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Lõuna-Eesti piirkondliku komisjoni protokoll 

22.08.2016 

Otepää 

 
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). 

Puudusid:  Ave Viks (Rahandusministeerium), Väino Tõemets (Rahandusministeerium) 

Kutsutud:  Madis Timpson (Rahandusministeerium), Sulev Valner (Rahandusministeerium). 

Protokollis:  Kaie Küngas (Rahandusministeerium). 

 
Päevakord: 

1. Ülevaated maakondades toimuvatest läbirääkimistest ning ekspertarvamustest, sh: 
a. Kagu-Tartu piirkond: Võnnu, Ahja, Meeksi, Vastse-Kuuste ja Mäksa vallad; 
b. Põlva ja Võru maakondade piiridel asuvate omavalitsuste läbirääkimised; 
c. Mustvee linna ühinemisläbirääkimiste seis. 

2. Tabivere valla pöördumine ja ühinemisläbirääkimiste seis. 
3. Pajusi, Puurmani, Kõo ja Põltsamaa valla ning Põltsamaa linna pöördumine piirkondliku 

komisjoni poole Põltsamaa piirkonna ühendvalla maakondlik kuuluvuse osas. 
 
Priidu Ristkok juhatas koosoleku sisse ja tutvustas päevakava.  

Reno Laidre esitas ettepaneku lisada päevakavasse Riigikohtu kaebuste arutelu ning külade 
üleandmise menetluse arutelu.  
 

1. Ülevaated maakondades toimuvatest läbirääkimistest  

a. Kagu-Tartu piirkond: Võnnu, Ahja, Meeksi, Vastse-Kuuste ja Mäksa vallad  

Komisjoni liikmed tutvusid koostatud ekspertarvamusega.  

Komisjoni otsustas soovitada Luunja, Mäksa ja Võnnu Vallavolikogudele alustada haldusterritoriaalse 
korralduse muudatuse menetlusega üheks omavalitsuseks ühinemiseks. 

Komisjon otsustas soovitada Haaslava, Kambja, Nõo ja Ülenurme Vallavolikogudele alustada 
haldusterritoriaalse korralduse muudatuse menetlusega üheks omavalitsuseks ühinemiseks. 
Moodustatav vald täidaks ka haldusreformi seaduse soovitusliku suuruse kriteeriumi.  
 
b. Põlva ja Võru maakondade piiridel asuvate omavalitsuste läbirääkimised  

Andres Kõiv tegi ülevaate toimuvatest läbirääkimistest. Välja on kujunenud esialgsed 
läbirääkimisrühmad: (1) Sõmerpalu, Võru, Lasva ja Vastseliina vald; (2) Haanja, Rõuge, Varstu, Mõniste ja 
Misso vald ning (3) Urvaste ja Antsla vald. Ettepanek on tehtud ka läbirääkimisteks Vastseliina, Misso, 
Meremäe ja Orava valla vahel. Lõplikud ühinemissuunad ei ole veel selged. Setomaa valda ei ole hetkel 
moodustumas.  

Veiko Sepp rõhutas, et haldusreformi käigus ja omavalitsuste ühinemisel ei tohiks lähtuda vaid 
olemasolevate keskuste ja maakonnakeskuste toimepiirkondadest ning väljakujunenud 
transpordiühenduste toimimisest vaid peaks nägema selles ka võimalust tulevaste keskuste 
kujundamiseks. Omavalitsuste ühinemine annab võimaluse säilitada ja tugevdada väiksemaid 
piirkondlikke keskusi muutes vajadusel ka transpordivõrgustikku.  



2 

 

Komisjon otsustas Põlva ja Võru maakondade piiridel asuvatele omavalitsustele hetkel soovitusi mitte 
anda. 
 
c. Mustvee linna ühinemisläbirääkimiste hetkeseis.  

Viktor Svjatõšev tõi välja, et Mustvee linn on läbirääkimistes Lohusuu, Kasepää ja Avinurme vallaga.  

Komisjon võttis info teadmiseks. 
 

2. Tabivere valla pöördumine ja ühinemisläbirääkimiste seis. 

Komisjoni võttis esitatud info teadmiseks.  

 
3. Pajusi, Puurmani, Kõo ja Põltsamaa valla ning Põltsamaa linna pöördumine piirkondliku 

komisjoni poole Põltsamaa piirkonna ühendvalla maakondlik kuuluvuse osas. 

Piirkondlik komisjon otsustas mitte kujundada seisukohta kavandatava ühinenud omavalitsuse 
maakondliku kuuluvuse osas, arvestades Vabariigi Valitsuse kaalutlusruumi maakondliku kuuluvuse 
muutmise otsustamisel. Kuna komisjon ei saa kinnitada Vabariigi Valitsuse poolt tehtava otsuse sisu, 
otsustas komisjon maakondliku kuuluvuse osas seisukohta mitte kujundada. 

 
4. Riigikohtu kaebuste arutelu 

Ülevaade Riigikohtusse pöördumist planeerivatest omavalitsustest ning Kõpu Vallavolikogu taotluse 
alusel algatatud Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve menetlusest. 

 
5. Külade üleandmise menetluse arutelu.  

Ülevaade täiendatud külade üleandmise menetluse juhenditest ja infost edastatakse osapooltele.  

 
Komisjon otsustas: 

1.1. Soovitada Luunja, Mäksa ja Võnnu Vallavolikogudele alustada haldusterritoriaalse korralduse 
muudatuse menetlusega üheks omavalitsuseks ühinemiseks. 

1.2. Soovitada Haaslava, Kambja, Nõo ja Ülenurme Vallavolikogudele alustada haldusterritoriaalse 
korralduse muudatuse menetlusega üheks omavalitsuseks ühinemiseks.  

1.3. Mitte kujundada seisukohta kavandatava Pajusi, Puurmani, Kõo ja Põltsamaa valla ning Põltsamaa 
linna ühinenud omavalitsuse maakondliku kuuluvuse osas arvestades Vabariigi Valitsuse 
kaalutlusruumi maakondliku kuuluvuse muutmise otsustamisel. Kuna piirkondlik komisjon ei saa 
kinnitada Vabariigi Valitsuse poolt tehtava otsuse sisu, otsustas komisjon maakondliku kuuluvuse 
osas seisukohta mitte kujundada. 

 
Järgmine komisjoni koosolek toimub 19. septembril kell 11.00 Põltsamaal.  

  

(allkirjastatud digitaalselt)  

Priidu Ristkok 

Komisjoni esimees 


