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LASVA VALLA, SÕMERPALU VALLA JA VÕRU VALLA 

ÜHINEMISLEPINGU SELETUSKIRI 

 
 

Ühinemislepingu õiguslik alus:  

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 22 lõige 1 punkt 10, Eesti territooriumi haldusjaotuse 

seadus § 9
1
, kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seadus ja Lasva 

Vallavolikogu ettepanek Sõmerpalu Vallavolikogule ja Võru Vallavolikogule alustada 

ühinemisläbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle (19. veebruar 2016. a. otsus 

nr 1-1.3/3) ning Sõmerpalu Vallavolikogu (31. märts 2016. a otsus nr 17) ja Võru Vallavolikogu 

(9. märts 2016. a. otsus nr 147) otsused ühinemisläbirääkimistega nõustumise kohta. 

 

Vastavalt Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9
1 

lõike 2 punktile 1 lisatakse 

ühinemislepingule seletuskiri, milles peab olema märgitud haldusterritoriaalse korralduse 

muutmise vajaduse põhjendus, territooriumi suurus (pindala) ja alaliste elanike arv.  

 

1. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise vajaduse põhjendus 

 

Lasva, Sõmerpalu ja Võru valla ühinemise üldine eesmärk on luua võimekas ja kvaliteetseid 

avalikke teenuseid pakkuv enam kui 8000 elanikuga Võrumaa põhjaosa hõlmav kohalik 

omavalitsus (edaspidi KOV). Nimetatud omavalitsuste ühiseks tõmbekeskuseks on Võru linn, 

mis on kõigile ühinevatele valdadele piisavalt lähedal. Lisaks Võru linnale ühendab omavalitsusi 

Võhandu jõgi, mille erinevate osadega on kõik kolm valda seotud. Koos osaletakse erinevates 

programmides ja Võrumaa Partnerluskogu tegevuses. Valdade toimimispõhimõtted, sh avalike 

teenuste osutamine, juhtimiskorraldus jms on sarnased. Seega on olemas head eeldused ehitada 

kiiresti üles ühtne, toimiv ja tugeva meie-tundega KOV.  

 

Ühinemisega soovitakse tõsta inimeste elukvaliteeti pakkudes kõigile valla elanikele 

kvaliteetseid avalikke teenuseid. Plaanis on luua ühtne haridus- ja sotsiaalsüsteem ning ühiselt 

toimiv kommunaalmajandus. Valla juhtimisel rakendatakse lähenemist, mille kohaselt valla 

strateegiline juhtimine on korraldatud keskselt ning avalike teenuste osutamine võimalikult 

kohalikul tasandil. Kõrget spetsialiseerumist eeldavad teenused koondatakse Võru linna, mis on 

ka kogu omavalitsuse haldus- ja teenuskeskuseks. Tasakaalustatud arengu ja avalike teenuste 

kättesaadavuse tagamiseks säilitatakse ja arendatakse kohalikke teenuspunkte. Viimased jäävad 

toimima tänastes asukohtades (Sõmerpalu alevikus ja Lasva külas) vallale kuuluvates hoonetes, 

kus toimub elanike vastuvõtt ja teenindamine sotsiaal-, majandus- ning teistes küsimustes, mida 

on juhtimiskorralduslikult otstarbekas kohapeal osutada. Teenuskeskuste töö korraldamisel 

lähtutakse vallaelanike vajadustest ja otstarbekusest, võimalik on ka erinevate täiendavate 

teenuste ja töötajate lisandumine teenuskeskustesse. Erinevate teenuste pakkumisel tehakse 

tihedat koostööd ka Võru linnaga. 

 

Omaette eesmärgiks on seatud kohaliku ettevõtluse toetamine; kiire ja efektiivse teabevahetuse 

tagamine erinevate huvigruppide vahel ning elanikele selge ja kõigile mõistetava info 

edastamine. Investeeringute tegemisel lähtutakse vajaduspõhisusest kogu valla ulatuses.  
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Ühinemislepingus lepitakse muuhulgas kokku avalike teenuste osutamist ja arendamist 

puudutavates põhipunktides. Lepingus on täpsemalt kirjas hariduse ja noorsootöö; kultuuri, 

spordi ja vaba aja; sotsiaalteenuste- ja toetuste, tervishoiu; ning majanduse arendamise 

põhimõtted. 

 

Ühinemine võimaldab pakkuda KOVil kvaliteetsemaid avalikke teenuseid – sh sotsiaal- ja 

tervishoiuteenused, haridusteenused jne. Võimalik on korraldada ühistransporti efektiivsemalt; 

arendada avalikku ruumi. Ühinemisest tulenevat kõrgemat finants- ja haldussuutlikkust on 

võimalik rakendada erinevate valdkondade edasiarendamiseks. 

