
Valdade ühinemise info- ja mõttetalgud 30. jaanuaril 2015 Uue-Antsla 

rahvamajas. Protokoll. 

 
Osales 72 inimest. Neist 20 olid volikogude liikmed (Antsla 5, Kanepi 1, Karula 1, Sõmerpalu 4, 

Taheva 2, Tõlliste 1, Urvaste 6), 6 vallavanemat (Antsla, Karula, Mõniste, Sõmerpalu, Taheva, 

Urvaste). 23 inimest märkisid end MTÜ liikmena, kusjuures kokku oli esindatud 15 erinevat 

MTÜd. Ettevõtjana pani end kirja 7 inimest. 

 
Rahandusministeeriumi regionaalhalduse nõuniku Sulev Valneri ettekanne teemal 

„Kuidas haldusreformi ära kasutada?“ 

 
Reformi seadus on ära käinud kooskõlastusringil, meil on paberil 150 erinevat ettepanekut. 

Riigikontrolli arvamus oli, et pole küsimust selles KAS moodustada võimekamad omavalitsused. 

Veebruari lõpuks tuleb anda eelnõu valitsusse ja hiljemalt märtsi alguseks peaks eelnõu jõudma 

Riigikogusse kinnitamisele. Üle 40 ettepaneku ühinemisteks on üle eesti tehtud ja ettepanekuid 

on tehtud 150 omavalitsusele. Kagu-Eesti piirkonnas on kõigile ettepanekud tehtud, osadele isegi 

mitu. 

Valdade tegevus on olnud üllatavalt aktiivne, me eeldasime, et see protsess algab visamalt. Aeg 

on tõesti mõelda mitte küsimusele KAS ühineda, vaid KELLEGA ühineda. 

1. jaanuariks 2017 peavad olema esitatud ametlikud ühinemispaberid. 1. oktoober on viimane 

aeg, millal saab veel ühinemisläbirääkimisi alustada, siis veel hädapärast jõuab aastalõpuks 

paberid valmis. Loodame, et enamus ühinemisi toimub omaalgatuslikus etapis ära ja et valitsuse 

poolt algatatud ühinemised oleks pigem üksikjuhtumid. Järgmise aasta veebruaris teeb valitsus 

ettepaneku nendele omavalitsustele ühinemiseks, kes ei vasta kriteeriumidele. Kolm kuud on 

aega vastata ja põhjendusi esitada. Peale seda on valitsusel voli otsustada, kas võtta põhjendused 

arvesse või mitte. Kõik ühinemised jõustuvad 15. oktoobril 2017 valimiste päeval. 

Reformi kriteeriumid. Ekspertide arvamus on, et minimaalne elanike arv saab vallas olla 5000 

elanikku, mis tagaks valla võimekuse erinevate teenuste pakkumiseks. Tagab selle, et vallas on 

tööl järjepidevalt pädevad ametnikud ja vallal on ka rahalist võimekust. Selline kogemus on ka 

teistel riikidel. Iga tuhat elanikku tähendab ühte miljonit eelarve mahtu. Põhimõtteliselt ei saa 

öelda, et suuremas vallas oleks ühe elaniku kohta rohkem raha, aga otsustajatel on 

valikuvõimalused suuremad. 

Tallinna Ülikooli poolt on välja toodud, et väikestes omavalitsustes on 1 või 2 valimisnimekirja, 

aga üle 3000 elanikuga valdades on enamasti rohkem. See tähendab, et enamasti ei teki 

ainuvõimu ja otsused esindavad rohkemaid huvisid. Huvitav paradoks on see, et ainuvõim on 

Eestis ainult kõige suuremas omavalitsuses (Tallinnas) või siis kõige väiksemates. 5000 reeglist 

on välja pakutud mõned erandid. 

Kui hajaasustuses paikneb vald, mille pindala ületab 900 km2, siis võib selle valla rahvaarv olla 

ka 3500 elanikku. Kuigi arvatakse, et Lõuna-Eesti on hõredalt asustatud, siis nii see tegelikult ei 

ole. Ülalmainitud kriteeriumidele vastavad vallad jäävad Virumaale ja Alutagusele. Veel on 

erandiks ühtse kultuuriruumiga vald, kus liituvad vähemalt 4 valda ja on kokku vähemalt 3500 

elanikku. 

Lisaks on erand merelised saared ja see, kui liitumise alguses on nõutavad 5000 elanikku täis, aga 

liitumise käigus elanike arv langeb alla 5000. Lisa rahalise boonuse saavad need vallad, kus 

ühinemise järgselt saab rahvaarvuks üle 11 000 elaniku. 

 



Võidud: 

 

Ohud: 

 

1. Piirkonna muutumine loogiliseks tervikuks. 1. Teenused kaugenevad 

2. Väikevaldadesse lisandub teenuseid, mida 

seal varem ei osutatud. 

2. Piirkondade vähene esindatus 

3. Omavalitsuse politiseerumine 

3. Valitsemiskulude osakaal väheneb 

 

4. Tülid ühinenud piirkondade vahel 

5. Vähem töökohti 

  

Haldusreform tekitab erinevaid võimalusi ja takistusi, aga tegeliku sisu annab sellele ikkagi uus 

volikogu. Reform ei sule ühtegi kooli ja raamatukogu, aga uus volikogu võib seda teha või mitte. 

Küsimused: 

Ruuta Ruttas: Kas ka külad saavad eraldi otsustada, kellega liituda? 

Maakonna piir mingiks takistuseks olla ei saa. Külade üleminekuks on olemas regulatsioon ka 

praegu, kui mõlemad volikogud on sellega nõus ja külaelanike enamus seda tahab, siis on see 

võimalik. Oleks mõistlik, et volikogud oleks selles osas suuremeelsed. Ka ühinemistoetuse 

osas on võetud selline hoiak, et valdasid sellise otsuse eest ei karistata (rahalist kahju vald ei 

saa). 

Ants Järvmägi: Ühinemisel tehakse ühinemiskokkulepped, aga palju juriidilist jõudu neil 

kokkulepetel on? 

