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Kalle Nurk 

TULIPUNKT ❯ Eestimaal ela-
des tunneme rõõmu, et me oleme 
vabad ja saame oma heaolu üle de-
mokraatlikult otsustada. Eestlust 
on hoidnud ja toitnud kultuur. Suur 
osa riigipiirist on meri, mis ajast ae-
ga olnud ellujäämise ja elukvali-
teedi tagaja. Nii ongi alanud 2016. 
aasta kuulutatud merekultuuriaas-
taks. Et säilinut hoida ja edasi kan-
da, tuleb esmalt olemasolevat tead-
vustada ning seejärel ühiselt mõel-
da, kuidas edasi minna. Võime üha 
kindlamalt öelda, et see aasta on ka 
otsustavaks pöördepunktiks hal-
dusreformis. Haldusreformi üks 
eesmärk on muuta kogukonnad 
paremaks ja võimekamaks, et säi-
liksid töökohad, kultuur, haridus, 
traditsioonid, uskumused jpm. 
Kahjuks pole korralikult lahti mõ-
testatud võimekuse mõõdupuu, 
vaid see on pandud eelkõige numb-
ritesse 5000 ja 11 000 inimest. Mee-
dia kaudu oleme teada saanud, et 
paljud vallajuhid on avalikustanud 
oma mõtted ja plaanid. Antsla val-
la ja seda ümbritsevate külade ärk-
samaid esindajaid tegi murelikuks 
teadmatus, kuidas kulgeb haldus-
reform. Üheskoos MTÜga Urvaste 
Külade Selts, MTÜga Karula Hoiu 
Ühing ja kodanikuliikumisega Me 
Elame Siin korraldatigi 30. jaanua-
ril Uue-Antsla rahvamajas valdade 
ühinemise info- ja mõttetalgud, et 
saada vastuseid küsimustele: kelle-
ga ühineb see vald, kus sina elad; 
kas see on hea või halb; mida me ise 
saame teha? Kutsed läkitati küm-
nele vallale: Antsla, Urvaste, Sõ-
merpalu, Rõuge, Mõniste, Varstu, 
Taheva, Karula, Tõlliste ja Kanepi. 
Viis tundi kestnud koosviibimisel 
olid esindatud kõik, välja arvatud 
Varstu vald. Teadmisi ja kogemusi 
jagasid haldusreformi nõunik Su-
lev Valner Haanjast, haldusreformi 
eksperdikomisjoni liige Veiko Sepp 
Tartust, nelja valla ühinemiskoge-
mustest ja tagajärgedest 2005. aas-
tal moodustunud Suure-Jaani valla 
volikogu aseesimees Arnold Pastak 
ning 2014. aastal ühinenud Lää-
ne-Saare vallavalitsuse liige Jaani-
ka Tiitson. Seega infot omajagu, ole 
ainult varmas seda kokku korja-
ma ja analüüsima. Kuna volikogu-
des on lõppemas alles esimene aru-
telude ring, saab praegust olukorda 
analüüsida nii-öelda kohvipaksu 
pealt ehk teisisõnu inimeste sõna-
võttudest, kelle kätte on usaldatud 
vallajuhtimises ohjad. 

Mõniste vald

Registreerimislehe alusel olid Mõ-
niste vallast kohal ettevõtja Enn 
Noorkõiv ja vallavanem Katrin 

Roop. Vallavanemat meelitasid ko-
hale tulema huvitavad esinejad. Te-
ma arvates pole praegusel ajal ükski 
arutelu ülearu. Volikogu on kiitnud 
heaks otsuse suure Võrumaa val-
la moodustamiseks koos Võru lin-
naga. Nüüd oodatakse teiste valda-
de reageeringut. Esimesena saabus 
tagasiside Rõuge vallalt, kes pakkus 
välja alustada esialgu läbirääkimis-
tega nelja valla moodustamise baa-
sil. Juhtimiskogemustele tuginedes 
mõistab ta, et mida suuremaks asi 
paisub, seda keerulisemaks muu-
tub praeguste vallaelanike olu-
kord. Praegu on temale kõige vas-
tuvõetavam Rõuge valla välja käi-
dud samm, mis on igas suhtes häs-
ti ära põhjendatud. Rõuge, Haanja, 
Mõniste ja Varstu puhul seob neid 
geograa� line paiknemine Läti Va-
bariigi piiri ääres. Kõik vallad on 
sarnase asustustihedusega. Välja 
on ehitatud tugevad keskused, kus 
tegutsevad elujõulised koolid.