 

2. Ühinemisläbirääkimiste korraldus  

 

Ühinemisläbirääkimisi aitas läbi viia Võrumaa Omavalitsuste Liidu (VOL) palgatud vabatahtlike 

ühinemiste koordinaator Mihkel Laan (edaspidi koordinaator). VOL taotles koordinaatori tööle 

võtmiseks raha Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse toetusmeetmest “Omavalitsuste vabatahtlike 

ühinemiste koordineerimine”, mille tegevusi rahastati Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu 

Fondi vahenditest. 

 

Lasva vald tegi 2016. aasta veebruaris Sõmerpalu ja Võru vallale ettepaneku 

ühinemisläbirääkimiste alustamiseks. Mõlemad omavalitsused nõustusid ettepanekuga märtsis, 

sisulised läbirääkimised käivitusid 2016. aasta suvel.  

 

Ühinemisläbirääkimiste avakoosolek toimus 17. augustil 2016, kus osalesid kõigi kolme 

omavalitsuse esindajad. 

 

Ühinemisläbirääkimiste tegevusi koordineeris komisjon, kuhu kuulusid KOVide poolt määratud 

esindajad. Komisjoni kuulusid: 

 Heino Ojaperv, Ain Lõiv, Juris Juhansoo, Ahti Treier, Margus Küppas, Tea Kallaste, Ülle 

Rauk (Lasva vald); 

 Priit Süüden, Meelis Koppel, Ilmar Kesselmann, Georg Ruuda, Kalmer Puusepp (Võru 

vald); 

 Toomas Kaun, Lenhard Ermel, Vaido Ermel, Marek Kasuk, Kalmer Kongo, Tiia Linnas, 

Jüri Lukin, Anti Ossis, Janek Paulus, Aivar Rosenberg, Taavi Serv, Aare Hollo, Maarika 

Rosenberg, Vambola Saarme (Sõmerpalu vald). 

 

Valdkondlike küsimuste arutamisel kaasati komisjoni ka täiendavaid spetsialiste.  

 

Läbirääkimiste teemad jaotati neljaks: 

 juhtimine; 

 haridus ja kultuur; 

 sotsiaal; 

 majandus. 

 

Läbirääkimiste koosolekuid peeti rotatsiooni korras järgemööda igas ühinevas omavalitsuses, 

koosolekud valmistas ette ja viis läbi koordinaator Mihkel Laan. Infot edastati vallavanematele ja 
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omavalitsuste üldmeiliaadressitele. Iga omavalitsus tagas info edastamise komisjonide liikmetele 

jt osapooltele. 

 

Valdkondlikud arutelud toimusid 24.08.2016 ja 26.08.2016. Juhtimisküsimuste arutelud (sh 

ühinemislepingu arutelud) toimusid 31.08.2016, 14.09.2016 ja 14.10.2016. 

 

Tagamaks protsessi avaliku ja läbipaistva kajastatuse lõid kõik omavalitsused enda kodulehele 

haldusreformi alajaotuse. Materjal koondati Võru valla koduleheküljele 

http://www.voruvald.ee/haldusreform, Lasva ja Sõmerpalu valla kodulehtede alajaotusest suunati 

Võru valla lehele. Materjalide ülespanemise tagas Võru vald. Lehelt leidsid asjast huvitatud infot 

läbirääkimiste üldise korralduse kohta, kohtumiste protokollid, VOL juhtimisel koostatud 

statistilise ülevaate Võrumaa omavalitsustest ja läbirääkimiste komisjoni liikmete nimekirja. 

Oktoobri keskel avaldati ühinemislepingu tekst ka kõigi valdade ajalehtedes. 

  

Ühinemisleping oli avalikul väljapanekul ajavahemikus 17.10.2016 – 07.11.2016. Lepinguga oli 

võimalik tutvuda omavalitsuste kodulehtedel, vallamajades ning raamatukogudes. 

 

Avalikud arutelud toimusid: 

 28. oktoobril 2016 kell 16.00 Võru vallamaja saalis (Võru vald); 

 29. oktoobril 2016 kell 11.00 Osula koolimaja saalis (Sõmerpalu vald); 

 3. novembril 2016 kell 17:30 Lasva rahvamajas (Lasva vald). 

 

3. Territooriumi suurus  

 

Läbirääkivatest KOVidest kõige suurema territooriumiga on Võru vald (202 km
2
), järgnevad 

Sõmerpalu vald (181,6 km
2
) ja Lasva vald (172,18 km

2
). Ühinemise tulemusena moodustuva 

Võhandu valla territooriumi suuruseks kujuneb 555,78 km
2
 (vt ühendomavalitsuse suurus ja 

piirid ühinemislepingu lisa 2 “Ühineva omavalitsusüksuse kaart). 

