Värska Vallavolikogu ettepanekul
ühinemisläbirääkimiste komisjoni koosoleku
PROTOKOLL nr 2
Värskas

05.05.2016

Koosolek algas: kell 14:00.
Koosolek lõppes: kell 16:40.
Koosolek toimus Värska Kultuurikeskuses.
Koosolekut protokollis vallasekretär Martin Sulp.
Koosolekust võtsid osa: Värska komisjon koosseisus Raul Kudre, Vello Saar, Ülo Kõivo,
Mikitamäe komisjon koosseisus Feliks Raudkett, Margo Sirendi Orava komisjon koosseisus
Riina Sabalisk, Ilmar Ploom, Meremäe komisjon koosseisus Mihhail Link, Rein Järvelill,
Veriora komisjon koosseisus Enel Liin
Koosoleku eestvedajateks Raul Kudre ja Vello Saar.
Päevakord:
1. Ülevaade ühisvalla statistilistest näitajatest
2. Ülevaade omavalitsuste hetkeseisust
3. Ühisvalla volikogu ja vallavalitsuse truktuur
4. Järgmine koosolek
1. Ülevaade ühisvalla statistilistest näitajatest
Vello Saar tutvustab ühisvalla alljärgnevaid statistilisi näitajaid:

2. Ülevaade omavalitsuste hetkeseisust

2.1 Värska valla seisukoht - eelistus on see, mille Värska ise on algatanud. Varuvariandina
peame läbirääkimisi Räpinaga. Värska rahvaga on olnud kaks koosolekut kus tuli välja, et Värska
ikkagi sõltub palju oma naabrite otsustest.
2.2 Meremäe valla seisukoht - Meremäe seis on endine. Volikogu enamustahe oli mingil hetkel
Võrumaaga läbirääkimis pidada ja Värska ettepanek jäi vastu võtmata. Rahvakoosolekul arvati et
peaks Kaguvalla suunas liikuma, maakonna valik jäi teisejärguliseks. Valla keskuse osas pakuti
välja erinevaid variante Meremäe, Obinitsa, Orava, Värska. Kõige rohkem toetati Obinitsat.
Teine eelistus oli Orava. Valla nime osas oli ka erinevaid arvamusi, kõige rohkem toetati Seto
valda.
2.3 Mikitamäe valla seisukoht - äraootav aeg, et volikogus on osad Räpina poole ja teine pool
Värska poole. Rahvakoosolekuid on ka olnud, Värskast ei tahetud seal midagi kuulda. Võõpsu
kant tahab Räpina poole. Midagi konkreetselt praegu ütelda ei oska. Mikitamäe on ka Setomaa ja
peaks ikkagi Värskaga kokku minema aga kui sellest midagi välja ei tule siis võib-olla hoopis
Põlvaga. Ametlikku otsust kellega läbirääkimisi jätkatakse ja kellega mitte enne juunit ei tule.
2.4 Orava valla seisukoht - ametlik suund on hetkel Värska. Volikogus on hääli pooleks. Võru
mõjutus meie piirkonnas on tugev. Kui võrrelda Räpina, Värska, Põlva siis Värska ja Võru on
Orava inimestele olulistes asjades tõmbekeskusena. Praeguses koostöövõtmes, kui Veriora jätkab
selles ringis, kus me täna ja praegu oleme siis on see kindlat üks argument, mis meie otsust
positiivselt selles ringkonnas mõjutab.
2.5 Veriora valla seisukoht - meil on tulemas 10. ja 17.mail Verioral ja Leevil rahvakoosolekud,
et kuulaksime ära, mis need arvamused on ja mis küsimused inimestel olla võivad. Tegelikkuses
läheb vist sinna suunda, et jääb 2 valda Põlvamaale. Kõigi 3 suuna läbirääkimistega ei ole jõutud
samale tasemele lepingu sisu punktide arutelus, et me täna saaksime selle otsuse teha, mis meie
vallale on kasulik.
3. Ühisvalla volikogu ja vallavalitsuse truktuur
Raul Kudre teeb ettepaneku minna edasi ainult juhtivkomisjoniga ning mitte moodustada
valdkonnakomisjone, et lepingutingimustes kokku leppida.
OTSUSTATI: nõustuti ettepanekuga
3.1 Ühisvalla volikogu
Toimus arutelu
OTSUSTATI: ühisvalla volikogu koosseisus on 27 liiget, kes valitakse (5-6) valimisringkonnas,
mis moodustatakse lepinguosaliste territooriumi põhiselt, põhimõttel, et 1 lepinguosalise
territooriumil on 1 valmisringkond. Hääletamise korraldamiseks moodustatakse vähemalt 1
valimisjaoskond igas endise valla haldusterritooriumil. Volikogus moodustatakse
5+1(revisjonikomisjon) alatist komisjoni tingimusega, et igas komisjonis on vähemalt 1 liige
endisest vallast.

3.2 Vallavalitsuse struktuur
Toimus arutelu
OTSUSTATI: moodustada 6 osakonda ning jätta alles endiste valdade haldushooned, mida juhib
piirkonna vanem ning milles on vähemald sotsiaaltöötaja ja sekretär.
Otsuste tulemusena joonistus esialgne pilt, millega tehakse järgmistel koosolekutel tööd edasi:

4. Järgmine koosolek
Toimus arutelu
OTSUSTATI: järgmine koosolek toimub 18.05.2016 kell 09.30 Orava Vallavalitsuses
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