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Ühinemislepingu lisa 10. Volikogudele esitatud ühinemislepingu ettepanekud ja 

vastuväited ning õiend 

VÕRU VALLALE LAEKUNUD MUUDATUSETTEPANEKUD 

Märkuse esitaja Esitamise 

kuupäev 

Märkus, ettepanek Märkusega 

arvestamine, sh 

mittearvestamise või 

osalise arvestamise 

põhjus 

Tuuli Eksin, 

Kirepi 

Raamatukogu 

direktor 

25.10.2016 Ettepanek uue valla nime 

osas. Mitmete Kose ja 

Kasaritsa kandi elanike ja 

Kirepi raamatukogu lugejate 

arvates ei ole Võhandu valla 

nimi sobiv, kuna jõgi jääb 

suures osas Põlvamaa alale. 

Välja on pakutud nimetusi 

Vagula vald või Võru vald. 

Vagula põhjendus: 1) Vagula 

asub tulevase valla 

keskpunktis, 2) kõlab 

paremini kui Võhandu ja 3) 

Vagula ääres on muistne 

kiviaegne asulakoht. 

Võru valla nime jätmise 

pooldajad leiavad, et kuna 

vallamaja jääb endisesse kohta 

Võru piiril, siis pole vaja 

muuta midagi lihtsalt 

muutmise pärast. 

Vallasekretäri märkus: 
Sama teema püstitati Tuuli 

Eksin poolt ka 28.10.2016 

toimunud ühinemislepingu 

avalikul arutelul. Lisaks 

eelpoolmainitud nimedele 

pakuti välja ka Piusa valla 

nime. 

Vastus: mitte 

arvestada, kuna Lasva 

ja Sõmerpalu vald 

eelistavad algselt 

väljapakutud Võhandu 

valla nime. 

Marko Tolga, 

volikogu liige 

07.11.2016 Lepingu punkt 6.9. Teenistus- 

ja töölepingu tingimused, mis 

üleminevatel teenistujatel ja 

töötajatel on kehtinud eelmise 

tööandja või tegevuse 

lõpetanud tööandja juures, on 

siduvad /Valla nimi/ kui uuele 

tööandjale. 

Ettepanek: Kas ei peaks 

Vastus: täpsustus on 

lepingusse sisse 

viidud. 
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olema valla nimi juba 

nimetatud. Eelnevalt on valla 

nimena kasutatud Võhandu 

vald. 

07.11.2016 Lepingu punkt 6.15. Juhul, kui 

ühinevad KOVid kavandavad 

võtta täiendavaid 

laenukohustusi, lepitakse 

selles kokku konsensuslikult. 

Punkt 11.2. Leping jõustub 

2017. aasta volikogu 

valimistulemuste 

väljakuulutamise päevast 

alates ja kehtib järgmise 

Võhandu vallavolikogu 

korraliste valimiste tulemuste 

väljakuulutamiseni. 

Ettepanek: Kas punktid ei ole 

omavahel vastuolus? p 6.15 

seab justkui tingimuse hetkel 

olemasolevatele KOV-idele. 

Vastus: lepingu punkt 

6.15 tuleneb 

haldusreformi seaduse 

§ 25 sätestatust, kus on 

välja toodud, et 

võlakohustuse ja 

muude tulevastel 

eelarveaastatel raha 

väljamaksmist 

nõudvate pikaajaliste 

kohustuste võtmise 

peavad asjaomased 

volikogud alates 

ühinemislepingu 

kinnitamise päevast 

kuni valimistulemuste 

väljakuulutamise 

päevani 

konsensuslikult heaks 

kiitma. 

07.11.2016 Lisa 3. Võhandu valla 

prioriteetsed investeeringud 

2017-2020 

3. Lasva vald, Vee- ja 

kanalisatsioonisüsteemide 

rekonstrueerimine – 

omafinantseeringumäär 15%, 

KIK. 

Võru vald, Võlsi, Võrumõisa, 

Konnametsa ja Kirumpää 

ühisveevärk – 

omafinantseeringumäär 15%, 

KIK. 

Ettepanek: Vee-ettevõtja 

kogemustest võib öelda, et 

15% omaosalusega ei ole 

tulevikus võimalik arvatavasti 

veemajanduse projekte ellu 

viia. Soovitan märkida 

vähemalt 20% 

omafinantseeringu suuruseks. 

Võru valla nimetatud külad 

asuvad Võru 

reoveekogumisalas, mis on 

üle 2000 ie, mis tähendab, et 

seda projekti ei saa toetada 

Vastus: ettepanekuga 

on arvestatud, 

omafinantseeringu 

määr on vastavatel 

projektidel muudetud, 

vastavaks määraks on 

20%. 
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KIK vaid Ühtekuuluvusfond, 

omaosalus ka arvatavasti 

minimaalselt 20%. 

Infoks, et Sõmerpalu vald läbi 

AS-i Võru Vesi esitab Osula 

ÜVK rekonstrueerimsie 

projekti rahastamise taotluse 

KIK-i 2017. aasta 

keskkonnaprogrammi I vooru, 

elluviimine 2017–2018, OF 

rahastaja KOV. 

 

 

 

Priit Süüden 

vallavolikogu esimees 

 


