Ühinemislepingu projekti ja selle lisade kohta esitatud ettepanekud ja vastuväited ning õiend
volikogus läbivaatamise tulemuste kohta
Meeksi, Mikitamäe, Räpina, Veriora ja Värska valdade ühinemislepingu projekti avalik väljapanek toimus 03.-23.10.2016.
Avalikustamise käigus olid lepingu projekt ja selle lisad kättesaadavad iga valla veebilehelt ja kohalikes raamatukogudes ning Mikitamäe
ja Räpina vallamajas. Avalikustamise käigus oodati ka kodanike ettepanekuid ühineva valla nimeks. Avalikustamise käigus toimus
kokku 15 rahvakoosolekut, kus tutvustati senist protsessi, anti ülevaade lepingu projektist ning vastati kodanike küsimustele.
Avalikustamise käigus laekus 16 ettepanekut ja arvamusavaldust lepingu projekti ning selle lisade kohta. Valla nime kohta laekus 4
ettepanekut e-kirja ja üks telefoni teel. Nimeettepanekuid esitati ka rahvakoosolekutel selleks ette nähtud sedelitel.
Juhtkomisjon vaatas laekunud ettepanekud ja arvamusavaldused läbi 25.10.2016 nõupidamisel ning teeb ettepaneku kinnitada
läbivaatamise tulemused järgmiselt:
Saabumise
Ettepaneku tegija
kuupäev
10.10.2016
Tiina Ibragimova
Avalikul
arutelul
Linte
külakeskuses

Ettepanek

Volikogus läbivaatamise tulemus

Panna Köstrimäe-Linte kergliiklustee
investeeringute kavasse.

Mitte arvestada. Ühinemislepingu lisana
esitatud investeeringud kajastavad
igast ühinevast omavalitsusest lühivaliku
kõige olulisematest
investeeringutest näitamaks
investeerimisobjekte, millele
kavandatakse
kasutada ühinemistoetust. Räpina valla
arengukava aastateks 2017-2030
kajastab kergliiklustee rajamist
sõnastades ülesande järgmiselt:
"valgustatud kergliiklusteede rajamine
Räpina linnast suuremate külade
keskustesse ning enim kasutatavatele
asulavälistele teelõikudele". Sama
arengukava lisana esitatud Räpina valla

11.10.2016
e-kiri

Aita Neemre

12.10.2016
e-kiri

Külli Jacobson

13.10.2016
e-kiri

Lauri Toomiste

Kõige konkreetsem ja ka muule Eestile
selgemalt määratletav nimi oleks Räpina.
Siiski pakun omalt poolt ka muid võimalusi:
1) Lämmijärve vald – kahjuks ei sobi selle
nime alla Veriora, teised kõik piirnevad
Lämmijärvega
2) Kagumaa, Kagupiiri, Kagunurga vms
vald
3) Palumaa vald – TÜ teadlane
(geograaf) Endel Varep (1915-1988) nimetas
selle nimega maastikurajooni, mis ulatub
läänes Võru, põhjas Leevi, Veriora ja Kahkva
lähistele, lõunas Petserini ja kus domineerivad
laialdased palumetsad. Kahjuks ei sobitu siia
Meeksi vald.
Soovin pakkuda omalt poolt uue valla nimesid
aruteluks.:
1. Pihlamäe vald
2. Meerora vald
3. Lämmijärve vald

Pakuks uue valla nimeks Vinne-veere vald

eelarvestrateegia kohaselt on
kavandatud kergliiklusteedele rahalised
vahendid järgmiselt: 2017. a 592 000 €; 2018. a - 60 000 €, 2021. a 100 000 €.
Ettepanekud on läbi kaalutud koos teiste
tehtud nimeettepanekutega. Kaalumisel
arvestati ka Kohanimenõukogu
vallanimede rakkerühma soovitusi.
Räpina nimele (juhtkomisjoni protokoll
nr 12, 06.09.2016) paremat alternatiivi
ei leitud. Ühineva valla nimeks panna
Räpina.

Ettepanekud on läbi kaalutud koos teiste
tehtud nimeettepanekutega. Kaalumisel
arvestati ka Kohanimenõukogu
vallanimede rakkerühma soovitusi.
Räpina nimele (juhtkomisjoni protokoll
nr 12, 06.09.2016) paremat alternatiivi
ei leitud. Ühineva valla nimeks panna
Räpina.
Ettepanek on läbi kaalutud koos teiste
tehtud nimeettepanekutega. Kaalumisel
arvestati ka Kohanimenõukogu
vallanimede rakkerühma soovitusi.
Räpina nimele (juhtkomisjoni protokoll