Leppe nimi on eksitav, tegelikult on see mitme volikogu poolt vastu võetud volikogu otsus, 

mida uus volikogu saab muuta. Kui vaadata, siis mõnes kohas on uus volikogu eelnevaid 

kokkuleppeid muutnud, aga see on tekitanud väga suurt avalikku pahameelt ja midagi head 

sellest välja pole tulnud. Me ei saa võtta ära võimalust uuel volikogul midagi otsustada. 

Praegu on sätestatud suhteliselt kõrge künnis: 2/3 volikogu koosseisust peab olema 

kokkuleppe muutmise poolt. 

Aivo Värton: Te ütlesite, et valdade liitumisel lisandub teenuseid, mida varem polnud. Ütelge 

Urvaste valla näitel, milliseid teenuseid tuleks juurde? 

Ma Urvaste valda nii hästi ei tea, et saaks selle kohta midagi öelda, aga näiteks Lääne-Nigulas 

polnud ehitusspetsialisti ja mitmeid sotsiaalteenuseid, mis nüüd on seal olemas. 

Mats Meriste: Teenuseid võib tulla juurde, kvaliteeti võib tulla juurde, aga nad lähevad inimesest 

kaugemale. 

See võib nii olla, aga kui on küsimus, et kas raamatukogud jne peavad jääma samadesse 

kohtadesse, siis võib öelda, et praegu on need ühinenud valdades sinna jäänud. 

  

Paneeldiskussiooni eel Sulev Valnerile esitatud küsimused: Mille arvelt raha võetakse?  

Kui ühinemised ära toimuvad, siis on vaja 80 miljonit, 30 miljonit on puudu. 

Kui me räägime, et riik ei maksa õiglasel määral omavalitsustele raha, siis ühinemine on koht, 

kust raha saada? 

Kas põhiseadus lubab sunniviisiliselt liita? 

See on teema, mille üle tuleb vaidlusi ja mida võib-olla kaevatakse riigikohtusse. Mina ei ole 

riigiõiguse jurist, aga analoogsed reformid on toimunud Taanis ja Lätis. Seega ei saa selline 

sundliitmine Euroopa põhimõtete vastane olla. Küsimus on, kui suur on põhiseaduse riive ja 

kas see riive on õigustatud ja kui palju rakendatakse ära kuulamise õigust. Riigi poolt on väga 

oluline sundliitmise protseduur läbi viia väga korrektselt. Kui see on hästi tehtud, siis on väga 

vähe tõenäoline, et oleks võimalik vaidlused võita. 

 

 



Suure-Jaani vallavolikogu aseesimehe Arnold Pastaku ettekanne teemal 

„Ühinemiskogemus 2005. aastast Suure-Jaani linna, Suure-Jaani, Olustvere ja 

Vastemõisa valla näitel. Soovitused tänastele liitujatele.“ 

Võib tõesti olla, et teenused kohapealt liiguvad ära, aga vahest ei ole tõesti mõistlik kõiki 

teenuseid kohapeal pidada. Kui vanasti oli oluline, kus on vallamaja, siis tänapäeval on ühel 

tavalisel inimesel väga vähe asja vallamajja. Samas tuleb loomulikult arvestada lisaks auto ja 

internetiga inimestele ka nendega, kel seda pole. 

Enne ühinemist Suure-Jaanis arutati seda teemat 10 aastat, 3 aastat üritasime koostööd teha 

(ehitusregister, noorsootöö). Ühinemise ettevalmistuse käigus tegime väljasõite. Kasutasime 

välist projektijuhti, et ei tekiks usaldamatust (korraldas koosolekuid, vormistas protokolle). 

Tegime rahvaküsitluse. Ühinemisläbirääkimistel lepiti kokku, et koolivõrk jäetakse sellisena alles 

nagu ta on, klausliga, et kui õpilasi jääb alla 60, siis vaadatakse uuesti üle. Lõplikult kinnitati 

ühinemine hääletustel volikogudes. Ühinedes oli elanikke üle 6000, aga tänaseks jäänud üle 

5000. 

Endised vallakeskused on kõik jätkuvalt kasutuses (lasteaiad, noortekeskus jmt). Volikogu ei 

pane kooli kinni, selle panevad kinni lapsed, keda seal enam ei ole. Sündivus on olnud viimased 

kuus aastat suhteliselt stabiilne. Probleemiks on gümnaasiumi säilitamine, sest seal on praegu alla 

60 õpilase. Lasteaedadega on praegu hästi. Peaaegu kooli jagu lapsi käib väljapool valda koolis. 

Raamatukogu teenus on kõigis endistes kohtades säilinud. Kultuurimajad on säilinud. 

Küsimuseks on, kuidas tänapäeval kultuurimaja funktsiooni mõtestada ja mitmekesistada. 

Spordisaale on palju, aga küsimus on, mis nendega saab. Tääksi kooli aktivisti ja TÜ Viljandi 

Kultuuriakadeemia õppejõu Priit-Kalev Partsi videoettekanne 

Tääksi koolil on suurepärane õpikeskkond, kuid õpilasi on ainult 30. Minu ettepanek on luua 

kooli juurde õpilaskodud. 

Küsimused 

Lilian Freiberg: Suure-Jaanist on praegu välja jäänud Võhma, mis on varemalt kihelkonna 

piiride järgi sellesse piirkonda kuulunud. Kas pole olnud mõtet ka see piirkond liita. 

Ega meil selle vastu midagi ei ole. Aga mul ei ole ülevaadet, mida Võhma inimesed arvavad, 

ega nad väga seotud Suure-Jaaniga pole. 

Aare Hollo, Sõmerpalu vallvanem: Oleme siin kuulnud mitut juttu, et võiks teha maakonnapõhise 

valla. Te olete seal 5000 piiri peal, kas pole olnud mõtet teha maakonnapõhine vald. 

Võib-olla teenused lähevad paremaks, aga need on peamiselt keskuses. Sel juhul oleks 

identiteedi ja kultuuriline erinevus. Mina selle poolt pole, aga ma ei tea, milline on volikogu 

otsus. 

