
 

 
MOOSTE VALLAVOLIKOGU 

 

OTSUS           

 

Mooste                14. detsember 2016 nr 1-1.3/47 

 

Õiend Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, 

Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemis-

lepingu avaliku väljapaneku käigus laekunud 

ettepanekute ja vastuväidete läbivaatamise 

tulemuste kohta 

 

 

Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemislepingu pro-

jekti avaliku väljapaneku käigus ajavahemikul 1.–23.11.2016 laekus kaheksa kirjalikku ettepane-

kut ja vastuväidet.  

Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 91 lõike 5 alusel lisatakse ühinemislepingule voliko-

gule esitatud ettepanekud ja vastuväited ning õiend, milles näidatakse nende saabumise kuupäev, 

esitaja ja volikogus läbivaatamise tulemus. 

 

Lähtudes eeltoodust, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 91 lõike 5 alusel ning arvestades 

ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjoni 02.12.2016 koosoleku protokollis esitatud ettepanekuid ja  

omavalitsusi esindanud volitatud isikute poolt saavutatud kokkuleppeid, Mooste Vallavolikogu 

 

otsustab: 

 

1. Kinnitada õiend Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühi-

nemislepingu avaliku väljapaneku käigus laekunud ettepanekute ja vastuväidete läbivaatamise tu-

lemuste kohta vastavalt otsuse lisale. 

 

2. Otsus jõustub teatavakstegemisest. 

 

3. Otsuse peale võib esitada Mooste Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud 

korras 30 päeva jooksul arvates otsusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud 

otsusest teada saama, või esitama kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus 

sätestatud tingimustel ja korras. 

 

 

 

Aare Veetsmann 

Vallavolikogu esimees 



 

Mooste Vallavolikogu 14.12.2016. a otsuse nr 1-3/47  

"Õiend Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja  

Vastse-Kuuste valla ühinemislepingu avaliku väljapaneku käigus  

laekunud ettepanekute ja vastuväidete läbivaatamise tulemuste kohta" 

Lisa 

 

Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemislepingu avaliku väljapaneku käigus laekunud ettepanekute ja 

vastuväidete läbivaatamise tulemuse õiend 

 

Jrk 

nr 

Ettepaneku/ 

vastuväite  esi-

taja (KOV) 

Esitamise 

kuupäev 
Ettepaneku/vastuväite sisu Läbivaatamise tulemus 

1. Roomet Rattus 

(Põlva vald) 

10.11.2016 Ettepanek täiendada ühinemislepingu alalõiku "8.4. Kü-

laliikumine ja koostöö kodanikeühendustega" täiendava 

punktiga alljärgnevalt: "Säilitatakse liituvate omavalit-

suste territooriumil asuvad külakeskused (seltsitoad) ja 

toetatakse nende tegevust". 

Ettepanekuga arvestatakse. 

Ühinemislepingu punkti 8.4. täiendatakse punktiga 8.4.6. 

järgmises sõnastuses: "8.4.6. Säilitatakse ühinevate oma-

valitsusüksuste territooriumitel asuvad külakeskused  ja 

seltsitoad ning toetatakse nende tegevust.". 

2. Piia Roost, 

Malle Kivi, Airi 

Tintso, Kristina 

Tobreluts, Alar 

Alapert, Kaisa 

Kangro 

(Laheda vald) 

21.11.2016 Ettepanek ühinemislepingu punkt 9.3 asendada järgmise 

sõnastusega: "Kui teenistuja senine ametikoht Valla uue 

ametiasutuse koosseisus koondatakse, makstakse teenis-

tujale teenistusest vabastamisel seaduses sätestatud tingi-

mustel koondamishüvitis ning täiendav hüvitis kolme 

kuupalga ulatuses.".  

Ettepanekuga arvestatakse. 

Ühinemislepingu punkt 9.3. muudetakse ja sõnastatakse 

järgmiselt: "9.3. Kui teenistuja senine ametikoht Valla uue 

ametiasutuse koosseisus koondatakse, makstakse teenistu-

jale teenistusest vabastamisel seaduses sätestatud tingi-

mustel koondamishüvitis ning preemia kolme kuu põhi-

palga ulatuses.". 

3. Urmas Kolina, 

Terje Lihtsa, 

Karin Paats, 

Kersti Rammo, 

Liia Sulg, Kai 

Tagel 

(Vastse-Kuuste 

vald) 

22.11.2016 Teeme ettepaneku ühinemislepingu punkti 9.3 muutmi-

seks ja kehtestamiseks järgmises sõnastuses: "9.3. Kui 

teenistuja senine ametikoht Valla uue ametiasutuse koos-

seisus koondatakse, makstakse teenistujale teenistusest 

vabastamisel seaduses sätestatud tingimustel koondamis-

hüvitis ning täiendav hüvitis kolme kuupalga ulatuses.". 