15.10.2106
e-kiri

Vello Saar

Ettepanek ühendvalla nime panemise kohta.
Värska vallas Saatse külas toimunud
rahvakoosolekul ja ka hiljem on pöördunud
minu poole nii sanatooriumi töötajad kui ka
vallaelanikud arvamusega, et ühendvalla
nimeks ei peaks olema Räpina vald.
Ühinemisprotsessis osalevate Mikitamäe,
Räpina, Veriora ja Värska valdade volikogude
esimehed on juba 15.11.2012 aastal koostanud
ja allkirjastanud ühisdeklaratsiooni
otstarbekuse väljaselgitamiseks
toimepiirkonnas olevate omavalitsuste
võimalikuks ühinemiseks. Kuigi selle
deklaratsiooni põhjal ei alustatud
ühinemisläbirääkimisi oli seal kokku lepitud,
et ühineva valla halduskeskus asub Räpinas
kuid oli ka sees põhimõte, et ühinenud
omavalitsuse nimena ei kasutata ühegi
ühineva valla nime.
Teen ettepaneku, et järgime seda mõne aasta
tagust põhimõtet ka täna ja ei kasuta uue valla
nimena ühegi ühineva omavalitsuse nime.
Loodan, et selline ettepanek on osapooltele
vastuvõetav ning saame keskenduda
ühendvallale uue nime panemisele/
kokkuleppimisele.
Kohanimenõukogu vallanimede rakkerühm on
soovitanud valla nime panekul kasutada
kihelkonna või vana valla nime. Tuginedes
sellele soovitusele teen ettepaneku panna

nr 12, 06.09.2016) paremat alternatiivi
ei leitud. Ühineva valla nimeks panna
Räpina.
Ettepanek on läbi kaalutud koos teiste
tehtud nimeettepanekutega. Kaalumisel
arvestati ka Kohanimenõukogu
vallanimede rakkerühma soovitusi.
Räpina nimele (juhtkomisjoni protokoll
nr 12, 06.09.2016) paremat alternatiivi
ei leitud. Ühineva valla nimeks panna
Räpina.

ühendvalla nimeks Järvesuu vald.
Sellenimeline vald on Eesti Vabariigis ning
ENSV-s eksisteerinud 1922 a -1949 a . Kuna
ka tekkiva ühendvalla geograafiline asukoht
on Lämmijärve ja Pihkva järve kaldal, siis järv
on kahtlemata üks piirkonda ühendav lüli, mis
võiks ka valla nimes kajastuda.
18.10.2016

Räpina Lasteaed
Vikerkaar pedagoogilise
nõukogu liikmed

Ühinemislepingu projekt 7.1.5 sätestab VALLA
palgal olevate alusharidusasutuste, huvi- ja
üldhariduskoolide
õpetajate
ning
tugispetsialistide
töötasu
alammäärad
võrdsustatakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud
põhikooli
ja
gümnaasiumi
õpetajate
töötasustamise alammääraga.
*Räpina Lasteaed Vikerkaar pedagoogilise
nõukogu liikmed teevad ettepaneku
lasteaiaõpetajate palgatõusuks vajalikke
rahalisi vahendeid katta osaliselt
lapsevanemate materiaalse panuse arvelt
(kohatasu).
Ühinemislepingu projekt 7.1.6 sätestab
Alusharidus munitsipaallasteaias ja –
lastehoius võimaldatakse kohatasuta.
*Ühinemislepingu
projekti
muudatusettepaneku
põhjendused
on
järgmised:
1. Lapsevanemad on nõus panustama kohatasu
makstes lasteaia arengusse.

Mitte arvestada.
Palkade ühtlustamine (lepingu projekti
punkt 7.1.5) ja selle mõju valla eelarvele
ei ole seotud kohatasuga.
Eelarve võimaldab lubada lasteaia kohta
kohatasuta. Ei ole teada, et
kohalkäimise ja kohatasu vahel on
põhjuslik seos. Kohalkäimist saab
monitoorida ja vajadusel mõjutada
muude vahenditega.

*Kohatasu kaotamisega kaasnevad võimalikud
ohud:
1. Õppevahendite hankimiseks vajalike
ressursside vähenemine.
2. Tugi- ja erialaspetsialistide ametikohtade
vähenemine.
3. Lapsevanemate poolne vähene motiveeritus
last järjepidevalt lasteaeda tuua, millega
kaasneb puudulik kooliks ettevalmistus.

18.10.2016
e-kiri

19.10.2016

Räpina Lasteaed
Vikerkaar hoolekogu
liikmed

Põlva Maakonna
Spordiliit

Tagamaks teiste omavalitsustega
konkurentsivõimelist alushariduse teenust
ning motiveerimaks pedagoogilist personali
jätkama heal tasemel tööd, peame oluliseks
kohatasu säilitamist või tõstmist.
Soovime lasteaia kohatasu säilitamist, kuna
see tagab meie lastele õppevahendite
soetamise võimaluse ning kvaliteetse
alushariduse.
Lasteaias käimine on vabatahtlik, teiste
lastega koos mängides areneb lapse
keeleoskus kiiremini ning hiljem on tal
lihtsam koolis hakkama saada. Kui kohatasu
kaob, siis on tõenäosus, et laste kohalkäimise
protsent langeb ning riiklikus õppekavas
ettenähtud laste kooliks ettevalmistus ei saa
läbitud täies mahus.
Põlva maakonna Spordiliidu juhatus esitab
pöördumise
kõikidele
Põlvamaa
omavalitustele.
Soovime, et ühinevate
omavalitsuste
järgselt
tekkivad
uued
omavalitsused jätkaksid Spordiseaduse §2, §3
ja §4 järgimist, millega tagatakse kõikidele

Mitte arvestada.
Eelarve võimaldab lubada lasteaia kohta
kohatasuta. Ei ole teada, et
kohalkäimise ja kohatasu vahel on
põhjuslik seos. Kohalkäimist saab
monitoorida ja vajadusel mõjutada
muude vahenditega.

