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Lõuna-Eesti piirkondliku komisjoni protokoll nr 8 

23.12.2016 

Tartu 

 
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), Viktor Svjatõšev (Jõgeva maavanem), Igor Taro (Põlva maavanem), Väino 
Tõemets (Rahandusministeerium) 

Puudus: Ave Viks (Rahandusministeerium) 

Kutsutud:  Kaia Sarnet (Rahandusministeerium), Veikko Luhalaid (Rahandusministeerium), Sulev 
Valner (Rahandusministeerium), Tõnu Vesi (Tartu Maavalitsus) 

Protokollis:  Kaie Küngas (Rahandusministeerium) 

 
Päevakord: 

1. KOV volikogudes kinnitatud ühinemistaotlustele piirkondliku komisjoni arvamuste andmine: 
1)     Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Pajusi, Puurmani  
2)     Piirissaare, Tartu, Laeva 
3)     Elva, Konguta, Rannu, Rõngu, Palupera, Puhja 
4)     Valga, Karula, Taheva, Tõlliste, Õru 
6)     Viljandi, Kolga-Jaani, Tarvastu 
7)     Lasva, Sõmerpalu, Võru 
9)     Kõlleste, Kanepi, Valgjärve 

2. Komisjoni ettepanekud VV etapis ühendamisettepanekute esitamiseks.  
1) Kõlleste, Valgjärve, Kanepi  
2) Mäksa, Võnnu, Haaslava  
3) Antsla, Urvaste  
4) Luunja  
5) Nõo  
6) Alatskivi, Vara, Peipsiääre  
7) Vastseliina, Orava  
8) Tähtvere  
9) Kambja  
10) Tabivere  
11) Puka  
12) Pala  
13) Meremäe  
14) Kallaste  

 
Priidu Ristkok tervitas koosolekul osalejaid ja tegi ülevaate päevakorrast.  

Komisjoni liikmed esitasid ettepaneku selgitada maavalitsuste kohustusi järgneval aastal seoses 
haldusreformi läbiviimisega.  

Lepiti kokku, et Rahandusministeerium teeb järgmisel koosolekul ülevaate maavalitsuste 
ülesannetest haldusreformi läbiviimisel 2017. aastal.  
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1. KOV volikogudes kinnitatud ühinemistaotlustele piirkondliku komisjoni arvamuste andmine: 

1) Põltsamaa linn ning Põltsamaa, Pajusi ja Puurmani vald 

Rivo Noorkõiv tõi välja, et ühinemispiirkond vastab haldusreformi eesmärkidele ja ETHSis sätestatud 
asjaoludega on arvestatud. Piirkonna omavalitsustel on pikaaegne kogemus ühisest koostööst.  

Viktor Svjatõšev lisas, et vormistamisel on Pajusi ja Puurmani valdade viie küla üleandmine Jõgeva vallale.  

Komisjon toetab volikogude algatatud ühinemist, kuna taotletava ühinemise tulemusel tekib 
haldusreformi seaduse kriteeriume, eesmärke ja territoriaalse terviklikkuse põhimõtet täitev ühtne 
omavalitsus, mis on positiivse mõjuga haldusreformi eesmärkide täitmisele. 

 
2) Piirissaare, Tartu ja Laeva vald 

Komisjon toetab volikogude algatatud ühinemist, kuna taotletava ühinemise tulemusel tekib 
haldusreformi seaduse kriteeriume, eesmärke ja territoriaalse terviklikkuse põhimõtet täitev ühtne 
omavalitsus, mis on positiivse mõjuga haldusreformi eesmärkide täitmisele. 

 
3) Elva linn ning Konguta, Rannu, Rõngu, Palupera ja Puhja vald 

Georg Sootla märkis, et piirkond on kompaktne ja koostööle suunatud. Haridusvõrgustik on juba 
hetkel põimunud.  

Reno Laidre lisas, et tulevikus võivad täiendavad külad soovida piirkonnaga ühineda.  

Komisjon toetab volikogude algatatud ühinemist, kuna taotletava ühinemise tulemusel tekib 
haldusreformi seaduse kriteeriume, eesmärke ja territoriaalse terviklikkuse põhimõtet täitev ühtne 
omavalitsus, mis on positiivse mõjuga haldusreformi eesmärkide täitmisele. 