 

4. Elanike arv  

 

Rahvastikuregistri andmetel elas 01.01.2016. aasta seisuga Lasva vallas 1710 inimest, Sõmerpalu 

vallas 1799 ja Võru vallas 4800. Tabelis 1 on toodud ühinevate omavalitsuste rahvaarv 

suuremate vanusegruppide lõikes. Kõigis ühinevates omavalitsustes on arvukaim vanuserühm 

19-64-aastased, järgnevad üle 65-aastased ja seejärel nooremad vanuserühmad. Omavalitsuste 

vahel suuri erinevusi ei ole. 

 

Moodustuva omavalitsuse rahvaarv (võttes aluseks Rahvastikuregistri andmed seisuga 

01.01.2016) saab olema 8309. Vanusstruktuur üldjoontes ei muutu. Joonis 1 näitab ühineva 

omavalitsuse (tuginedes Statistikaameti andmetele seisuga 01.01.2016) soolist ja vanuselist 

jaotust. Jätkuvalt on selges ülekaalus keskealised. Üle 65-aastaseid on ligi poole võrra rohkem 

kui nooremaealisi (0-14). Ühe erandiga (vanusegrupp 0-4) on kuni 65-aastaste seas ülekaalus 

mehed, sealt edasi aga naised.  

 

 

http://www.voruvald.ee/haldusreform
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Tabel  1. Ühinevate omavalitsusüksuste rahvaarv vanusegruppide lõikes 01.01.2016. aasta 

seisuga (Allikas: Rahvastikuregister, 2016) 

KOV/vanuserühm (arv, 

osakaal) 
0-6 7-18 19-64 65+ KOKKU (Rahvastikuregister, 

seisuga 01.01.2016) 

Lasva vald 123 

7,2% 

238 

13,9% 

1020 

59,6% 

329   

19,2% 

1710 

Sõmerpalu vald 110 

6,1% 

227  

12,6% 

1147 

63,8% 

315 

17,5% 

1799 

Võru vald 309 

6,4% 

628  

13,1% 

2990   

62,3% 

873  

18,2% 

4800 

KOKKU 3 KOVi 542 

6,5% 

1093 

13,2% 

5157 

62,1% 

1517   

18,3% 

8309 
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Joonis 1. Ühendomavalitsuse elanike vanuseline ja sooline jaotus 01.01.2016 (Allikas: 

Statistikaamet, 2016) 

 

5. Asustustihedus 

 

Asutustihedus on suurim Võru vallas (23,8 in/km
2
), järgnevad Lasva vald ja Sõmerpalu vald 

(mõlemad 9,9 in/km
2
). Ühendomavalitsuse asutustihedus on 15 in/km

2
 kohta (vt tabel 2). 
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KOV Rahvaarv (Rahvastikuregister, 01.01.2016 

seisuga) 
Pindala 

(km
2
) 

Asustustihedus  

(in/ km
2
) 

Lasva vald 1710 172,18 9,9 

Sõmerpalu vald 1799 181,6 9,9 

Võru vald 4800 202 23,8 

KOKKU 3 KOVi  8309 555,78 15,0 

 

 

6. Elanike arvamuse väljaselgitamise tulemused  

 

11.11.2016 ja 13.11.2016 toimus vastavalt ettenähtud korrale elanike arvamuse väljaselgitamine. 

Rahvaküsitluse käigus oli alates 16. aastastel piirkonna elanikel võimalik väljendada arvamust, 

kas toetatakse ühinemist või mitte. Elanike arvamuse väljaselgitamine toimub küsitluspunktides, 

elektroonilist hääletust ei tehtud. 
 

Kokku käis küsitluspunktides hääletamas 181 inimest, keskmiseks osalusprotsendiks kujunes 

3,1%.  

 

Küsitlustulemused omavalitsuste kaupa:  

 

 Lasva vald 

Kokku osales küsitluses 63 inimest st 4,5% kõigist hääleõiguslikest (1405). Ühinemist toetas 52 

inimest (82,5%), vastu oli 11 inimest (17,5%).   

 

 Sõmerpalu vald 
Kokku osales küsitluses 49 inimest, st 3,2% kõigist hääleõiguslikest (1526). Ühinemist toetas 36 

inimest (73,5%), vastu oli 13 inimest (26,5%).  

 

 Võru vald 
Kokku osales küsitluses 69 inimest, st 1,7% kõigist hääleõiguslikest (4009). Ühinemist toetas 49 

inimest (71,0% osalenutest), vastu oli 20 inimest (29,0% osalenutest).  

 

 