Leping juba katab esitatud ettepanekuid.
Lepingu projekti punktis 7.4 on teemat
käsitletud. Lepingu formaat ei ole
selline, kus oleks välja toodud
konkreetseid ühendusi nimeliselt.

Põlvamaa
elanikele
spordi
ja
liikumisharrastusega tegelemise võimaluse
kättesaadavus
ja
jätkusuutlikkus.
Põlva
maakonna
spordi
ja
liikumisharrastusalast tegevust koordineerib ja
korraldab Põlva Maakonna Spordiliit, kes
maakonnas
tegutsevate
spordiklubide
ühendusena,
rahvusliku
olümpiakomitee
liikmena esindab maakonna sporti ja kellel on
ainuõigus
korraldada
maakonna
meistrivõistlusi ja anda vastavaid tiitleid.
Spordiliidu tegevus inimeste ühendamisel,
spordivõistluste ja liikumisharrastusürituse,
koolituste ja muu sisulise sporditegevusega
seonduva korraldamisel on saanud võimalikuks
tänu järjepidevale märkimisväärsele rahalisele
toetusele Põlva maakonna omavalitsustelt, kes
läbi Põlvamaa Omavalitsuste Liidu on
rahastanud
maakonnas
toimuvaid
spordivõistlusi ja üritusi nii koolinoortele, kui
ka täiskasvanutele.
Sellest
tulenevalt
teeme
ettepaneku
omavalitsuste
vahel
peetavatel
ühinemisläbirääkimistel
arutada
ja
ühinemislepingutes ka sõnastada, et
jätkatakse läbi Põlva Maakonna Spordiliidu
rahastamise
maakonna
tervikliku
spordisüsteemi
koordineerimist
ning
spordivõistluste ja harrastusspordiürituste
korraldamist, mis aitavad kaasa spordi ja
liikumisharrastuse arengule Põlva maakonnas

20.10.2016
e-kiri

Tiit Kala

20.10.2016
e-kiri

Rein Raadla

luues eeldused ja tingimused, mis kujundavad
isiksust, arendavad loovust, aitavad kaasa töö
ja vaba aja tasakaalustamisele ning maakonna
elanike tervisliku ja sportliku elustiili
kujunemisele.
Maamaksu ühtlustamisel soovin, et seda
Arvestada osaliselt. Lepingusse lisada
ühtlustatakse maaomanikule soodsamas
punkt 7.7.5.: Kogutav maamaks VALLAS
suunas
ei tohi tervikuna väheneda. Maamaksu
ühtlustamise otsustab VALLA volikogu.
1. Muuta lepingu eelnõu punkt 7.1.5. ja
1. Arvestada. Sõnastada lepingu projekti
sõnastada punkt 7.1.5. järgmiselt:
punkt 7.1.5. järgmiselt: VALLA palgal
7.1.5. VALLA palgal olevate
olevate alusharidusasutuste õpetajate,
alusharidusasutuste õpetajate, huvikoolide
huvikoolide õpetajate ja treenerite ning
õpetajate ja treenerite ning üldhariduskoolide
üldhariduskoolide tugispetsialistide
tugispetsialistide töötasu alammäärad
töötasu alammäärad võrdsustatakse
võrdsustatakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud Vabariigi Valitsuse kehtestatud
põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu
põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja
alammääraga.
töötasu alammääraga.
2. Kas on läbi arvutatud ja reaalselt
rakendatavad ühinemislepingu eelnõu
punktides 7.1.3 (haridusasutuste võrk), 7.1.5.
(töötasu võrdsustamine), 7.1.6. (alusharidus
kohatasuta), 7.3.3. (vallalehe toimetus
piirkondlike toimetajatega), 7.3.5.
(keskraamatukogu), 7.3.8. (toetused ja
kultuurkapital), 7.6.1. (sotsiaaltoetuste
ühtlustamine), 7.10.4. (transport huvikooli),
7.11.3. (alustava ettevõtte toetus) ja 8.6.
(koondamishüvitis) sätestatud põhimõtted?

2. Tervikuna ei ole läbi arvutatud,
osaliselt küll. Eelarvekulude kasvu
eeldatavad ühtlustamised tuleb
saavutada lepingu kehtivuse jooksul ja
lepingu projekt on koostatud usus, et
sätted on täidetavad lepinguperioodi
jooksul. Mõned kulud eeldavad
eelnevalt poliitika väljakujunemist.

