Värska Vallavolikogu ettepanekul
ühinemisläbirääkimiste komisjoni koosoleku
PROTOKOLL nr 1
Värskas

05.04.2016

Koosolek algas: kell 13:00.
Koosolek lõppes: kell 15:10.
Koosolek toimus Värska Kultuurikeskuses.
Koosolekut protokollis vallasekretär Martin Sulp.
Koosolekust võtsid osa: Värska komisjon koosseisus Raul Kudre, Vello Saar, Ülo Kõivo,
Mikitamäe komisjon koosseisus Aare Poolak, Feliks Raudkett, Margo Sirendi Orava komisjon
koosseisus Riina Sabalisk, Leonid Priimägi, Meremäe komisjon koosseisus Arno Vares, Rein
Tarros, Matti Kõivik, Lasva komisjon koosseisus Ahti Treier, Tea Kallaste, Heino Ojaperv,
Veriora komisjon koosseisus Enel Liin, Rein Raadla, Kaarel Tiganik, Misso komisjon koosseisus
Lembit Sikk, Tiit Niilo, Setomaa Valdade Liidu juhatuse esimees Margus Timmo,
Siseministeeriumist Kersten Kattai
Koosoleku eestvedajateks Raul Kudre, Vello Saar ja Kersten Kattai.
Päevakord:
1. Ülevaade haldusreformist Eestis
2. Valdade esmased seisukohad ühinemisläbirääkimisteks
3. Järgmisest koosolekust
1. Ülevaade haldusreformist Eestis
Kersten Kattai annab ülevaate haldusreformi protsessist Eestis. Tutvustades millised
omavalitsused, mis suunas läbirääkimisi peavad.
2. Valdade esmased seisukohad ühinemisläbirääkimisteks
2.1 Värska valla seisukohad:
Mida te ootate sellelt reformilt – ootused ja võimalused, mis võivad avaneda?
1. Valdade konkurentsi asendamine nende sünergiaga valitsemisvõimekuse kasvatamiseks
2. Eelarvevahendite tõhusam kasutamine ja dubleerimise vähendamine;
3. Valla poolt osutatavate avalike teenuste kvaliteedi parandamine ja mitmekesistamine, valla
haldussuutlikkuse ja finantssuutlikkuse kasv;
4. Valla haridussüsteemi jätkusuutlikkuse arendamise võimekuse kasv ?!
5. Valla kodanikeühenduste ja külaliikumise elavnemine ja toetamine;
6. Setomaal asuvad vallad jääksid ühte omavalitsusse.