Ettepanekuga arvestatakse. 

Ühinemislepingu punkt 9.3. muudetakse ja sõnastatakse 

järgmiselt: "9.3. Kui teenistuja senine ametikoht Valla uue 

ametiasutuse koosseisus koondatakse, makstakse teenistu-

jale teenistusest vabastamisel seaduses sätestatud tingi-

mustel koondamishüvitis ning preemia kolme kuu põhi-

palga ulatuses.". 

 

Jrk 

nr 
Ettepaneku/ 

Esitamise 

kuupäev 
Ettepaneku/vastuväite sisu Läbivaatamise tulemus 



vastuväite  esi-

taja (KOV) 

4. MTÜ valla- ja 

linnasekretärid 

22.11.2016 Teeme ettepaneku täiendada Lepingut punktiga 9.5. all-

järgnevas sõnastuses: "9.5. Kui vallasekretäri senine 

ametikoht Valla uue ametiasutuse koosseisus koonda-

takse, makstakse vallasekretärile teenistusest vabastami-

sel seaduses sätestatud tingimustel koondamishüvitis 

ning täiendav hüvitis kuue kuu põhipalga ulatuses.". 

Ettepanekuga arvestatakse. 

Ühinemislepingu punkti 9. täiendatakse punktiga 9.5. järg-

mises sõnastuses: "9.5. Kui vallasekretäri senine ametikoht 

Valla uue ametiasutuse koosseisus koondatakse, maks-

takse vallasekretärile teenistusest vabastamisel seaduses 

sätestatud tingimustel koondamishüvitis ning preemia 

kuue kuu põhipalga ulatuses.". 

5. Erki Rüütli, 

Põlva valla 

Aarna küla kü-

lavanem 

(Põlva vald) 

23.11.2016 Külavanemana mulle antud volituste alusel teen Aarna 

küla elanike nimel ettepaneku lisada 2017 investeerin-

gute loetellu "Jätkata kergliiklustee rajamist Aarna suunal 

(Aarna oruni, Põlva valla piirini, Põlva-Saverna tee km 

2,282-8,879).".  

Ettepanekut ei arvestata. 

Ühinemisläbirääkimiste käigus on kokku lepitud, et ühine-

mislepingu lisa 3 "Prioriteetsete investeeringute loetelu" 

koostatakse ühinevate omavalitsusüksuste eelarvestratee-

giate alusel ning investeeringuobjektidest, mille maksu-

mus on üle 50 000 euro.  

 

Ettepanekus esitatud objekt ei ole Põlva valla eelarvestra-

teegias kajastatud, mistõttu ei ole võimalik seda lisada 

prioriteetsete investeeringute loetelusse. 

6. Sirje Tobrluts 

(Laheda vald) 

23.11.2016 Ettepanek on ühinemislepingu punkt 6.6. asendada järg-

mise sõnastusega: "Volikogu koosseisus on 27 liiget, kes 

valitakse ühes valimisringkonnas, mis moodustatakse 

ühinevate omavalitsuste territooriumide põhiselt.".  

Ettepanekuga arvestatakse. 

Ühinemislepingu punkt 6.6. muudetakse ja sõnastatakse 

järgmiselt: "6.6. Volikogu koosseisus on 27 liiget, kes va-

litakse ühes valimisringkonnas, mis moodustatakse ühine-

vate omavalitsuste territooriumide põhiselt.". 

7.  Ülo Needo 

(Mooste vald) 

23.11.2016 Ettepanek on ühinemislepingu punkt 6.6 asendada järg-

mise sõnastusega: Volikogu koosseis on 27 liiget, kes va-

litakse ühes valimisringkonnas, mis moodustatakse ühi-

nevate omavalitsuste territooriumide põhiselt.  

Ettepanekuga arvestatakse. 

Ühinemislepingu punkt 6.6. muudetakse ja sõnastatakse 

järgmiselt: "6.6. Volikogu koosseisus on 27 liiget, kes va-

litakse ühes valimisringkonnas, mis moodustatakse ühine-

vate omavalitsuste territooriumide põhiselt.". 
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nr 

Ettepaneku/ 
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kuupäev 
Ettepaneku/vastuväite sisu Läbivaatamise tulemus 



8.  Alar Oppar 

(Põlva vald) 

23.11.2016 8.1. Punkt 6.6. asendada järgmise sõnastusega: "Voli-

kogu koosseisus on 25 liiget. Volikogu valitakse kahes 

valimisringkonnas. Üks valimisringkond moodustatakse 

kuni 26. oktoobrini 2013. aastal tegutsenud Põlva linna 

haldusterritooriumil ja teine ühiselt Ahja valla, Laheda 

valla, Mooste valla, Vastse-Kuuste valla ja kuni 26. ok-

toobrini 2013. aastal tegutsenud Põlva valla haldusterri-

tooriumitel.". 