Katrin Kikas, Tõlliste volikogu: Algul tegite ringkonnad ja mandaadid, hiljem kaotasite ära; 

algul oli volikogu suurem, hiljem vähendasite volikogu koosseisu, miks? 

Tahtsime tagada, et ühinenud volikogus oleks rahvaarvu järgi jagatud mandaadid, et oleks 

kõigi piirkondade esindatus tagatud. Vähendasime volikogu liikmete arvu 21lt 17le, et 

vähendada mõttetult volikogus istuvate inimeste arvu, kes lihtsalt istuvad ja tõstavad kätt. 

Nüüd enam piirkondade mandaate ei ole, sest poliitika tuli mängu. Kolm parteid on esindatud. 

Varem olid erinevad parteid esindatud suhteliselt võrdselt, selle pluss oli see, et ei ole 

teerullipoliitikat, kõik asjad tuleb läbi arutada ja kokkulepetele jõuda. Nüüd on ühel 

fraktsioonil enamus ja olukord on keerukam. 

Kuuno Kann: Mainisite, et teie vallas on majandus/ettevõtlus tõusus, mille arvelt? 

Tääksi kant ja Vastsemõisa kandid vajusid laiali. Muidu ei ole ettevõtluses midagi hullu 

juhtunud peale ühinemist. Eks me proovime olla valmis ettevõtjaid vastu võtma, aga ega vallal 

sellest osas palju ära teha pole. Elektrit oleme arendanud ja vett kanalisatsiooni teinud. 



Lääne-Saare vallavalitsuse liige Jaanika Tiitsoni videoettekanne „Ühinemiskogemus 

2015. aastast Kaarma, Kärla ja Lümanda valla näitel. Soovitused tänastel liitujatele.“ 

Küsitles Kalev Joab, Antsla valla arenguspetsialist. 

Olin 2014. aasta lõpuni 860 elanikuga Lümanda valla vallavanem. Vallavanemana töötasin kokku 

16 aastat. See, kuidas me liitumisotsuseni jõudsime, oli pikk protsess. Arvamused olid vastakad. 

Lümanda, Kärla ja Kaarma algatasid ühinemiskõnelused. Lääne-Saare vald on nüüd natuke üle 

aasta vana. Praegu on vara veel midagi öelda selle kohta, kas on midagi paremaks või halvemaks 

läinud. Kõige väiksema liitujana saan öelda, et meil oli enne olemas kõik, mis meil 

emotsionaalselt vaja oli, aga raha oli kogu aeg puudu. Selle poole pealt oleme palju juurde 

saanud. Palgad ja toetused on ühtlustatud kõrgema taseme järgi. Kui varem olid meil vallas 

maakonna kõige madalamad palgad, siis praegu saavad need tublid inimesed normaalselt palka. 

Nüüd on näha ka, et on võimalik teha investeeringuid. Nii, et minu meelest oli see meil küll 

ainuõige otsus. 

Kas pole kuulda, et need edukamad vallad tunnevad ennast halvemini? 

Omavahelistes vestluses on selgunud, et peale liitumist on olnud võimalik võtta tööle inimesi. 

Liitunud vallad on saanud juurde inimressurssi. Lümanda on hea mainega ja see aitab ka suure 

valla maine tõusule kaasa. See on see, millega meie siitpoolt saame panustada. 

Mis olid ühinemisettevalmistuses kõige pingelisemad ja raskemad tööd? 

Kõige raskem on selle otsuse vastu võtmine, et me hakkame läbi rääkima. Ka teie peaks silmas 

pidama, et kui minna laua taha, siis tuleb teha tõsist tööd, tuleb teha asjad enda jaoks selgeks ja 

otsus tuleb läbirääkimiste lõpus. Kui läbirääkimiste käigus selgub, et liitumine ei ole teile kasulik, 

siis ei tuleks liituda ka. Inimesed ei saanud algul aru, et läbirääkimiste alustamine ei ole veel 

otsus liituda. Samuti ei saa inimesed aru, et tegelikult ei ole otsustajad vallavanemad ja 

vallaametnikud vaid volikogud. Me kaasasime läbirääkimistele ka volikogud, et nad ei jääks 

protsessis kõrvalvaatajaks. 

Kas liitumisläbirääkimistele oli kaasatud ka kodanikuühendused? 

Ei jõua kõiki kaasata. Kõige tähtsam on valla juhtkond, mõned ametnikud ja volikogu kaasata. 

Me tundsime tugevat survet ajakirjandusest, kes avaldasid kontrollimata artikleid. Kellelegi 

tuleks määrata meediaga suhtlemise roll, et meedias ei avaldataks ebaõiget infot, mis omakorda 

tekitab paanikat. Sest kui ei ole infot, siis mõeldakse see välja, seega tuleb pidevalt jagada infot 

isegi kui parasjagu mingeid olulisi uudiseid edastada ei ole. 

Peale ühinemisi olid teil uued valimised. Kas kõigist piirkondadest said inimesed uude 

volikokku? 

See on reegel, mida ei saa kirjutada seadustesse sisse. Aga meie ja ka teiste ühinenud valdade 

varasemad kogemused näitavad, et väiksematest piirkondadest saab rohkem inimesi volikogusse, 

kui rahvaarvu järgi oleks õigus kohti saada. Väiksele vallale on kasulik just üks ringkond. Kõige 

tähtsam on see, et sa leiaksid omale partnerid ja liitlased, sest üksi sa ei tee midagi ära. Näiteks 

teehoolduskavade kinnitamisel arvati, et oma esindaja hääletab kindlasti oma küla poolt, aga ka 

see omaküla esindaja võib aru saada, et kuskil mujal on teedega olukord hullem ja tööd 

pakilisemad. 

Oluline on see, et ühest piirkonnast ei oleks väga palju kandidaate, sest muidu on igal kandidaadil 

ainult paar häält ja volikokku ei saa neist keegi. 