Sõmerpalu vald

Sõmerpalu vallast olid peale val-
lavolikogu esimehe ja vallavane-
ma kohal veel kaheksa kodanikku. 
Volikogu esimees Aivar Rosenberg 
saabus kohale kui vaatleja. Paar 
päeva tagasi otsustas volikogu teha 
ühinemisettepaneku Võru vallale. 
Kõrvale pole lükatud ka teisi pöör-
dumisi, nii suure Võrumaa kui ka 
vana Võrumaa valla moodustami-
seks. Viimased kaks ja järgnevad 
ettepanekud arutatakse läbi kahe 
kuu jooksul ning siis langetab vo-
likogu ka lõpliku otsuse. Volikogu 
esimees isiklikult pooldab varianti, 
et Sõmerpaluga seotud vald moo-
dustuks võimalikult suur.

Karula vald

Karula vallavanem Rain Ruu-
sa töötab küll Karulas, kuid tun-
neb ennast Urvaste elanikuna. See-
ga on ta inimene, kes tihedalt seo-
tud kahe valla ja maakonna eluolu-
ga. Tema leiab, et õigem oleks hal-
dusreformi korraldamisel kaotada 
kõik senini kunstlikult tõmmatud 

piirid ning alustada valdade moo-
dustamist külaelanike arvamuse-
le tuginedes. Tõsi, selle kõige kor-
raldamiseks on jäänud liiga vähe 
aega. Arvestades praegu välja käi-
dud kohati absurdseid ettepane-
kuid, võib asi lõppeda tupikusse 
jooksmisega ja sellega kaasneb, et 
1. jaanuaril teatab minister: poisid, 
olete küllalt saanud mürada, ja pa-
neb lõpuks kaardil ise halduspiirid 
paika. Üheks absurdseks sammuks 
peab Rain Ruusa soovi Urvaste val-
da Otepääga siduda. Aga kuna kü-
simus on Kuldre kooli allesjäämi-
ses, siis selles näeb vallavalitsus küll 
asjatut hirmu. Kooli sulgemises on 
ennekõike süüdi lastevanemad ise, 
kes panevad lapsed teise kooli. 

Karula vallavolikogust avaldas 
oma arvamust ettevõtja Ants Järv-
mägi. Järvmägi analüüsib Karula 
olukorda geograa� lise paiknemi-
se ja inimeste harjumuste järgi. Ka-
rula on suur küla Lüllemäeni välja. 
Enamik inimesi vurab hommikuti 
ikkagi Valga poole. Üks on isamaa-
line mõtlemine, kui räägitakse ki-
helkonnapiiridest, ja teine on reaal-
sus. Siin tulebki arvestada sellega, 
mis on püsivam: kas isamaalisus 
või reaalsus. Ta usub, et Karula vald 
ei poolitu. Küll aga võivad need ini-
mesed, kes elavad Antsla külje all, 
avaldada soovi Antsla vallaga liitu-
da. See jääb juba külade otsustada. 
Neile tuleb kindlasti anda see ot-
sustamise võimalus. Selles pole mi-
dagi halba ja see peakski nii toimi-
ma. Ta pooldab riigi algatatud mõ-
tet kogukonnad reaalsete tõmbe-
keskuste järgi piiritleda. 

Urvaste vald

Urvaste vallast oli kohale tulnud 
üle poole volikoguliikmetest. Kui 
vallavanem Riho Roon jälgis saa-
lis toimuvat rõdult, siis volikogu 
esimees Margus Klaar oli lahkesti 
nõus jagama oma seisukohti ning 
neid tulihingeliselt kaitsma. Mar-
gus Klaar paneb oma seisukoha 
ühte lausesse: ta ei näe mitte kui-
dagi, et Antsla valla arvamus ja rii-

gi poolt heaks kiidetud Antsla linn 
tõmbekeskusena paika peab. Tema 
sõnade kohaselt suudab Urvaste 
Antslast paremini pakkuda nii sot-
siaalteenust kui ka haridust. Val-
la juhtkond on praeguste väikeste 
� nantsidega edukalt lahendanud 
elanike sotsiaalvajadused. Alates 
1998. aastast on kahe omavalitsuse 
juhid mitu korda ümber laua istu-
nud ning kõik senised läbirääkimi-
sed on liiva jooksnud. Urvaste val-
la tegemiste vastu tunnevad huvi ka 
Otepää ja Kanepi. Kindlasti kuula-
takse ära rahva arvamus, kaalutak-
se kõiki võimalusi enne volikogu 
otsuse langetamist. 