3.Ühinemislepingu eelnõu tekst vajab keelelist 3. Arvestada. Lepingu projekt esitatakse
keelelisele toimetajale.
korrektuuri.
4. Meeksi, Mikitamäe, Räpina, Veriora ja
Värska valdade ühinemislepingu eelnõu lisas
13.3 Investeeringute kava 2018 – 2021 on
Meeksi valla investeeringute kogusumma
1 100 000 €, millest omaosalus on 175 000 €,
mis on 15,9 % investeeringute kogumahust,
ühe elaniku kohta on investeeringuid 1 852 €.
Samad andmed teiste valdade kohta:
Mikitamäe – 1 644 000 €, 118 000 €, 7,2 %,
1 661 €
Räpina – 5 670 000 €, 1 103 900 €, 19,5 %,
1 189 €
Veriora – 1 475 000 €, 390 000 €, 26,4 %,
1 063 €
Värska – 2 988 000 €, 360 100 – 691 100 €,
12,1% - 23,1 %, 2 175 €
Kokku – 12 877 000 €, 2 147 000 € 2 478 000 €, 16,7 % - 19,2 %, 1 413 €
Ettepanek: Analüüsida, kas investeeringute
kavas erinevate ühinevate valdade omaosaluse
protsendi erinevus ca 3,5 korda ja ühe elaniku
kohta kavandatavate investeeringute mahu
erinevus ca 2 korda on põhjendatud ja kas
investeeringute kava on aastatel 2018 – 2021
reaalselt elluviidav.

4. Võetud teadmiseks.
Ettevalmistusperioodil toimub ühinenud
kohaliku omavalitsuse üksuse
eelarvestrateegia eelnõu
ettevalmistamine, mis eeldab ka
analüüsi. Teema lisatud
ettevalmistusperioodi tegevus- ja
ajakava koostamise tööplaani.

21.10.2016
e-kiri

Ettepaneku tegija ei
soovi nime avalikustada.
Ettepaneku saajale isik
teada

21.10.2016
e-kiri

Värska Vallavalitsus

1. Võimalusel suurendada
raamatukogude finantseerimist.
2. Ettepanek moodustada mitte üks
keskraamatukogu valla peale, vaid n-ö
kobarad. Näiteks moodustada Värska
kobar (ühendatud oleksid Värska,
Saatse ja Mikitamäe raamatukogud –
nimi võiks olla Värska raamatukogu),
siis Räpina kobar (kõik senises vallas
asuvad + Meeksi valla omad) ja
Veriora kobar (Veriora, Leevi).
1. Täiendada Lepingut punktiga 5.6.1.
alljärgneva sõnastusega:
„5.6.1.
Lepinguosaliste
kohalike
omavalitsuste
üksuste
arengukavas,
investeeringute kavas ja eelarvestrateegias
kajastatud tegevused viiakse üle VALLA
arengukavasse ja eelarvestrateegiasse.“

2.Muuta Lepingu punkti 7.3.13. ning sõnastada
see alljärgnevalt:
„7.3.13. Muuseumitega jätkatakse nende
erisuste tõttu samades asukohtades ja tagatakse
muuseumite tihe koostöö ning nende
edasiarendamist.“

Mitte arvestada. Lepingu projektis
jäädakse senise sõnastuse juurde.
Detailne raamatukogude
juhtimiskorraldus ja omavaheline
integratsioon selgub vastava
ümberkorralduse käigus, millesse
kaasatakse raamatukogude juhatajad.

1. Arvestada osaliselt. Sõnastada lepingu
projekti punkt 5.6 järgmiselt: VALLA
arengukava, eelarvestrateegia ja eelarve
vastuvõtmiseni ning uue üldplaneeringu
kehtestamiseni kehtivad lepinguosaliste
kohalike
omavalitsuse
üksuste
arengukavad,
eelarvestrateegiad,
eelarved ja üldplaneeringud, kui need
pole vastuolus käesoleva lepinguga.
Ühinenud kohalike omavalitsuse üksuste
uute arengudokumentide koostamisel
võetakse aluseks kõikide ühinevate
kohalike
omavalitsuse
üksuste
arengudokumendid.
2. Arvestada. Sõnastada lepingu projekti
punkt 7.3.13. järgmiselt: Muuseumitega
jätkatakse nende erisuste tõttu samades
asukohtades ja tagatakse muuseumite
tihe koostöö ning nende
edasiarendamine.

21.10.2016
e-kiri

Martin Sulp
Ühinevate omavaltsuste

3.Muuta Lepingu punkti 7.6.7. ning sõnastada
see alljärgnevalt:
„7.6.7. Perearstiteenused, hambaravi ja
apteek on kättesaadavad igas VALLA
piirkonnas. Tõhustatakse abinõusid elanikele
eri- ja üldarstiabi kättesaadavuse tagamiseks.“

3.Mitte arvestada. Lisatud teenused
„hambaravi ja apteek“ ei ole ka praegu
kõikides ühinevates kohalike
omavalitsuse üksustes tagatud ning ei
kuulu otseselt kohaliku omavalitsuse
üksuse ülesannete hulka.