Kas teil oli rahvahääletus ka? Kas arvestati tulemustega? 

Oli, rahvahääletusel osales kolmandik inimestest, mis on väga suur osalus. Tähtis on 

ühinemiskõneluste puhul, et sa annad inimestele infot, et nad saaksid teha argumenteeritud 

otsuse.  

Valla juhil on oluline roll, kui tema põhjendab liitumisvajaduse positiivselt ära, siis on ka rahvas 



positiivselt meelestatud. Tehke see tee läbi ja isegi kui te lõpuks otsustate mitte ühineda, siis te 

vähemalt teate, miks te ei ühinenud. 

 

Haldusreformi ekspertkomisjoni liige ja TÜ Sotsiaalteaduslike rakendusuuringute 

keskuse teadur Veiko Sepa ettekanne teemal "Haldusreformi põhjendavad KOV 

nõrkused ja võimalikud uued probleemid peale reformi" 

Ma olen haldusreformi osas kõrvaltvaataja. Üks minu rakendusuuringuid on külade liitmine ja 

liikumine ühest omavalitsusest teise. Me ei tohiks tõmmata piire piiride pärast, vaid selle pärast, 

et midagi muutuks paremaks. 

Praegu on riigi poolt paika pandud rahvaarvu minimaalne määr, mille puhul peaks 

omavalitsusüksus toimima. See number on pigem poliitiline otsus, kui reaalselt ära tõestatud 

number, kuna rahvaarvu limiit on erinevate eesmärkide saavutamiseks erinev. Kuna saavutatavat 

eesmärki ei ole üheselt sõnastatud, siis pole ka teada, milline rahvaarvu number oleks optimaalne. 

Omavalitsusüksuste piiride muutmisega on võimalik saavutada väga erinevaid eesmärke, aga 

piiride muutmine peaks andma ka lahendusi regionaalpoliitikale. Hetkel on regionaalse arengu 

puhul puudu see, et pole määratud vastutajat maakondades kohapeal. Me tahame, et kohalik 

omavalitsus teeks rohkem (kutseharidus, gümnaasiumi haridus on kohalikult omavalitsuselt 

näiteks ära võetud ja leitakse, et riik saab nende ülesannete täitmisega paremini hakkama) ja 

seetõttu peame valdu suurendama. Samas kui me valdadele ülesandeid juurde ei paneks, siis 

sobiksid ka väiksemad vallad. Ametnike osas on minu meelest põhiprobleem see, et noored 

kõrgharitud noored ei taha töötada väikestes kollektiivides ja soovivad kõrgemat palka. Minu 

jaoks on väga paljud meie väikevallad väga lihtsad, koondunud ühe kooli või lasteaia ümber, ja 

nad tegelevad selle ühe asja säilitamisega. Suuremas vallas on võimalik võrgustuda ja teha 

ratsionaalsemaid valikuid. 

Asustussüsteemi seisukohalt võiks liitumine lahendada valglinnastumise probleeme 

(maksumaksjad elavad pigem linna lähedal maal ja linn jääb maksutuludest ilma). Praegu on 

Eesti väikevallad pahatihti ühe tuumaga: kõik mis vallas on, koodatakse sinna ühte punkti. 

Kardetakse, et kui vallad liituvad ja tekib suurem vald, siis jääb sama seis, kus kogu tegevus 

koondub ühte suuremasse keskusesse. See ei peaks tingimata nii olema, aga see vallajuhtide 

otsustada. 

Mis juhtub kui tekivad suuremad vallad? 

1. Kohaliku omavalitsuse maailm muutub keerulisemaks. Ühikute, asutuste, 

kodanikuühenduste arv kasvab, tekib rohkem valikuvõimalusi. Head lahendused ei ole 

lihtsad ega ole ühetaolised. 

2. Tekib vajadus, et kohalik omavalitsemine võrgustub – külavanemate, osavaldade, 

valdkondlike huvipoolte osalus valitsemises. Kodanikud peavad olema aktiivsed, et oma 

seisukohad kuuldavaks teha. 

3. Suureneb valitsejate vastutus, kuidas kaasata ja otsustada, milliseid kogukondade huvisid 

mõjutavaid otsuseid vastu võtta. 

4. Vallamajasid ja vallakeskusi on oluliselt vähem, vallavanem ja ametnikud inimesest 

kaugemal. 

5. Vallajuhtide olulisus kohaliku elu korraldamisel ja elanike turvatunde tagamisel väheneb, 

Aga see on hea. Inimesed peavadki iseseisvuma. 

6. Piirkondlik kohaidentiteet muutub (suuremaks ja linnalisemaks) 

7. Harjumused ja uskumused võivad saada häiritud 

8. Juhtide ja teiste KOV huvipoolte võitlus soodsa tasakaaluasendi nimel – osavaldade 

kuritarvitamine. Võiks olla pigem esinduskogu, mis vahendab ja koondab piirkonna huve. 



9. Suureneb kokkuleppevõime maakondades ja koostöö sisukus isegi ilma vastavate riiklike 

suunisteta. 

Samas jääb lahtiseks mis hakkab juhtuma kõrgemal tasandil? Kas moodustuvad vabatahtlikud 

struktuurid? Kas tekib ettevõtluse teemalist koostööd või tööhõive teemalisi kokkuleppeid? Kas 

tuleb reformi käigus reegleid, mis paneb valdasid kõrgemal tasemel koostööd tegema? Vastavalt 

teenuste uuringule näiteks ei ole Kuldre kooli säilimine hädavajalik ja seda tõdemust ei mõjuta 

see, mis vallaga Urvaste vald liitub. 

Küsimused: 

Rain Ruusa: Kas võib juhtuda, et praegu tehakse 5000 inimese piiriga reform ja varsti tuleb 

11000 inimese piiriga reform? 

Jah see on võimalik. Aga see oleneb sellest, kas riik tahab või kas tal on õigus esitada 

nõudmisi ning sellest kas ja kui palju peavad omavalitsused ühiselt otsustama. 

Rain Tuusa: Võiksite saata selle teenuste kaardi ka omavalitsustele. 