 
4) Valga linn ning Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru vald 

Rivo Noorkõiv tegi kokkuvõtte, et ühinemispiirkond vastab ETHS asjaoludele ja haldusreformi 
eesmärkidele, piirkonnas on selgelt välja kujunenud keskus ja tagamaa.  

Komisjon toetab volikogude algatatud ühinemist, kuna taotletava ühinemise tulemusel tekib 
haldusreformi seaduse kriteeriume, eesmärke ja territoriaalse terviklikkuse põhimõtet täitev ühtne 
omavalitsus, mis on positiivse mõjuga haldusreformi eesmärkide täitmisele. 

 
Külade üleandmise osas võivad omavalitsused otsuseid teha ja menetlusi lõpuni viia ka järgmisel 
aastal kuni 15. aprillini 2017 (kuus kuud enne KOV volikogu valimisi). Külade üleandmisel tuleb selgelt 
välja tuua, et territooriumiosa üleandmine toimub KOV volikogu valimistel 2017. a oktoobris. Sellisel 
juhul eraldatakse ka ühinemistoetust (kui tegemist on ühinevate omavalitsustega). Kui 
territooriumiosa üleandmise taotlus esitatakse järgmisel aastal muudetakse selle ühinemispiirkonna 
osas VV määrust.  Kogu valda ei saa territooriumiosade kaupa üle anda, vähemalt üks osa KOVist 
peab ühinemisemenetluses osalema, et tagada isiku õigusjärglus.  

 
5) Viljandi, Kolga-Jaani ja Tarvastu vald 

Georg Sootla selgitas, et Kolga-Jaani ja Tarvastu on II tasandi teenuskeskused, edaspidi on vajalik 
välja töötada juhtimisstruktuur. Vald moodustab 40% maakonna pindalast.  

Veiko Sepp lisas, et moodustuv omavalitsus ei vasta asustusüksuse terviklikkuse kriteeriumile, sest 
Viljandi linna pole kaasatud.  

Komisjon on arvamusel, et omavalitsuse ühinemisest tulenevad positiivsed aspektid kaaluvad 
keskuse mitteühinemise üle, mistõttu võib ühinemist toetada ka Viljandi linna kõrvale jäämisel.  
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Komisjon toetab volikogude algatatud ühinemist, kuna taotletava ühinemise tulemusel tekib 
haldusreformi seaduse kriteeriume ja eesmärke täitev ühtne omavalitsus, mis on positiivse mõjuga 
haldusreformi eesmärkide täitmisele. 

 
6) Lasva, Sõmerpalu ja Võru vald 

Komisjon toetab volikogude algatatud ühinemist, kuna taotletava ühinemise tulemusel tekib 
haldusreformi seaduse kriteeriume, eesmärke ja territoriaalse terviklikkuse põhimõtet täitev ühtne 
omavalitsus, mis on positiivse mõjuga haldusreformi eesmärkide täitmisele. 

 
7) Kõlleste, Kanepi ja Valgjärve vald 

Georg Sootla märkis, et piirkonnas ei täideta haldusreformi seaduses sätestatud miinimumsuuruse 
kriteeriumit, hetkel on puudu u 150 elanikku. Piirkond on Otepää ja Põlva vahel eraldiseisvalt toimiv, 
sisemiselt integreerunud omavalitsus.  

Igor Taro lisas, et piirkonna külad on avaldanud soovi ühineda naaberomavalitsustega ja seega väheneb 
elanike arv veelgi. Mitmeid teenuseid tarbitakse Põlvas, valdadel puudub huvikool ning peagi ka 
gümnaasium.  

Komisjon toetab volikogude algatatud ühinemist, kuna taotletava ühinemise tulemusel tekib ühtne 
omavalitsus, mis on positiivse mõjuga haldusreformi eesmärkide täitmisele. 

 
2. Komisjoni ettepanekud VV etapis ühendamisettepanekute esitamiseks.  

1) Pala vald 
Komisjon arutas Pala valla haldusterritoriaalse korralduse muutmise võimaluste üle, seisukoht 
omavalitsuse ühendamiseks kujundatakse järgmisel koosolekul. 
 

