääkimisi Tartumaa 
omavalitsustega Tabivere ja Torma vald, kuid esitatud ettepanekutele ei ole veel vastatud.  

Erich Palm tõi välja, et Viljandi maakonnas on laia ringi ettepaneku teinud Viljandi vald, millest Suure-
Jaani vald on keeldunud ja teinud oma ettepaneku. Lõuna poolsetele omavalitsustele on ettepaneku 
teinud Karksi vald. Viljandi linn läbirääkimistes ei osale ning ei ole ka ühtegi ettepanekut saanud. Kõo 
valla ja Võhma linna puhul pole välistatud ühinemine Põltsamaa/Jõgevamaa poole.  

Reno Laidre märkis, et Tartu linna ettepanekuga on nõustunud vaid Haaslava, kellel puudub ühine 
piir linnaga. Puhja, Tähtvere, Laeva ja Tartu vallad peavad omavahelisi läbirääkimisi. Samuti Elva linna 
naaberomavalitsused vastavalt Elva linna ettepanekule. Läbirääkimistes ei osale eelnõu kriteeriumi 
mittetäitvatest omavalitsustest Kallaste linn ning Alatskivi, Kambja, Luunja, Nõo, Piirisaare ja 
Peipsiääre vald.  

Margus Lepik tõi välja, et Valgamaa arengustrateegias on 2014. aastal kokku lepitud kolme 
omavalitsuse moodustamises. Ühe läbirääkimisrühma moodustavad Helme, Hummuli  ja Põdrala vald 
ning Tõrva linn. Valga linn sai nõustuvad vastused viielt omavalitsuselt. Sangaste vald peab 
läbirääkimisi ka Otepää suunal.  
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Ulla Preeden tegi ülevaate omavalitsuste läbirääkimistest Põlvamaal. Hetkel veel mitmeid 
dubleerivaid piirkondi (Räpina, Värska). Üleval on küsimus võimalikust Setomaa valla 
moodustamisest. Üle maakonna ühte omavalitsust ei moodustata.  

Andres Kõiv märkis, et ka Võrumaal on mitmeid paralleelseid läbirääkimisi, kuid peatselt valitakse 
välja üks läbirääkimissuund. Kõiki maakonna omavalitsusi hõlmavad ettepanekud ei leidnud ühtset 
toetust. Välistatud ei ole ka ühinemised Põlvamaa omavalitsustega.  

 

3. Piirkondliku komisjoni poolsed soovitused, arutelu 

Komisjon otsustas: 

3.1. esitada mitme erineva partneriga ühinemisläbirääkimisi pidavatele kohaliku omavalitsuse 
volikogudele soovitus ühinemiste ettevalmistamise ajakavas püsimiseks teha valik 
ühinemispartnerite osas ja võtta vastu vastavad volikogu otsused hiljemalt maikuu lõpuks.  

3.2. esitada Rahandusministeeriumile ettepanek täpsustada juhendmaterjali elanike arvamuse 
väljaselgitamise läbiviimise osas.  

 
Lepiti kokku, et järgmisel koosolekul keskendutakse piirkondadele, kus pole tehtud lõplikke otsuseid. 
Järgmine komisjoni koosolek toimub 7. juunil Tartu Maavalitsuses.  
  

 

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)  

Priidu Ristkok 
Komisjoni esimees 
 

 