See on internetis avalikult kättesaadav - 

https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/Uuringud/Ruumiline_planeeri 

mine/2015_teenuskeskuste_uuringu_lopparuanne.pdf lk 207 

Ain Tragel: Mulle läheb väga korda, kuidas siinse paikkonna rahvas elab. Maailm on astunud 

maailmasõtta, maikuus langeb maale meteoriit ja sügiseks on see riik siin venemaa koosseisus. 

Kas reformi puhul ka seda arvestatakse? 

Seda on raske arvesse võtta. 

Aivo Värton: Kuidas te teete uuringu ja unustate sinna Kuldre kooli panemata? 

Uuringu eesmärk ei olnud kaardistada olemasolevat olukorda, vaid olukorda aastal 2030. 

Arvestati kahte kriteeriumi: kaugust ja õpilaste arvu prognoosi. Meie sõnum ei ole see, et 

Kuldre kooli ei peaks olema, vaid see, et see ei kuulu minimaalse vajaliku teenusvõrgu hulka. 

See ei tähenda, et see ei peaks alles jääma. Teenuste uuringu läbiviimisel oli maakonnas mitu 

kohtumist omavalitsuste esindajatega. Urvaste vallast inimesi ei käinud. 

Toomas Kaun: Kas on plaanis uurida, palju võib haldusreform mõjutada jahimeeste ja 

kaitseliitlaste tegevus? 

Usun, et see on enesekorralduslik teema ja jääb nende organisatsioonide otsustada. 

 

Paneeldiskussioonil „Kuidas edasi“ osalesid: Jan Rahman (Võro Selts VKKF), Aivar 

Rosenberg (Sõmerpalu vald), Margus Klaar (Urvaste Vald), Kurmet Müürsepp 

(Antsla vald), Ants Järvmägi (Karula vald), Arno Kakk (Kanepi vald) ja Mats Meriste 

(Karula Hoiu Ühing). Diskussiooni juhtis Ruuta Ruttas (strateegiline planeerimine ja 

tuleviku uuringud). 

Tutvustus ja põhisõnum 
Jan Rahman: Elan Kärgula külas ja Võro Selts VKKF on juba 30 aastat tegutsenud võru keele ja 

kultuuri heaks. Hetkel kõige olulisemad asjad, mida veame, on Uma Leht ja Uma pido. Meie 

selts tegi eelmisel nädalal ettepaneku Vana-Võrumaa piires valdade ühinemiseks. Me oleme 

mõelnud, et selleks, et võim ei kaugeneks, tuleks moodustada osavallad kihelkondade piires. Sel 

juhul oleks brändiks Võrumaa kogu oma eripära ja keelega, mis meelitaks siia inimesi tagasi. 

Sel juhul moodustuks 60 000 inimesega omavalitsus, mis oleks konkurentsivõimeline. 

Aivar Rosenberg: Olen Sõmerpalust, oleme ühte-teist vallas teinud. Oleme esitanud ettepaneku 

liitumiseks Võru vallale. 

Margus Klaar: Urvaste vallas pole volikogus liitumise teemat arutatud, ettepanekuid on meile 

tehtud mitmeid, kaalume kõiki ettepanekuid. Väike omavalitsus kaotab igal juhul, ükskõik 

kellega ta ühineb. Tänase päeva soov oli saada ühinemiseks julgustavaid mõtteid, mille peale 



pole varem tulnud. 

Kurmet Müürsepp: Mõni nädal tagasi viidi volikogu ja vallavalitsuse liikmete hulgas läbi küsitlus 

– 13st vastasid 11. Küsitlusest järeldus üsna üksmeelselt, et Antsla kandis võiks olla üks piirkond, 

mis hõlmaks Urvastet ja Antslat. Meil on vaja anda Urvaste inimestele kindlus, et Kuldre kool 

säilib kvaliteetsena. Sõmerpalu vallale pole mõtet ettepanekut teha, sest enamus sealt on seotud 

Võru linnaga. Samas Sõmerpaluga piirnevad külad võiks kaaluda Antsla vallaga liitumist. Sama 

lugu Tõlliste ja Karula valla piirnevate küladega, nad võiksid otsustada, kas hoida Antsla poole 

või teisele poole. Kui Karula vallal peaks olema huvi Antsla vallaga liituda, siis tuleb kokku 

leppida garantii, et Lüllemäe kool säiliks. Me oleme kindlad, et saame ühinemise käigus kokku 

5000 inimest ja loome valla, kus elavatel inimestel oleks seal hea elada. Suur riigipoliitika ei 

kuulu meie arutlusele. 

Ants Järvmägi: Elan Karula vallas, olen töötanud vallavanemana ja praegu töötan volikogus. Kui 

vaadata aega 15 aastat tagasi ja tänast, siis erinevus on inimestes. Riik oli toona valmis, aga 

rahvas polnud. Nüüd on rahvas pigem valmis. Tänase päeva esimeses pooles toodud näited olid 

positiivsed. Kus kogukond on tugev, seal saadakse hakkama. Kolmas sektor on tugev. Õpetajad 

peavad andma huvitavat ja kvaliteetset haridust, kooli juhivad õpetajad. Karula vald pole veel 

seisukohal ühinemise osas, aga küladele antakse võimalus vajaduspõhiseks ühinemiseks. Tähtis 

on lasteaed ja algkool, sotsiaalteenused saavad kindlasti olema paremad. 

Arno Kakk: Tulin siia selleks, et saada tarkusi edasiseks. Eelnevalt mainiti, et Kanepi vald peab 

läbirääkimisi 4 osapoolega. Arutama peab ja arutelust tõuseb tõde. Peab selguma, mis teeb meie 

inimeste elu paremaks. Üks variant on, et Põlvamaa ühineks, teine variant on seitsme valla 

ühinemine, kolmas viie valla ühinemine. Ise tegime Urvastele ettepaneku ja meile on teinud 

Otepää ettepaneku. Esmaselt peaks arutlema, et teenuste kvaliteet tõuseks, et inimeste 

vähenemine peatuks, et rahulolu kasvaks, et inimestel oleks parem ja turvalisem elada ka 

suuremas vallas. Volikoguga tegime otsuse, et alustuseks räägime läbi viie omavalitsusega. 

