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Võru valla asustusüksuste lahkmejoonte muutmise algatamine
Vabariigi Valitsuse 22.06.2017 määruse nr 105 „Lasva valla, Orava valla, Sõmerpalu valla,
Vastseliina valla ja Võru valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli
1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“ alusel
moodustus Võru Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval, s.o 21. oktoobril 2017
Võru valla, Lasva valla, Sõmerpalu valla, Vastseliina valla ja Orava valla ühinemisel uus
omavalitsusüksus Võru vald, mis on ühinenud omavalitsusüksuste üldõigusjärglane.
Haldusreformi seaduse § 16 lõike 2 alusel lähtutakse kuni haldusterritoriaalse korralduse
muutmise tulemusena moodustunud Võru valla uue põhimääruse kehtestamiseni ühinemislepingus
kokku lepitud ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuse põhimäärusest. Sama seaduse § 16 lõike 3
kohaselt võib kuni haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud Võru valla
põhimääruse kehtestamiseni kasutada ühinemislepingus kokku lepitud ühineva valla sümboolikat.
Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 141 lõike 41 alusel kehtivad kuni haldusterritoriaalse
korralduse muutmise tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse õigusaktide
kehtestamiseni selle kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil need õigusaktid, kus need
valdade ühinemiseni kehtisid.
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 37, Eesti territooriumi
haldusjaotuse seaduse § 6 lõike 5, Vabariigi Valitusse 25. novembri 2004 määruse nr 335
„Asustusüksuse liigi, nime ja lahkmejoone määramise alused ja kord“ § 6 lõike 1 ja lõike 3, § 10
lõike 1, lõike 2 ja lõike 5, Võru Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1.

Algatada Võru valla asustusjaotuse muutmine Verijärve küla ja Sika küla piiri kulgemise osas
selliselt, et Verijärve külas asuvate maaüksuste Melsomäe (katastritunnusega
91804:003:0410) ja Kasetiigi (katastritunnusega 91804:003:0159) asustusüksuseks saab
olema Sika küla.

2.

Võru Vallavalitsusel koostada asustusüksuse muutmise dokumentatsioon vastavalt kehtivatele
õigusaktidele ning teostada punktis 1 sätestatud asustusjaotuse muutmiseks vajalikud
toimingud.

3.

Käesolevat otsust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet esitama
õigustatud isik korraldusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades vaide Võru
vallavolikogule haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras. Otsuse peale
on kaebeõigusega isikul õigus esitada kaebus Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse
seadustiku §-s 46 sätestatud tähtaegedel ja halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud
korras.

4.

Otsus jõustub teatavakstegemisest.

(digitaalselt allkirjastatud)
Aare Hollo
vallavolikogu esimees

Seletuskiri Võru Vallavolikogu otsuse eelnõu „Võru valla asustusüksuste lahkmejoonte
muutmise algatamine“ juurde
Aadressandmete korrastamise käigus on selgunud vajadus maaüksuste Melsomäe
(katastritunnusega 91804:003:0410) ja Kasetiigi (katastritunnusega 91804:003:0159), asukohaga
Verijärve küla, korrigeerimiseks. Selleks, et muuta asustusüksuse piiri, on vaja algatada
asustusjaotuse piiride muutmine. Muudatuste kehtestamisega hakkab asustusjaotuse piir kulgema
nii, et eelpoolmainitud katastriüksused jääksid Sika küla koosseisu.
Asustusjaotuse muutmise algatab kohaliku omavalitsuse volikogu.
Läbiviidavad toimingud :
Maa-ameti katastrikaardile kantakse muudatusettepanek, volikogu otsuse eelnõu asustusjaotuse
muutmisest koos kaardimaterjaliga avalikustatakse Võru vallamajas ning valla kodulehel perioodil
18.01.2018-09.02.2018 (kas nädalat on miinimum aeg).
Peale otsuse Võru valla asustusüksuste lahkmejoonte muutmise algatamine vastuvõtmist
koostatakse nõuetekohane toimik asustusjaotuse muutmise dokumentatsiooniga.

Seletuskirja koostaja:
maaspetsialist Alar Veibri
11.01.2018

