Värska Vallavolikogu ettepanekul
ühinemisläbirääkimiste komisjoni koosoleku
PROTOKOLL nr 3
Orava

18.05.2016

Koosolek algas: kell 09:30.
Koosolek lõppes: kell 11:40.
Koosolek toimus Orava Vallavalitsuses.
Koosolekut protokollis vallasekretär Martin Sulp.
Koosolekust võtsid osa: Värska komisjon koosseisus Raul Kudre, Vello Saar, Ülo Kõivo,
Mikitamäe komisjon koosseisus Feliks Raudkett, Aare Poolak, Orava komisjon koosseisus Riina
Sabalisk, Ilmar Ploom, Leonid Priimägi, Meremäe komisjon koosseisus Arno Vares, Rein
Järvelill, Veriora komisjon koosseisus Enel Liin, Misso komisjon koosseisus Tiit Niilo, Setomaa
Valdade Liidu juhatuse esimees Margus Timmo ja Annela Laaneots
Koosoleku eestvedajateks Raul Kudre ja Vello Saar.
Päevakord:
1. 05.04.2016 ja 05.05.2016 ühinemisläbirääkimiste komisjoni koosoleku protokollide tutvustus
2. Ülevaade omavalitsuste hetkeseisust
3. Ühisvalla vallavalitsuse struktuur
4. Järgmine koosolek
1. 05.04.2016 ja 05.05.2016 ühinemisläbirääkimiste komisjoni koosoleku protokollide
tutvustus
Vello Saar tutvustab 05.04.2016 ja 05.05.2016 ühinemisläbirääkimiste komisjoni koosoleku
protokolle
2. Ülevaade omavalitsuste hetkeseisust
2.1 Meremäe valla seisukoht - Meremäe seis on endine. A.Vares – minu seisukoht on endine
nagu ka 2013 aastal, Võru suund.
2.2 Veriora valla seisukoht (E.Liin) - 10. ja 17.mail toimusid Verioral ja Leevil rahvakoosolekud.
Rahva soov on liikuda 3 suunas – Põlva, Räpina ja Värska. Kuna valda tükeldada ei taha, siis
peab volikogu otsuse langetama.
2.3 Värska valla seisukoht (V.Saar) - prioriteet on endine, et esimesel kohal on Värska
ettepaneku suund ning teiseks on Räpina ettepaneku suund. R.Kudre – Värska on kindlalt oma
seisukohad kirja pannud nii Räpina ettepaneku kui ka Värska ettepaneku seoses Seto kultuuri
säilimisega. Värska soovib, et jätkuvalt teotatakse erinevaid Seto institutsioone (SVL, Vanemate
Kogo jne).

2.4 Mikitamäe valla seisukoht (A.Poolak) – otsustamine on volikogu käes aga otsustamiseni
jõutakse peale haldusreformi seaduse vastu võtmist. Hetkel peetakse 3 suunas läbirääkimisi –
Põlva, Räpina ja Värska.
2.5 Misso valla seisukoht (T.Niilo) – Missos Luhamaa nulgas oli rahva koosolek ning hetkel on
neil kindel soov ühineda teiste Setomaa valdadega. Seto identiteeti ja kultuuri peab koos hoidma
ja edasi arendama.
2.6 Orava valla seisukoht (R.Sabalisk) – volikogu ei ole veel teinud kindlat otsust. Rahva hirm
on, kuidas saavad eksisteerida 2 kultuuri (Seto ja Võru) uues omavalitsuses, et ei tekiks nende
vahel pingeid ning et need saaksid edasi eksisteerida. Kindel arvamus on see, et need kaks
kultuuri on senimaani eksisteerinud ning saavad ka edaspidi eksisteerida. Rahvale peab tegema
selgitustööd.
2.7 SVL (M.Timmo) – uus omavalitsus peab olema nii väike kui võimalik ja nii suur kui
hädavajalik. Uus omavalitsus peab pakkuma kvaliteetseid avalikke teenuseid ning samas
tegutsema ka omavalitsuse arenguga. Looma head tingimused ettevõtluseks ning majanduseks.
3. Ühisvalla vallavalitsuse struktuur
Raul Kudre annab ülevaate eelmisel koosolekul (05.05.2016) esialgsest struktuurist.
Vallasekretär Martin Sulp on koostanud esialgse struktuuri skeemi. Ettepanek oli tekitada n-ö
piirkonnavanema töökoht aga selle töökoha alluvus, pädevus ning tööülesanded vajaksid
arutamist.
Toimus arutelu
OTSUSTATI: iga omavalitsus esitab järgmmiseks koosolekuks oma nägemuse Piirkonnavanema
alluvusest, pädevusest ning tööülesannetest. Kuna kokku on kogutud iga omavalitsuse struktuur,
siis järgmiseks korraks võiks need ameti- ja töökohad lisada ja ära jaotada uues struktuuris. Iga
omavalitsus vaatab üle ning vajadusel muudab Ühinemislepingu projektis järgmised teemalõigud:
5. Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasnevate õigusaktide ja dokumentide kehtivus
6. Avalike teenuste arendamine
6.1. Haridus
6.2. Huviharidus ja noorsootöö
6.3. Sotsiaalteenused ja -toetused
6.4. Külaliikumine ja koostöö kodanikeühendustega
4. Järgmine koosolek
Toimus arutelu
OTSUSTATI: järgmine koosolek toimub 01.06.2016 kell 08.30 Veriora Vallavalitsuses

/allkirjastatud digitaalselt/
Martin Sulp
Protokollija