Kindlasti tuleb ühinemisi ka hiljem, peale praegust reformi. Lätis oli ka valdade liitumise 

tingimuseks 5000 inimest vallas ja sealt kostus hääli, et 5000 on vähe ja tuleks teha suuremad 

vallad. Peame tegema omapoolse platvormi, mida meie soovime ja kui need soovid sobivad 

naabervaldadele, siis lööme käed ja ühineme. 

Mats Meriste: Lootsin saada infot, mis üldse toimub, ainult ajalehe info hetkel. Tahaks, et 

diskussioon ka edasi oleks nähtav. Siin oli jutt, kolmandat sektorit kaasata on liiga koormav, aga 

siiski ei teeks kohaliku aktiivi kaasamine ja informeerimine paha, viiks kiiremini sihile. 

Kohalikule põhilised hirmud seotud kooliga. Minu kodulähedase Lüllemäe kooli jaoks oleks 

kõige hullem Karula valla liitumine Valga linnaga. Hirm tekitab entusiasmi kaasa rääkida ja 

arvamust avaldada. Mina ei kuule, mida räägitakse volikogu istungitel. Tunne jääb, et kiputakse 

rääkima armastusabieludest (kes kellele meeldib, kes keda vihkab), aga tegelikkuses on tegu 

pragmaatiliste küsimustega. Meil on aega ainult 10 kuud – tõsine väljakutse.  

 

Kui suur on suur ja kui suur on hea ja kas suur on hea? Kuidas suure valla võimekust 

hinnata, ja kui suures vallas tädi Maali end veel hästi tunneb, kuidas mõjub valla suurus 

ettevõtlusele? Kas targad inimesed lähevad vallast ära (kuna kaotavad vallas töö)? 

Mats Meriste: Ettevõtluse tulu ja spetsialistide olemasolu graafik oli Sulev Valneri ettekandes 

seina peal, kus oli justkui näha korrelatsioon valla elanike arv korrelatsioonis spetsialistide 

olemasoluga. Mina arvan, et küsimus ei ole siiski omavalitsuse suuruses, vaid selles, kas see on 

linna- või maaomavalitsus. Hoolimata sellest, kui suur on maapiirkonna omavalitsus, ei pruugi 

seal olla häid spetsialiste jne. Väga kummaline on selle reformi puhul see, et kõigepealt 

määratakse territooriumid ja sellega kaasnevad ülesanded saadakse hiljem teada. Kuna 



omavalitsustele tulevaid ülesandeid ju praegu ei teata, siis on väga raske öelda, kui suur on liiga 

suur ja kui väike on liiga väike. Leian, et väga oluline on liita omavahel sarnaseid omavalitsusi, 

sest neil on sel juhul sarnased probleemid ja neid on lihtsam lahendada. Kui liitub suur linna ja 

väike hajaasustuspiirkond, siis ühel on probleemideks valgustus ja kõnniteed ja 

hajaasustuspiirkonnal on hoopis teised probleemid. 

Arno Kakk: Riigi poolt on määratletud, et suur on 11000 inimesega omavalitsus. Läti näide on ju 

see, et kuni 2009. aastani oli palju väiketalusid, kuid pärast jõulist omavalitsuste reformi kadus 

aasta jooksul suur osa väiketaludest. Kui meile tehti ettepanekuid teiste omavalitsuste poolt, siis 

sealt jäi domineerima mõte, et kõik osavallad jäetakse alles. Kui nii, siis pole mõtet suurt valda 

teha ja osavaldadel pole seaduslikku õigust midagi teha. Keskus peab olema väga võimekas ja 

kodanikukeskne. 

Ants Järvmägi: Mis on suur või väike sõltub ka geograafilisest asendist. Ümber Valga ei teki 

tugevat rõngasvalda. Karula ja Taheva ehk kahe väikese ühinemisel ei tuleks efekti. Vana-

Võrumaa valla puhul ei sobi liitumise suund inimeste liikumisega. Ega volikogus ei ole ka infot 

üleval. Arvan, et 5000 on vähe, aga vanavõrumaa 60 000 elanikku kõlab toore ettepanekuna. 

Oleme otsustanud, et küsime arvamust külade käest, kes on teiste valdade läheduses, kellega 

nemad sooviksid liituda. 

Kurmet Müürsepp: Suur-Võrumaa on liiga suur. 

Margus Klaar: Urvaste ja Antsla ühe vallana paistab kaardil ilus, aga ma pole aru saanud, miks 

Antsla on tõmbekeksus. Kuidas ta on parem kui Urvaste. 

Aivar Rosenberg: Hetke rahastusmudeli puhul oleks 11 000 mõistlik. 

Jan Rahman: Tallinn ja Tartu on ka üks omavalitsus ja nendega võrreldes pole 60 000 kuigi suur 

elanike arv. Meie ettepaneku tähtsus on selles, et tugevdada piirkonna ajaloolist ja kultuurilist 

ühtsust.  

Milline on suure valla mõju ettevõtlusele ja transpordile? Kuidas lahendatakse 

kriisiolukordi? Kas väikesed keskused peaksid säilima ja kuidas? Kas olete arutanud 

uuenduslikke lahendusi? 

Aivar Rosenberg: Teehooldust saab vald mõjutada. Et inimesed pääseks tööle ja ettevõtlust 

tegema. 

Margus Klaar: Suuremal vallal on rohkem võimalusi. Kui on rohkem rahvast, siis saab rohkem 

ära teha. Ma ei ole siiamaani aru saanud, kuidas suuremas vallas saab elu parem olla kui väikses. 

Kurmet Müürsepp: Ühtegi kavalat nõksu pole paika pandud, kuidas paremini juhtida. Ka valla ja 

linna liitumisel olid needsamad Antsla vallaga piirnevad külad laual, et kas kohe juurde liita. 