4.Muuta Lepingu punkti 7.7.2. ning sõnastada
see alljärgnevalt:
„7.7.2. VALLA eelarve koostamisel tuleb
lähtuda käesoleva lepingu punktis 2 sätestatud
eesmärkidest, kehtivatest arengukavadest,
eelarvestrateegiatest,
investeeringute
kavadest ja kõigi ühinevate omavalitsuse
üksuste huvidest.“

4. Arvestada. Sõnastada lepingu projekti
punkt 7.7.2 järgmiselt: VALLA eelarve
koostamisel tuleb lähtuda käesoleva
lepingu punktis 2 sätestatud
eesmärkidest, kehtivatest
arengukavadest, eelarvestrateegiatest,
investeeringute kavadest ja kõigi
ühinevate kohalike omavalitsuse üksuste
huvidest.

5.Muuta Lepingu punkti 8.8. ning sõnastada
see alljärgnevalt:
„8.8. Ametnik või töötaja viiakse üle uuele
ameti- või töökohale VALLA ametiasutuse
struktuuris, kui tema teenistus- või
tööülesanded oluliselt ei muutu. Ametniku või
töötaja üle viimisel uuele ameti- või
töökohale tagatakse temale vähemalt
senimaani saadud töötasu.“

5. Mitte arvestada lepingu projekti
punkti 8.8 muudatusettepanekuga.
Lepingu projekti punktis 8.3 on teema
käsitletud.

6. Muuta Lepingu Värska valla prioriteetsed
investeeringud
ning
sõnastada
see
alljärgnevalt:
Lisatud õiendi lõppu
1. Täiendada Lepingu punkti 8.7. alljärgneva
sõnastusega:

6. Arvestada. Muuta lepingu projekti lisa
Investeeringute kava Värska valla osas.
Arvestada. Sõnastada lepingu projekti
punkt 8.7. järgmiselt: Lepinguosaliste

vallasekretäride nimel

„8.7. Lepinguosaliste kohaliku omavalitsuse
üksuste juhtidele kohalduvad sotsiaalsed
garantiid vastavalt haldusreformi seadusele.
Lepinguosaliste kohaliku omavalitsuse
üksuste
vallasekretäride
koondamisel
nähakse ette lisaks seaduses sätestatule
täiendava koondamishüvitise kuue kuu
põhipalga või töötasu ulatuses.“

21.10.2016
e-kiri

Eha Kütt

21.10.2016

Feliks Raudkett
Heino Laar
Kaja Rõžikov
Inara Luigas
Aare Luigas
Sulo Nurmeots

Avaldan oma arvamust lepingu punkt 7.3.5 Võetud teadmiseks. Ühineva valla
kohta:
raamatukogutöötajate koostöö on
teretulnud ja ühinemisläbirääkimiste
juhtrühma liikmed on valmis
Enne suuri muutusi ja ühinemislepingu kokkusaamisel osalema.
allkirjastamist oleks mõistlik kokku kutsuda Raamatukogutöötajate ühiselt läbi
nõupidamisele kõik raamatukogude juhatajad, arutatud lepingu rakendamise
et koos arutleda, missuguseid teenuseid igas põhimõtted on oodatud. Detailsemad
konkreetses
raamatukogus
edaspidi tegevused toimuvad
võimaldama hakatakse ja millised on tulevase ettevalmistusperioodil jaanuarist
valla
keskraamatukogu
ja
väiksemate septembrini 2017.
raamatukogude funktsioonid. Kas nende
täitmiseks
on
vaja
üldse
luua
keskraamatukogu?
Ettepanek 1. Selleks, et tagada Mikitamäe valla 1. Mitte arvestada. Juhtkomisjonis on
huvide ja vajaduste parem arvestamine ning osavalla teemat korduvalt arutatud
korraldada kohalike elu küsimusi ja teenuste (protokoll nr 7, 16.06.2016; protokoll nr
osutamist elanikele võimalikult lähedal, 8, 05.07.2016; protokoll nr 9,
kohalikest oludest ja vajadustest lähtuvalt 12.07.2016; protokoll nr 12, 06.09.2016)
peame vajalikuks Mikitamäe valla tänastes ja partnerite vahel on jõutud
piirides osavalla moodustamist. Osavalla kokkuleppeni, et osavaldasid ei
pädevusse kuulub:
moodustata. Teenuste osutamine on
1. Osavalla arengu kindlustamine ja tagatud teenuskeskuste ja elanike sisend
infrastruktuuri
normaalse kogukonnakogu baasil.

kohaliku omavalitsuse üksuste juhtidele
kohalduvad sotsiaalsed garantiid
vastavalt haldusreformi seadusele.
Lepinguosaliste kohaliku omavalitsuse
üksuste vallasekretäride koondamisel
nähakse ette lisaks seaduses sätestatule
täiendav lahkumistasu kuue kuu
põhipalga ulatuses.