Milliseid põhimõtteid peaks/ võiks sisaldama uue valla juhtimine?
1.Juhtimises - vallavalitsus, volikogu saaksid tegelda strateegiliste, kaugemale vaatavate,
innovaatiliste lahendustega ja ideedega.
2.Kasutatakse osakondade hajutamise printsiipi .Osakonnad ja nende juhid on sisulise töö
tegijad/juhid, kes ei asu ainult vallakeskuses, ametnike spetsialiseerumine ja professionaalsuse;
3.Olemasolevad haldushooned peavad jääma kasutusse.
4.Olenevalt kujuneva valla suurusest tuleb tagada võrdeline osakaal volikogus, võrdne
mandaatide arv.
5.Külade foorumi kokkukutsumine või külade esindusorganisatsiooni loomine. Eesmärk anda
küladele sisend valitsusse/volikokku
6.Igas volikogu komisjonides peab olema igast ühinevast piirkonnast esindaja.
Võimalused , mis võivad tekkida tänase kogukonna (elanike) jaoks, mida teie vallal
üksinda ei ole võimalik saavutada või hoida.
1.Võimalus arendada piirkonnas mõistlikumalt olemasolevaid sotsiaalteenuseid ja uute teenuste
loomine arvestades suuremat tarbijaskonda ning seeläbi parandada sotsiaalse toimetuleku
tagamist. Sotsiaalvaldkonna taristu parandamine ja arendamine.
2.Vabaaja-, kultuuri- ja sporditegevuste ja asutuste suurema sünergia saavutamine ning selle
võrgustiku arendamine.
3.Kommunaalmajandusvaldkonnas mastaabiefekti saavutamine ning valdkonna taristu
arendamine. (kaugküte/katlamaja)
4. Piiriäärse ala erisuste tõttu saada täiendavaid riigipoolseid vahendeid teedevõrgu kvaliteedi
parandamiseks ja ühistranspordi ühenduste parandamiseks.
5.Paremad võimalused palgata ja motiveerida kvalifitseeritud ja spetsialiseeritud personali.
Värska valla huvide seisukohalt kõige olulisemad ühinemise tingimused
1. Praegused Värska valla plaanid/investeeringute kava peab saama ellu viidud (Kindral Reegi
staabi väljaehitamine, Värska sadama ja promenaadi väljaehitamine, Tervisespordikeskuse
arendamine /rajatehnika, kelgumägi, lumetootmissüsteem, rullirada, laagrid, üritused, vajalik
sporditöötaja/; Värska Noortekeskuse ja skatepargi arendus koos investeeringutega.)
2.Kuurortpiirkonna ja turismi valdkonnale tõsise tähelepanu pööramine. (Piirkonna
väljanägemine/investeeringud, konverentsid, messid, veepidu jne) Saatse tee mustkatte alla
projekti toetamine ja panustamine
3.Värska valla miljööalade projekti toetamine ja panustamine.
4.Maale elama liikumise toetamine ja Noored Setomaale programmi kaasfinantseerimine
jätkumine ja panustamine.
5. Seto kultuuri kandva põhikooli ja gümnaasiumi jätkamine ja eripärase muusikakooli jätkumine
6.Pedagoogide palga ühtlustamine koolides, huvikoolides ja lasteaedades.
7.Setomaa Valdade Liidu (Seto Kongressi Vanemate Kogu) ja teiste üle Setomaa
organisatsioonide kui setode esindusorganisatsioonide toetamine, liikmemaksuga rahastamine.
Suuremad kartused ja võimalikud ohud seoses ühinemisega
1.Kogukondade sulandamise ebaõnnestumine ja pingete tekkimine;
2.Ühinenud omavalitsuse valitsemise ümberkorraldamine võib tekitada mõningat segadust nii
töötajate kui elanikkonna hulgas;
3.Setomaa arengu ja kultuuriprogrammi ära kadumine