Kanepi vald

Kanepi vallavolikogu esimees Ar-
no Kakk tuli infopäevale, et jälgida 
Võrumaal toimuvat. Kanepi vald 
on saanud kolm ettepanekut: Põlva 
maakond tervikuna, seitsme val-
la liitumine ja Otepääga liitumine. 
Viimasel volikogu istungil aga ot-
sustati teha ettepanek viiele valla-
le ja üheks nendest on lähinaabri-
na Urvaste vald. Samuti on mõle-
mal vallal üht-teist ühist. Kui õn-
nestub asfalteerida Urvaste ja Ka-
nepi vaheline tee, on rahval väl-
jund koostööd teha. Silmas on pee-
tud valla kompaktsust, terviklik-
kust. Volikogu arvas, et kõik see asi 
on uus ning kogemuste kasvades 
muutuv. Just seepärast otsustati-
gi alustada väiksemast ringist. Küll 
hiljem on aega vajaduse korral suu-
remaks kasvada. Vaadates ümber-
kaudseid riike, siis mitmedki naa-
berriigid tegelevad haldusreformi-

ga. Lätis on see läbi, Soome kavan-
dab uut veelgi suuremate valdade-
ga reformi. Seega võib meie esialg-
ne 5000 elanikuga miinimumvald 
tõesti väike olla. Eks me näe. Arut-
lustes selgub tõde. 

Antsla vald

Kolmanda sektori korraldatud in-
fopäevale olid kohale tulnud nii 
vallavanem Merike Prätz kui ka 
volikogu esimees Kurmet Müür-
sepp. Analüüs põhinebki volikogu 
esimehe väljaütlemistel, kust sel-
gub nii mõndagi. Mõni nädal ta-
gasi korraldati volikoguliikme-
te ja omavalitsuse töötajate hul-
gas küsitlus: kuidas edasi min-
na? Kolmeteiskümnest volikogu 
liikmest said 11 sellele küsitluse-
le vastata. Neid tulemusi arvesta-
des tegi volikogu esimees infopäe-
val järgneva avaliku pöördumise: 
„Austatud daamid ja härrad. Ole-
me veendunud, et Antsla kandis 
võiks olla üks omavalitsus, kes sei-
saks hea nende inimeste eest, kelle-
ga on seotud see ilus piirkond: Ur-
vaste ja Antsla. Me võiksime koos-
töös omavalitsust ülal pidada. Aga 
selleks on vaja teha mõned pin-
gutused. Meil on vaja koos mõtel-
da selle üle, kuidas anda inimestele 
see kindlus, et esimene partner Ur-
vaste vald saaks kindluse. Et Kuldre 
kool säiliks, areneks ja annaks Ees-
tis parimat kvaliteeti õpilastele, kes 
on otsustanud õppida Kuldre koo-
lis. Riigi poolt ette seatud 5000 ela-
nikku seab meile eesmärgiks pea-
le Urvaste valla teha ettepanek ka 
teistele omavalitsustele … .” Ta pa-
lus naabervaldadel ühinemise käi-
gus arvestada Antslaga seotud kü-
laelanike soove ning võimaldada 
neil küladel liituda Antsla vallaga. 
Kõike eelnevat arvestades peaks 
Antsla vald täitma 5000 elaniku 
tingimuse ja säilitama oma ole-
muse. Laupäevasest volikogu esi-
mehe Kurmet Müürsepa videoin-
tervjuust Lõunaeestlasele selgub, 
et ametlikult ei ole Antsla volikogu 
haldusreformi osas ühtegi ettepa-
nekut veel teinud. Kurmet Müür-
sepp teatas: „Teeme ettepaneku Ur-
vaste vallale, Tõlliste vallast Tagu-
la külale, Karula vallast Lustimõi-
sa külale ja võib-olla ka Lüllemäe-
le, ja Sõmerpalu vallast Liiva ja Ud-
sali külale.” Samuti rõhutas voliko-
gu esimees, et mingit suurushullus-
tust Antsla inimestel ei ole, nii na-
gu otsest vajadustki suurt omava-
litsust teha. 