funktsioneerimise
koordineerimine
lähtudes
arengukavast
ja
planeeringutest;
2. Osavallas
sotsiaalabi
ja
sotsiaalhoolekande
teenuste
ning
noorsootöö ja lastekaitse teenuste
osutamise koordineerimine;
3. Osavallas põhikooli ja lasteaia teenuse
osutamine,
koolitransport
jm
haridusteenuse osutamine;
4. Osavallas
kultuurialase
teenuse
osutamine ja külaelu edendamine;
5. Osavallas
haldustoiminguteks
dokumentide
vastuvõtmine
ja
väljastamine, asjaajamise nõustamine;
6. Osavallas
heakorratööde,
jäätmemajanduse, teehoiu ja lumetõrje
teenuste osutamise korraldamine.
Osavalla tegevuse juhtimiseks moodustatakse
ametiasutusena Mikitamäe Osavalla Valitsus,
mida juhib osavalla vanem, kes valitakse
osavalla halduskogu poolt.
Osavallal on valla eelarve osana iseseisev
eelarve oma ülesannete täimiseks ja tema
pädevuses olevate otsuste langetamiseks.
Osavalla tegevus, pädevus ja moodustamise
kord sätestatakse osavalle põhimääruses.
Ettepanek 2. Moodustada tänase Mikitamäe 2. Mitte arvestada. Kohaliku
valla baasil eraldi valimisringkond mandaatide omavalitsuse volikogu valimise seadus
reguleerub mitme valimisringkonnaga
arvuga 7.
valimiste korraldamist (KOVVS § 8 ja §
9). Mandaatide jaotus ringkondade vahel
tuleb kujundada lähtuvalt seadusest.

23.10.2016
e-kiri

Urmet Itse
Nedsaja
Külavanem,
SKVK peavanem

1. On selge, et Räpina linnas elab rohkem
rahvast kui Värskas ja seega on Räpina
linna mured tulevikus prioriteetsemad.
Selline
keskuse
arenemisele
fokuseerinud KOV poliitika on levinud
nii mitmes tänases Eesti suurvallas, kui
ka Lätis haldusreformi läbi teinud
Aluksne vallas, kus endisest 15 vallast
on praeguses volikogus esindatud vaid
5 ning need, kes pole esindatud

Juhul, kui iga ühinev vald oleks eraldi
ringkond, oleks minimaalne mandaatide
jaotus järgmine (arvutus lähtub 2013.a
valimisõiguslike elanike arvust): Meeksi
3, Räpina 23, Veriora 6, Mikitamäe 5,
Värska 6. Sellisel juhul oleks kokku 43liikmline volikogu. Kui Mikitamäe
ringkond oleks 7 mandaati, oleks
ülejäänud ringkonnad: Meeksi 4, Räpina
33, Veriora 10, Värska 9. Sellisel juhul
tuleks 63-liikmeline volikogu.
Juhtkomisjonis on valimisringkondade
moodustamist arutatud korduvalt
(protokoll nr 4, 29.04.2016; protokoll nr
6, 01.06.2016; protokoll nr 9,
12.07.2016) ja ühinejate kokkulepe on
kajastatud lepingu projektis.
Juhtkomisjoni hinnangul ei ole nii suure
liikmete arvuga volikogu moodustamine
põhjendatud. Elanike esindusrolli
täidavad ja sisendeid volikogule
annavad ka kogukonnakogud ja
volikogu komisjon.
1. Mitte arvestada. Kohaliku
omavalitsuse volikogu valimise seadus
reguleerub mitme valimisringkonnaga
valimiste korraldamist (KOVVS § 8 ja §
9). Mandaatide jaotus ringkondade vahel
tuleb kujundada lähtuvalt seadusest.
Juhul, kui iga ühinev vald oleks eraldi
ringkond, oleks minimaalne mandaatide
jaotus järgmine (arvutus lähtub 2013.a
valimisõiguslike elanike arvust): Meeksi

kurdavad, et väga raske on keskusele
selgeks teha, miks neil ühte või teist
asja vaja on. Sama probleem on ka
näiteks Harku valla perifeerias olevatel
küladel ja mujal Eestis, kus volikogusse
õnnestub heal juhul saada 1 oma kandi
inimene ning temagi hääl jääb sageli
kahjuks „hüüdja hääleks kõrbes“.
Vältimaks olukorda, kus Räpina linn
oma elanike arvuga hakkab kujundama
tulevase ühisvalla volikogu liikmete
enamikku ja seeläbi ka dikteerima
tulevast kohalikku poliitikat ning
tagamaks praeguse Värska valla huvide
parema kaitse tulevases vallas, teeme
ettepaneku täiendada ühinemislepingu
teksti selliselt, et moodustataks Värska
(või siis Värska ja Mikitamäe) valla
baasil eraldi valimisringkond, millel
oleks minimaalselt 5 mandaati.