Värska valla ühinemissuunad prioriteetsuse järgi
1. Värska volikogu poolt 28.01.2016 aastal tehtud ühinemisläbirääkimiste ettepanekust tulenevalt
on nõustunud läbi rääkima MIKITAMÄE-ORAVA-VERIORA- MISSO. Keeldunud on
VASTSELIINA JA LASVA. Vastanud ei ole MEREMÄE.
VÄRSKA PRIORITEET ON ALUSTADA LÄBIRÄÄKIMISI MEIE ETTEPANEKUGA
NÕUSTUNUD OMAVALITUSTEGA EESMÄRGIGA MOODUSTADA UUS
OMAVALITSUS PÕHIMÕTTEL „ VÕRDSETE LIIT“
2.Värska vald osaleb Räpina valla volikogu poolt tehtud ühinemisläbirääkimistel.
2.2 Veriora valla seisukohad:
Vältida tegevuste dubleerimist, milleks on näiteks vee-ettevõtete olemasolu igas olemasolevas
vallas. Suuremates investeeringutes leppida kokku, võib-olla iga 5 või 10 aasta tagant jõuab
teatud piirkonda suurem investeering. Võib-olla õnnestub teenuseid mitmekesistada. Väga oluline
on esindatuse tagamine. Loomulikult tahame kinni pidada oma arengukava eesmärkidest ja
investeeringutekavast. Haridusvõrgu edaspidine korraldamine.
Valikud- meie piirkonna rahva valik oleks kindlasti Põlva. Põlvaga pole asjad nii kiiresti
edenenud nagu praegu Räpina ja Värskaga. Suhteliselt õiglane valik oleks liitumine Värskaga
kuna meeldib see võrdsete valdade liit ja sellisel juhul ka esindatus volikogus. Kõige kaugemale
on jõutud läbirääkimistega Räpinaga aga ma ei ole kindel, et liitumine meie elanikonnale oleks
vastuvõetav.
2.3 Misso valla seisukohad:
Kõigile ühinemisettepankutele on vastatud jah aga Värska suund oleks kõige viimane variant.
Liitumine oleks Võru suunal. Töö käib, teeme musta tööd ja uurime mis võimalused on.
Missol ei ole väga palju valikuid, Võru või Rõuge suund ja kui loogiliselt mõelda siis Rõuge
oleks rohkem võrdsete valdade liit ja seal on olnud aastakümneid asjalik vedajaskond ja tänu
sellele ongi Rõuge arenenud.
2.4 Mikitamäe valla seisukohad:
Hetkel on vallavolikogu ootaval seisukohal. Oma arengukavast ja investeeringutekavast hoiame
kinni. Mikitamäe valla omapära on selles, mingil määral Verioraga ühte moodi, et on teatud
külad (Võõpsu, Varesmäe, Lüübnitsa, Beresje) kes vaatavad linna suunas. Kui minna
kogukonnaga vastuollu siis pole see just kõige parem asi.
2.5 Orava valla seisukohad:
Kolme kooliastme säilimine, külaliikumine, pigem Võru suunaline.
2.6 Lasva valla seisukohad:
Hetkel oleme vastanud eitavalt.
2.7 Meremäe valla seisukohad:
Rahva seisukohta tuleb kuulata ja sealt kujuneb välja õiglane vallavolikogu otsus.
2.8 Setomaa Valdade Liidu juhatuse esimehe Margus Timmo seisukoht:
Olen käinud volikogudes rääkimas ja arutanud erinevaid versioone, et mis nende arust oleks
kõige parem, millised on kõige suuremad hirmud, mis üks või teine otsus kaasa toob ja sealt olen

välja kujundanud mingisuguse nägemuse. Minu üks selge arusaam, kuidas rääkida kaasa suures
poliitikas, mis tegelikult kujundab ikkagi võimalikud arengusuunad ja mingisugused muutusteks
loovad eeldused piirkondades kasvõi jätkusuutlikkus või ettevõtluse tõusuks on see, et kindlasti
kolm Setomaa valda oleksid kindlasti koos. Oluline on, et säilitaksime senise koostöö eelkõige
selle pärast, et meil on ühesugused arengueeldused ja ühesugused nõrkused. Meil kõigis
piiriäärsetes valdades oleme saavutanud selle, et sisse- ja väljaränne on null mis on väga oluline
pool. Kui me rajame oma majandussuunad toetudes kohalikele ressursiväärtustele looduslikud,
kultuurilised või sotsiaalsed väärtused, siis suudame igal juhul oma elu mõjutada ja suudame
mõjutada ka poliitikat sest lõpptulemusena on riigi huvi ka see, et piirkond saaks ise hakkama.
Kui me suudame seda initsiatiivi hoida ja näidata siis tegelikult sellistesse edukatesse kohtadesse
antakse toetusi. Olen veendunud, et kolm seto valda tuleb säilitada igal juhul. Selline ühtsus
annab ükskõik kui suure valdade kooslusele mingisuguse nähtavuse. Seda on võimalik ära
kasutada, ükskõik kes meie pundis ka on, meie piirkonna majanduses ja ettevõtluses. Olen
veendunud, et tegelikult ei oma mingit tähtsust kus haldus toimub, peaasi et teenused jõuavad
inimesteni.
3. Järgmisest koosolekust
Toimus arutelu
OTSUSTATI: järgmine koosolek toimub 05.05.2016
Vello Saar teeb ettepaneku minna edasi konkreetsemalt ning võtta aluseks Mikitamäe ja Värska
ühinemislepingu projekti ja hakata sellega tööd tegema.
OTSUSTATI: nõustuda ettepanekuga

/allkirjastatud digitaalselt/
Martin Sulp
Protokollija

