Võrumaa haldusreformi foorum V
Väimelas, 25.10.16 kell 14:00-15:00
Osalejad: vt. osalejate leht (lisatud)
MEMO
Päevakava:
1. Lühiülevaade ühinemisläbirääkimiste seisust ning tegevus- ja ajakavast 2016. aasta
lõpuni, praktilised küsimused ja vastused
2. Haldusreformist tulenevad tegevused 2017 aastal: mida ja kuidas kavandada nn
üleminekuperioodil?
3. Koordinaatori töö lühikokkuvõte
1. Lühiülevaade ühinemisläbirääkimiste seisust ning tegevus- ja ajakavast 2016. aasta
lõpuni, praktilised küsimused ja vastused
Mihkel Laan andis lühiülevaate ühinemisläbirääkimiste seisust Eestis ja Võrumaal.
Maakonnas on kavas neli vabatahtlikku ühinemist, kõik ühinemislepingud on/olid avalikul
väljapanekul:
1) Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu vald (5913 elanikku, 969,25 km2):
• Leping avalikul väljapanekul: 3. oktoobrist kuni 24. oktoobrini 2016.
2) Lasva, Sõmerpalu ja Võru vald (Võhandu vald, 8309 elanikku, 555,78 km2):
• Leping avalikul väljapanekul: 17. oktoobrist kuni 7. novembrini 2016.
3) Vastseliina ja Orava vald (Vastseliina vald, 2745 elanikku, 397,7 km2):
• Leping avalikul väljapanekul: 17. oktoobrist kuni 7. novembrini 2016.
4) Antsla ja Urvaste vald (4690 elanikku, 410,5 km2):
• Leping avalikul väljapanekul: 25. oktoobrist kuni 15. novembrini 2016.
Antud ajahetkel Meremäe valda vabatahtlikkesse ühinemiste ringidesse kaasatud ei ole.
2016. aastal tuleb teostada järgmised tegevused:
1) Avalikustamisel laekunud ettepanekute ülevaatamine, lepingu täiendamine
2) Elanike arvamuse väljaselgitamine VV määrusest lähtuvalt
3) Elanike arvamuse väljaselgitamise tulemuste kinnitamine
4) Ühinemislepingu kinnitamine volikogudes
5) Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine ning materjalide esitamine (otsus
koos lepingu kinnitamisega)
2. Haldusreformist tulenevad tegevused 2017 aastal: mida ja kuidas kavandada nn
üleminekuperioodil?
Nn üleminekuperioodi võimalike tegevuste hulka kuuluvad:
1) Valla põhimä ä ruse projekti koostamine
2) Valla sü mboolika väljavalimine
3) Sotsiaaltoetuste ja -teenuste kordade ja ü htlustamise projektide kosotamine
4) Valla arengukava ja eelarvestrateegia projekti koostamine
5) Vallavalitsuse kui ametiasutuse ja ametikohtade struktuuri projekt
6) Muud tegevused, mis on vajalikud ühinemislepingust ja/või KOV kokkulepetest
tulenevalt (nt ühine ettevõtlusstrateegia)
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Tegevustest olulisemad võiksid olla põhimääruse projekti koostamine ning juhtimisstruktuuri
määratlemine (ametiasutuste ja ametikohtade struktuur).
Tegevuste planeerimisel tuleb arvestada ajaressurssi, eriti puudutab see omavalitsusi,
kes on kaasatud sundliitmistesse (reaalsuses ei pruugi enne 2017. a valimisi jääda aega
üleminekutegevuste teostamiseks).
Tulenevalt HRSist on riigipoolne tegevuskava 2017. aastal järgmine:
1) VV määrus KOV volikogu algatatud haldusterritoriaalse korralduse muutmise kohta
võetakse vastu hiljemalt 2017. aasta 1. veebruariks.
2) VV algatab hiljemalt 2017. aasta 15. veebruaril nende KOV üksuste
haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmise, mis ei vasta 2017.
aasta 1. jaanuari seisuga KOV miinimumsuuruse kriteeriumile ja mille suhtes ei
kohalda erandeid.
3) RaM esitab asjaomastele KOV üksuste volikogudele arvamuse avaldamiseks VV
määruse eelnõu haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmise
kohta, mille kohta tuleb arvamus esitada hiljemalt 2017. aasta 15. mail.
4) Kui kohaliku omavalitsuse üksus ei esita Vabariigi Valitsuse ettepaneku kohta 2017.
aasta 15. maiks arvamust, loetakse nimetatud ettepanek vastuvõetuks.
5) Kui VV ettepaneku saanud KOV üksus esitab ettepaneku kohta negatiivse
põhjendatud arvamuse, siis:
a. võib VV KOV üksuse arvamuses esitatud põhjenduste hindamise tulemusena,
lõpetada selle KOV üksuse puhul haldusterritoriaalse korralduse muutmise
menetluse, misjärel RaM teavitab sellest viivitamata kohaliku omavalitsuse
üksust;
b. hindab VV KOV üksuse arvamuses esitatud põhjendusi ning kui tema
hinnangul ei ole esitatud põhjendused piisavalt kaalukad, otsustab KOV
haldusterritoriaalse korralduse muutmise oma määrusega
6) VV määrus VV algatatud valdade ja linnade haldusterritoriaalse korralduse muutmise
kohta võetakse vastu hiljemalt 2017. aasta 15. juuliks.
3. Koordinaatori töö lühikokkuvõte
Koordinaatori peamisteks tegevusteks olid perioodil juuni-oktoober:
1) Laiemad arutelud, sh:
a. Arutelud võimalike läbirääkimiste ringide/alternatiivide osas:
• Meremäe, Misso, Orava, Vastseliina
• Seto vald
• Võhandu valla läbirääkimiste ringi laiendamine
• Mõniste valla arengusuunad (nn lõunavald vs muud alternatiivid)
b. Kolm haldusreformi foorumit:
• Suur-Võrumaa vs regioonide Võrumaa
• KOVide ühistegevused
2) Konkreetsete läbirääkimiste toetamine, sh:
a. Võhandu valla läbirääkimiste koordineerimine:
• Protsessi üldine koordineerimine
Valdkondlikud arutelud ja juhtimiskorralduse arutelud
Ühinemislepingu ja lisade koostamine
Tugi kuni ühinemistaotluse esitamiseni
b. Vastseliina ja Orava läbirääkimiste konsulteerimine:

2

• Läbirääkimiste suuna valimine
• Ühinemislepingu koostamise arutelud
c. Antsla ja Urvaste läbirääkimiste konsulteerimine:
• Läbirääkimiste kavandamine
• Jooksev konsulteerimine protsessi vältel
d. Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu läbirääkimised:
• Arutelud Mõniste vallas
• Ühinemise finantsanalüüsi esimese osa koostamine
3) Muud tegevused, sh:
a. Võrumaa omavalitsuste valdkondliku analüüsi koostamine (andmebaas, raport)
b. Infovahetus
ministeeriumi,
piirkondliku
komisjoni
(sh
maavanem),
ühinemiskonsultantide, Võru Instituudi jt osapooltega
Seoses asjaoluga, et 11 000+ suurusega omavalitsust vabatahtlikus faasis Võrumaale ei teki,
lõpeb koorinaatori tööleping 31.10.16.
Suur tänu kõigile koostöö eest!
Memo koostas
Mihkel Laan
vabatahtlike ühinemiste koordinaator
Võrumaa Omavalitsuste Liit
529 7984
mihkel.laan@cumulus.ee
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