3, Räpina 23, Veriora 6, Mikitamäe 5,
Värska 6. Sellisel juhul oleks kokku 43liikmline volikogu.
Juhtkomisjonis on valimisringkondade
moodustamist arutatud korduvalt
(protokoll nr 4, 29.04.2016; protokoll nr
6, 01.06.2016; protokoll nr 9,
12.07.2016) ja ühinejate kokkulepe on
kajastatud lepingu projektis.
Juhtkomisjoni hinnangul ei ole nii suure
liikmete arvuga volikogu moodustamine
põhjendatud. Elanike esindusrolli
täidavad ja sisendeid volikogule
annavad ka kogukonnakogud ja
volikogu komisjon.

2. Käesolev ühinemisleping (peatükid 7.1
ja 7.2) ei anna kahjuks piisavat kindlust
vallaelanikele selle kohta, et Värskasse
jääksid pikemas perspektiivis alles
muusikakool ja gümnaasium või ka
põhikool. Vastupidi, lepingu punkt
7.1.1 ütleb, et haridusasutuste
võimekuse
analüüsi
alusel
kujundatakse strateegia, mille eesmärk
on tagada võimalus elukohalähedase
alus-, põhi- ja gümnaasiumihariduse
saamiseks. Samas jäävad ebaselgeks
mõiste elukohalähedus, strateegia ja

2. Võetud teadmiseks. Haldusreformi
seaduse kohaselt koostatakse leping ja
kokkulepped üheks valimisperioodiks (4
aastaks). Leping kaitseb Värska
haridusasutuste ja lasteaia säilimist
maksimaalses mahus tagades nende
töötamise kogu lepinguperioodiks.

eesmärgi täpsemad tagamaad ning
nende saavutamine. Ka seletuskirjast
võime lugeda, et : „Põlva maakonna
arengukava kohaselt on probleemiks
sündimuse madalseisu tõttu pidev ja
järjekindel laste arvu vähenemine
maakonnas,
millest
tulenev
gümnaasiumiõpilaste vähesus tingib
koolivõrgu optimeerimise vajaduse. See
omakorda tähendab, et haridusränne ja
sellealane koostöö ühinevate kohalike
omavalitsuste üksuste vahel kasvab
veelgi“. Seega võib üsna kindlalt
eeldada, et pärast 2020/2021 õppeaastat
on Värska Gümnaasiumi sulgemise
tõenäosus väga suur. Soovime
siinkohal juhtida Värska Valla
Volikogu tähelepanu tõsiasjadele, et
toimivad Värska Gümnaasium ja
Muusikakool on ühed VÄGA olulised
teenused, mis hoiavad noori siin
piirkonnas kauem paigas ja aitavad luua
tugevamat
sidet
kodukohaga.
Olukorras, kus Värska vald koostöös
valla elanikega ning Seto Kongressi
Vanemate Kogu viivad läbi suuri
jõupingutusi noorte siia jäämiseks ja
juurde toomiseks (Maale Elama,
Noored Setomaale jt) ei saa lubada
tekkida olukorral, kus sõlmitava
ühinemislepingu tulemusena meil
koolid ühel hetkel kinni pannakse (sest
mitte kaugel Räpinas on kool olemas ja
lihtsam on transport korraldada) ning

meie noored hakkavad selle tulemusena
hoopis sinna liikuma. Algul õppima,
hiljem tööle ja elama. Sellisest asjade
käigust võidaks ainult tulevase valla
keskus – Räpina, aga mitte praeguse
Värska valla elanikud. Vältimaks
eelpool mainitud olukordade tekkimist
palume korrigeerida ühinemislepingut
selliselt, et seal oleks väga üheselt
mõistetavalt ja konkreetselt tagatud
Värska Gümnaasiumi ja Muusikakooli
tegevuse jätkumine vähemalt praeguses
mahus ka kaugemas tulevikus kui
2020/2021 õppeaastani. Õpilasel, kes
on alustanud oma kooliteed Värskas, on
õigus eeldada, et ta saab seda ka
lõpetada Värskas ja vähemalt seda peab
ühinemisleping kindlasti ka tagama.
Samuti peab last lasteaeda panev
lapsevanem teadma, kas ta laps saab
pärast lasteaia lõppu õppida Värskas
või mitte. See on väga oluline, sest
lapse jaoks on keskkonna järsk vahetus
palju raskemalt talutav, kui täiskasvanu
jaoks. Seega eelistavad lapsevanemad
panna lapsed sinna, kus ka kool on
lähedal, et lasteaias tekkinud tutvused
kanduksid edasi kooli ning I klassi
lapsed tunneksid ennast uues suures
majas koos turvalisemalt. Samuti on
Volikogul väga oluline teadvustada, et
mitmete noorte Värska valda elama
asumise üheks eelduseks olid siin
toimivad lasteaed ja gümnaasium ning