Tundmatut maad on veel palju. 

Ants Järvmägi: Kolmandale sektorile ei ole antud kohustusi sunniviisiliselt, need on võetud 

vabatahtlikult. Politsei ja päästeameti reformid on läbiviidud ja nüüd on vabatahtlikud 

tuletõrjujad ja kaitseliit. Seega on säilinud need teenused kohalikul tasandil. Sellised asjad 

sõltuvad kohapealsetest inimestest ja küllap lahendused on olemas. Oma piirkonna asja peaks 

ikka edasi ajama oma piirkonna inimesed, kulud on vaja riigi poolt kinni katta. 

Arno Kakk: Reformiseaduse kohaselt aitab suur vald kaasa ettevõtluse arendamisele, hetkel ei ole 

seda võimalust olemas seadustes. Võib soosida ja nõua anda, aga ettevõtlust arendada vald ei 

saa. Noorettevõtja toetust ei kasutata, isegi kui vald on seda valmis välja maksma. Suurem vald 

suudab rohkem investeerida, aga investeeringud lähevad vallakeskusesse. 

Mats Meriste: Mina ettevõtjana arvan, et ettevõtja peab ikka ise hakkama saama. Tore, et rolle 

antakse kohalikule aktiivile üle, aga mind see hirmutab. Kohalik kogukond ei jõua kõiki neid 

funktsioone vabast tahtest täita. Ühest küljest on õige, et kohalikud peavad panustama, aga 

kuskil hakkab ressurss piirama (eriti ajaressurss), eriti hajaasustuspiirkonnas. 



Ruuta Ruttas: Siis võiks rakendada kodanikuallumatust. Kui funktsioon läheb ära MTÜdele, siis 

võiks ka maksud minna MTÜdele. 

Mats Meriste: Kui vaadata maapiirkonna ettevõtjaid, siis nad tegelevad kodanikuallumatusega 

maksude maksmise osas päris palju, aga küllap investeerivad selle ka hästi. 

Kurmet Müürsepp: Kui vaadata riigieelarve struktuuri, siis toetused, mida praegu makstakse on 

oluliselt suuremad kui need mida 90ndatel maksti. Väga suur osa maksudest läheb 

sotsiaaltoetusteks. Riik on selle tee valinud. Siis ongi kaks võimalust, kas istud maal ja teed 

vabatahtlikku tööd või siis lähed linna, kus kõik teenused lähedal. Sellist muutust ei tule, et riik 

tuleks rohkem maale. Kes seda räägib, see valetab. Haiglad ühendati suurte haiglatega, aga 

nüüd nende tulud järjest vähenevad. Tuleb õnnelik olla, et neid seltse meil on veel nii palju 

koos, sest paljudes riikides seda pole. Eestist idas ja lõunas sellist kultuuri ei ole. Seltsid 

tahavad ka tähelepanu, väike ergutus õlapatsutuse või väikse raha näol peaks olema ja suures 

vallas see enam nii teostatav pole, need kes õlale patsutada saaksid, on kaugel ja igale poole ei 

jõua. 

Kui tehakse väga suured omavalitsused, kus on linnad ka sees, siis kas linn sööb ära valla 

või vastupidi ja mida siis maavalitsus teeb, kui üks omavalitsus juba niigi terve 

maakonnasuurune on? 

Kurmet Müürsepp: Maavalitsused on riigi käepikendused ja see ei puutu reformi. Kui me 

räägime, et keegi teeb kellelegi liiga, siis ongi juba asi hapu. Eks me peame üksteist usaldama ja 

sõbrakäe ulatama. Leedus tehti suured maakonnad. Ministeeriumis ollakse reformiga rahul, aga 

koha peal räägitakse, et maapiirkonnale tehakse liiga. Kui volikogul on vaja otsustada, kas kool 

remontida Valgas või Tsirguliinas, siis ei ole palju mõelda kumba valitakse. Kui on suur keskus, 

siis on lihtsalt nii. Suure-Jaanis ei olnud see keskuse mõju nii suur, aga Võru või Valga puhul 

see on nii. 

Margus Klaar: Urvaste vallas on suuremad investeeringud tehtud, seltsimaja oleks vaja korda 

teha, muu on korras (kool ja lasteaed, rahvamaja). Kui inimesed on tublid, siis hääl kostub 

kõrgemale. Praegu asjad toimivad, kuigi on olnud omavahelisi tuliseid vaidlusi. Kõik sõltub 

inimestest: kui inimesed kohapeal tublid, siis asjad toimivad. 

Ants Järvmägi: Kui ümber Valga olevad vallad kokku panna, siis on Valga linna rahvaarv ikka 

üle. Tallinnas põgenevad osad inimesed väljapoole. Inimesed tulevad meie valda ka tagasi. Antsla 

linna kõrval kolhoos õitses, aga linnas elu läks põrguks. Karulasse tullakse elama, kuna 

tahetakse rahulikku elukeskkonda. Arutelu koht on, kas tulumaks läheb töökoha või elukoha 

kaudu. Leedus saab inimene ise suunata osa oma tulumaksust MTÜdele. 

Arno Kakk: Erinevaid lähenemisi on väga palju. Lätis omavalitsused on suurmaaomanikud, 

reformimata maa. Liitumiste puhul tasub arvestada, et kui kaks ühesugust liituvad, siis nad on 

võimelised ressursse ka võrdselt jagama, kui suur ja väike liituvad, siis on raskem jagada. 

Mats Meriste: See on sama küsimus, kas maa ja linnaasustus saavad olla koos. Kui tehakse Vana 

Võrumaa, siis ei domineeri Võru linn. Tööle hakkavad professionaalsed poliitikud. Ja tuntud 

inimesed hakkavad saama põhiosa hääli ka maalt, mina ei usu, et maapiirkondade volinikke 

sellisesse suurvalla volikogusse saaks. Kas te olete valmis selleks, kui mingil teadmata põhjusel 

hakkab tulema massiliselt inimesi teie valda? 