2) Kallaste linn 
Komisjon arutas Kallaste linna haldusterritoriaalse korralduse muutmise võimaluste üle, seisukoht 
omavalitsuse ühendamiseks Alatskivi vallaga kujundatakse järgmisel koosolekul.  
 

3) Alatskivi, Vara ja Peipsiääre vald 
Komisjon arutas Alatskivi, Vara ja Peipsiääre valla haldusterritoriaalse korralduse muutmise 
võimaluste üle, seisukoht omavalitsuse ühendamiseks kujundatakse järgmisel koosolekul.  
 

4) Tabivere vald 
Tabivere vald pöördus ministeeriumi poole selgitades enda eelistusi valitsuse algatatud etapis 
ühendamiseks. Komisjon arutas Tabivere valla haldusterritoriaalse korralduse muutmise võimaluste 
üle, seisukoht omavalitsuse ühendamiseks Tartu vallaga kujundatakse järgmisel koosolekul.  
 

5) Tähtvere vald 
Tähtvere vald esitas oktoobri lõpus ettepaneku ühinemisläbirääkimisteks Tartu linnale, Tartu linn nõustus 
esitatud ettepanekuga detsembris. Tähtvere valla elanike seas läbi viidud küsitlusel oli samuti eelistatud 
suund Tartu linn. Komisjon arutas Tähtvere valla haldusterritoriaalse korralduse muutmise võimaluste 
üle, seisukoht omavalitsuse ühendamiseks Tartu linnaga kujundatakse järgmisel koosolekul. 
 

6) Luunja vald 
Komisjon arutas Luunja valla haldusterritoriaalse korralduse muutmise võimaluste üle, seisukoht 
omavalitsuse ühendamiseks kujundatakse järgmisel koosolekul. 
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7) Mäksa, Võnnu ja Haaslava vald 
Komisjon arutas Mäksa, Võnnu ja Haaslava valla haldusterritoriaalse korralduse muutmise võimaluste 
üle, seisukoht omavalitsuse ühendamiseks kujundatakse järgmisel koosolekul. Võimalik, et piirkond 
täidab elanike arvu kriteeriumi. 
 

8) Nõo vald 
Komisjon arutas Nõo valla haldusterritoriaalse korralduse muutmise võimaluste üle, seisukoht 
omavalitsuse ühendamiseks kujundatakse järgmisel koosolekul. 
 

9) Kambja vald 
Komisjon arutas Kambja valla haldusterritoriaalse korralduse muutmise võimaluste üle, seisukoht 
omavalitsuse ühendamiseks kujundatakse järgmisel koosolekul. 
 

10) Puka vald 
Komisjon arutas Puka valla haldusterritoriaalse korralduse muutmise võimaluste üle, seisukoht 
omavalitsuse ühendamiseks kujundatakse järgmisel koosolekul. 
 

11) Kõlleste, Valgjärve ja Kanepi vald 
Komisjon arutas Kõlleste, Valgjärve ja Kanepi valla haldusterritoriaalse korralduse muutmise 
võimaluste üle, seisukoht omavalitsuse ühendamiseks kujundatakse järgmisel koosolekul. 
 

12) Antsla ja Urvaste vald 
Komisjon arutas Antsla ja Urvaste valla haldusterritoriaalse korralduse muutmise võimaluste üle, 
seisukoht omavalitsuse ühendamiseks Sõmerpalu, Võru ja Lasva vallaga kujundatakse järgmisel 
koosolekul.  
 

13) Vastseliina ja Orava vald 
Komisjon arutas Vastseliina ja Orava valla haldusterritoriaalse korralduse muutmise võimaluste üle, 
seisukoht omavalitsuse ühendamiseks Sõmerpalu, Võru ja Lasva vallaga kujundatakse järgmisel 
koosolekul.  
 

14) Meremäe vald 
Komisjon arutas Meremäe valla haldusterritoriaalse korralduse muutmisevõimaluste üle, seisukoht 
omavalitsuse ühendamiseks kujundatakse järgmisel koosolekul.  
 
 
Järgmisel koosolekul on arutelul täiendavalt KOV volikogudes kinnitatud ühinemistaotlustele piirkondliku 
komisjoni arvamuste andmine ning VV algatatud etapis ühendamise ettepanekute kinnitamine.  
 
 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)  

Priidu Ristkok 

Komisjoni esimees 