lisaboonuseks olid just nende väiksed
rühmad ja klassid, kus lastel on
võimalik inimväärsemalt areneda ja
kasvada.
3. Käesolev liitumisleping ei taga kahjuks
piisavalt Seto keele ja kultuuri säilimist.
Lepingu punkt 6.13 ütleb küll, et vallal
on valmisolek vajadusel Setomaa MTÜ
või
SA
moodustamiseks,
mille
ülesandeks on tagada Setomaa eripära
säilimine. Paraku juriidiline keha MTÜ
või SA näol seda üksi tagada ei suuda.
Vaja on ka rahalisi ressursse ja nende
piisava eraldamise osas praegune
leping ja seletuskiri kahjuks kindlust ei
anna. Samuti ei ole kuskil kordagi
mainitud Seto keele säilitamist ja
arendamist. Seto Keele säilitamist ja
edendamist
pidas
tähtsaks
ka
09.10.2014 Värskas toimunud XI seto
Kongress, kes võttis vastu ka selle
kohased otsuse (lisatud). Tulenevalt
eeltoodust on äärmiselt oluline, et
ühinemisleping toetaks ning oleks
harmoonias XI Seto Kongressi
otsustega ning tagaks KOV tasandil
nende
tegevuste
elluviimise
võimalikkuse.
Soovitame ka jätkuvalt otsida võimalusi jätkata
läbirääkimisi
eraldi
Setomaa
osavalla
moodustamiseks, mis aitaks oluliselt paremini
vältida kolme ülalmainitud probleemi

3. Võetud teadmiseks. Setomaa eripära
tagamiseks on lisaks sihtasutuse või
MTÜ loomise valmisolekule ka valla
juhtimisstruktuuris ette nähtud Setomaa
abivallavanema ametikoht koos Setomaa
osakonnaga, millede põhieesmärk on just
Seto eripära kaitse ja arendamine.
Täiendada lepingu projekti punkti 7.3.7
ja sõnasta see järgmiselt: Peetakse
oluliseks hoida ja edasi arendada kõiki
kultuurilisi erisusi (nt Seto keel, Võro
keel,
vanausuliste
kombestik,
rannakultuur, mõisad jne).

10.19.10.2016

Avalikel aruteludel
kohapeal sedelitele
tehtud nimeettepanekud

24.10.2016
telefoni teel

Ei soovinud nime
avaldada

tekkimist ning ühtlasi tagada mitmete oluliste
kultuuripärandiga seotud küsimuste säilimise.
Palun Värska Valla volikogul oma otsusega
mitte kiirustada ning kaaluda kõiki esitatud
ettepanekuid väga põhjalikult. Tegemist on
VÄGA vastutusrikka otsusega, mis mõjutab
paljusid siinseid elanikke. Seega on väga
oluline kaaluda max kaua ja pikalt seda otsust.
Muuhulgas oodata enne lõplikke otsuseid ära
ka detsembris avaldatav riigikohtu otsus seoses
haldusreformi seadusega.
1. Räpina vald (16 korda)
2. Räpina ühendvald (1 kord)
3. Lasva vald (1 kord)
4. Kaguvald (1 kord)
5. Põlva vald (6 korda)
6. Räpiora vald (1 kord)
7. Voojõe vald (1 kord)
8. Ida-Põlvamaa vald (1 kord)
9. Uus-Petserimaa vald (1 kord)
10. Kagu Kuningriik (1 kord)
11. Ühinenud Kagu Kuningriik (1 kord)
Peipsiääre vald

Ettepanekud on läbi kaalutud koos teiste
tehtud nimeettepanekutega. Kaalumisel
arvestati ka Kohanimenõukogu
vallanimede rakkerühma soovitusi.
Räpina nimele (juhtkomisjoni protokoll
nr 12, 06.09.2016) paremat alternatiivi
ei leitud. Ühineva valla nimeks panna
Räpina.

Ettepanek on läbi kaalutud koos teiste
tehtud nimeettepanekutega. Kaalumisel
arvestati ka Kohanimenõukogu
vallanimede rakkerühma soovitusi.
Räpina nimele (juhtkomisjoni protokoll
nr 12, 06.09.2016) paremat alternatiivi
ei leitud. Ühineva valla nimeks panna
Räpina.

Värska valla prioriteetsed investeeringud
1. Lasteaia investeeringud
Alusharidus 42 500
(õueala, soojustus,
ventilatsioon)
2. Värska laululava
Kultuur
100 000

23 100

OF, KIK, valla
eelarve

85 000

SAP, valla
eelarve
ESTRUS, PKAK,
valla eelarve
Riik? OF suurus
lahtine, valla
eelarve
EAS, SAP, valla
eelarve

3.

Värska sadam

Turism

511 000

102 200

4.

Värska kooli
investeeringud

Haridus

355 000

52 159350 000

5.

Haljastus (heakord,
haljastusprojektid
koos elluviimisega,
kalmistud)
Värska – Saatse tee
investeeringud

Majandus

215 000

182 000

Majandus

1 781 000

50 900

STM investeeringud

Turism

201 800

40 800

6.

7.

EST-RUS,
Maanteeamet,
valla eelarve
EST-RUS,
EST-LAT. SAP,
valla eelarve