Infopäev õnnestus igati

Info- ja arutelu läbiviimiseks ka-
sutati mitut meetodit, samuti pee-
ti kinni väljakuulutatud ajagraa� -
kust. Tuginedes Suure-Jaani valla 
kümme aastat kestnud ettevalmis-
tustööle ühinemiseks ning saavuta-
tud tulemusele on Võrumaa tuge-

vasti ajahädas. Volikogudele on ot-
suste tegemisteks aega jäänud kõi-
gest üheksa kuud, enne kui riik jõu-
liselt sekkub. Samas on riigil endi-
selt lahendamata paljud haldusre-
formi kulgu pidurdavad tegurid. 
Üheks näiteks võib tuua ühinenud 
valdadele lubatud suured rahali-
sed toetussummad, mis ulatuvad 
80 miljoni euroni. Reaalselt on lu-
batud summast kaetud ligiläheda-
selt üks kolmandik. Ilusate juttu-
de ja suurte lubadustega on riigi-
ametnikud ennegi rahvast lollita-
nud. Samuti tekitas meelepaha hal-
dusreformi eksperdikomisjoni liik-
me Veiko Sepa tõestus, et riigi sei-
sukohalt on Kuldre kooli kinnipa-
nek igati põhjendatud ning õige. 
Kahtlase varjundiga on kohalolnud 
volinike lubadused, et volikogu ar-
vestab kindlasti otsustamise juures 
rahva arvamusega. Tekib küsimus: 
kuidas volinikud mõtlevad rahva 
arvamust teada saada? Pole ju sa-
ladus, et paljudes volikogudes is-
tuvad rahvaesindajad, kes ei jõua 
oma mõtlemisega ümbritseva elu-
oluga sammu pidada ning on har-
junud kellegi eeskujul lihtsalt kätt 
tõstma. Nad ei jõua endaski sel-
gusele, veel enam rahva soovi väl-
ja ütelda! Jääb vaid loota, et need 70 
kohaletulnud huvilist teevad oma 
järeldused ning viivad kuuldu eda-
si oma valla kodanikele. 

Haldusreformist läbi 
tuleviku-uurija pilgu

Infopäeval osales ja aitas koha-
le tulnud volikogude esindajatega 
mõttevahetust korraldada Ruuta 
Ruttas-Küttim. Toimunud üritu-
se seisukohast on tema kogemus-
test olulised aastad 1991-1993, mil 
ta töötas Otepää linnasekretärina. 
See oli omavalitsuste kuldaeg, mil 
nende rahakott oli suur ja tegevus-
põld lai. Ta on töötanud veel õpe-
tajana, juhtimiskonsultandina ja 
ametnikuna paaris ministeeriumis. 
Tema lemmiktegevusalaks on stra-
teegiline planeerimine ja tuleviku-
uuringud. Kohalike omavalitsuste 
asjadel on ta seoses kunagise töö-
kohaga linnavalitsuses kogu aeg sil-
ma peal hoidnud.

Laupäevasest info- ja mõttetal-
gute päevast tegi tuleviku-uurija 
mitu järeldust. Ta leidis, et esine-
nud volinikest oli raske aru saada, 
kuidas nad mõtlevad teada saada 
rahva arvamust. Jäi mulje, et valla-
juhid on ise ikkagi ära otsustanud, 
mida nad tahavad ja otsus sõltub 
pigem sellest, kuivõrd keegi soovib 
ja suudab end kehtestada. Nii jäi te-
male mulje, et Antsla vallavoliko-
gu esimees on ära otsustanud, kes 
peavad Antslaga liituma. Samas on 
Urvaste vald otsustanud, et nad ik-
kagi Antslaga ei liitu. Karula vald 
on nõus ise kolmeks jagunema.

(Järgneb 7. lk.)

Teadmatus haldusreformi ümber

Pärast infopäeva 
jätkus arutelu, kus 
valdade esindajad 
mõtisklesid, milli-
seks võib kujune-
da Antsla tõmbe-

keskust ümbritsev 
välispiir.

Vallavolikogude 
tegevuse hetke-
olukorrast andsid 
toimunud infopäe-
va paneelil ülevaa-
te volikogude liik-
med ja kodaniku-
liikumise esindaja.

Viis tundi kestnud info- ja mõttetalgupäeval osales 70 huvilist.                                   Fotod: KALLE NURK