Ettepanekut ei arvestata. 

Ettepanek on vastuolus kohaliku omavalitsuse volikogu 

valimise seadusega (KOVVS). Valimisringkondi ei saa 

moodustada kohaldades üheaegselt KOVVS § 8 lõike 2 

punkti 2 ning KOVVS § 8 lõike 2 punkti 21. 

8.2. Punkti 12.4. (Lepingu muutmiseks pärast halduster-

ritoriaalse korralduse muudatuse jõustumist on vajalik 

volikogu koosseisu vähemalt kahekolmandikuline hääl-

teenamus.) täiendada järgmise lausega: "Erandina on Le-

pingu punkti 6.6. muutmiseks vajalik volikogu koosseisu 

vähemalt üheksakümnendikuline häälteenamus.". 

Ettepanekut ei arvestata. 

Ühinevad omavalitsusüksused on seisukohal, et seadus-

andja poolt kehtestatud häälteenamuse nõude suurenda-

mine üheksakümnendikulise häälteenamuse nõudele ei ole 

vajalik. 
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nr 
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taja (KOV) 

Esitamise 
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   8.3. Sellest tulenevalt teen ettepaneku, et iga ühineva 

omavalitsuse volikogu otsustaks iseseisvalt, millises ula-

tuses on nad nõus võõrandama oma elanike esindusõigusi 

ühinemise teel moodustuvale Põlva vallale valimisring-

kondade küsimuses. Käesoleval juhul tuleks seega läbi 

hääletada kahe valimisringkonna moodustamise ettepa-

nek eelpool viidatud kujul alternatiivina ühinemislepin-

gus olevale ettepanekule. Põhimõtteliselt on võimalik ka 

olukord, kus tehtud ettepanekuga nõustub üksnes üks või 

mõned omavalitsused. Kuigi see poleks enam mõistlik, 

tuleks ka sellisel juhul siiski austada nende omavalitsuste 

volikogude otsuseid ja võimaldada neil eraldi valimis-

ringkonna (või ringkondade) moodustamist. Sellisel ju-

hul tuleks ka teiste omavalitsuste poolt viia loodava Põlva 

valla volikogu suurus ja valimisringkondade moodusta-

mine vastavusse seaduse miinimumnõuetega. 

Ühtlasi teen ettepaneku, et volikogud viiksid käesolevas 

kirjas punktis 1 kirjeldatud kahe valimisringkonna moo-

dustamise ettepaneku lisaküsimusena 1.-5. detsembrini 

toimuvale rahvaküsitlusele, et välja selgitada selles küsi-

muses rahva tahe. Sh tuleks Põlva vallas viia küsitlus läbi 

selliselt, et hiljem oleks selgesti eristatav kuni 26. oktoob-

rini 2013. aastal tegutsenud Põlva linna ja valla haldus-

territooriumitel elavate elanike tahe. 

Ettepanekut ei arvestata. 

Ettepanek valimisringkondade moodustamiseks (üks vali-

misringkond moodustatakse kuni 26. oktoobrini 2013. aas-

tal tegutsenud Põlva linna haldusterritooriumil ja teine ühi-

selt Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Vastse-Kuuste 

valla ja kuni 26. oktoobrini 2013. aastal tegutsenud Põlva 

valla haldusterritooriumitel) on vastuolus kohaliku omava-

litsuse volikogu valimise seadusega. Valimisringkondi ei 

saa moodustada kohaldades üheaegselt KOVVS § 8 lõike 

2 punkti 2 ning KOVVS § 8 lõike 2 punkti 21. 

 

Küsitlus Ahja, Laheda, Mooste, Põlva ja Vastse-Kuuste 

valla elanike arvamuse väljaselgitamiseks viidi läbi  vasta-

valt Vabariigi Valitsuse 28. juuli 2016. a määrusega nr 87 

"Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride 

muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise 

ulatus ja kord" kehtestatud korrale ning ühinemisläbirääki-

miste 11.10.2016 juhtkomisjoni poolt kinnitatud aja- ja te-

gevuskavale.   

 

Küsitluse käigus selgitati välja elanike arvamus valdade 

haldusterritoriaalse korralduse ning haldusüksuse piiride 

muutmise kohta. Ühinevate omavalitsusüksuste volikogud 

ei ole otsustanud küsitluse käigus välja selgitada elanike 

arvamust muude küsimuste kohta. 

 

 

 

Aare Veetsmann 

Vallavolikogu esimees 