Arno Kakk: Siis juhtub ainult head. Kanepi vald oleks rõõmus, kui rahvas hakkaks tagasi tulema. 

Kas neid on võimalik hõivata tööprotsessi? 

Ants Järvmägi: Massiliselt maale. Kui niisama antakse, siis ikka võetakse, aga kas nad võetuga 

hakkama saavad. Jagada ei ole enam midagi. Kogu maal on maaomanik olemas. Selles ei saa 

omavalitsus kaasa rääkida. Kõik, mis anda oli, on Karula vald 50 ja 100 euroga ära andnud. 

Lubatud äriplaanid küll teostunud pole ja töökohti pole loodud, mida algul lubatud. Linnas 



pagulaste tulekuga konkurents suureneb ja ehk tahavad meie enda inimesed maale tagasi tulla. 

Kurmet Müürsepp: 1000 inimest mahuks Antslasse väga hästi ära. Infra on olemas ja elukohti on 

ka pakkuda. 

Margus Klaar: Kohti on, aga mitte piisavalt. 

Aivar Rosenberg: Meil on ainult töökohti pakkuda, eluasemeid ei ole. 

Jan Rahman: See on tegelikult utoopia, me oleme ju siin probleemiga, et inimesi jääb vähemaks. 

Kui me saaksime oma piirkonda reklaamida ühtse Võrumaana, siis oleks võimalik siia inimesi 

juurde meelitada. Mitte tuhandete kaupa, aga siiski. 

 

Jan Rahman, struktuurne tööjõupuudus on suur probleem just Lõuna-Eestis. Kui 

pealereformi jäävad tööta haritud inimesed, siis on oht, et nad kolivad suurematesse 

linnadesse ja nii jäävad uued vallad nõrgaks. Kuidas seda probleemi vältida? 

Jan Rahman: Haritud inimesed on nutikad ja mõtlevad midagi välja, kaugtöövõimalused jne 

Head näited haritud inimestest tugevad külakogukonnad. Oskusi ja teadmisi viia väljapoole, 

eksport on tähtis.  

 

Margus Klaar, kas Antsla vallaga ühinemine on võimalik, kui tagatakse Kuldre kooli 

säilimine? 

Margus Klaar: Kindlasti on võimalik, lõppkokkuvõttes teeb rahvas valiku, kellega ühineda. 

Volikogu liikmed ei tohiks ainuisikuliselt seda otsustada. Ühisosa peab leidma ka lisaks koolile.  

 

Kurmet Müürsepp, kas Antsla vald teeb Karula vallale ettepaneku ja kaasab Taheva valla? 

Kurmet Müürsepp: Ametlikku ettepanekut ei tee, aga see on volikogu otsus. Kui, siis Karula 

vallast mõned osad. Taheva rahvaga peab rääkima, kas on ühisosa. Antsla rajoon oli, aga polnud 

väga hea. Me ei arva, et teeme kõige parema otsuse. Teoreetiliselt on osavalla asi võimalik. 

Leiame kokkupuutepunktid, neid on tõenäoliselt rohkem, kui oskame arvata.  

 

Aivar Rosenberg, endise Urvaste kihelkonna alal asub kolm omavalitsust, kus elanikke on 

kokku üle 6000, kas oleks mõeldav moodustada üks vald? 

Aivar Rosenberg: Kindlasti on mõeldav, hetkel on volikogu teinud Võru vallale ettepaneku, aga 

see ei takista mõtlemast kihelkonnale. Hetkel rahva enamuse arvamus, et tuleks liituda Võru 

suunas. 

 

Mis on kõige olulisem mõte tänasest päevast, mille kaasa võtate? 

Aivar Rosenberg: Kõik saavad aru, et haldusreformi on tarvis, segaseks jääb kuidas täpsemalt 

seda teostada. 

Kurmet Müürsepp: Hea meel, et positiivne jutt on käimas, otsitakse lahendusi, me ise oleme riik. 

Kõik annavad sõbrakätt üksteisele. Ei julge ka kihelkonna asja välistada, koguduse mõju on 

suur. See seob üllatavalt. 

Ants Järvmägi: Tänaselt ürituselt sain aru, et eeltöö reformiks on riigi poolt tehtud ja kuupäevad 

paigas. Et kui minna hukule, siis ikka püstipäi ja naeratus suul. Tähtajad on ees ja nad on 

lähedal. Ma ei kujuta seda töörütmi ette, eriti kui vaadata kui lahtised on asjad. Kas tõesti jääb 

enamus liitumisi aastasse 2017 ja pannakse ülevalt poolt paika? 

Mats Meriste: Üks mõte, mille kaasa võtan on halb ja teine hea. Halb on see, et kui vaadata 

kalendrisse, siis aega on 9 kuud - suurem pidu peaks läbi olema oktoobriks. Aga siin alles 

planeeritakse akti, mille alusel seda kõike teha tuleks. See ei ole lihtne. 9 kuud on maru väike 

aeg. Kaks varianti, kas hullult tööd teha või siis ressurssi kokku hoida ja lasta riigil töö ära 



teha. Nagu kuulsime, siis Suure-Jaanis toimus protsess 10 aastat. Hea mõte on see, et kuigi 

hirm on suur, siis inimesed on reformiks valmis. 

Margus Klaar: Tore, et see päev täna on kokku kutsutud. Tore oli tunnetada, et kõigil on 

probleemid ühesugused ja mõtted sarnased. 

Arno Kakk: Jätkame oma valdadega arutelu sellises rütmis nagu tänaselgi päeval: mida ühiselt 

võita ja mida ühiselt arutada. 

Jan Rahman: Täna oli tore näha palju särasilmseid võrukesi. 

Ruuta Ruttas: Selle seltskonnaga kindlasti saab ainult positiivseid tulemusi. Kui muidu arutatud 

ei saa, siis tuleb kõik otsustajad korraga kokku kutsuda ja ühte ruumi kinni panna. Ja enne välja ei 

saa, nagu paavsti valimistel, kui valget suitsu tuleb. 

 

Vestlusringide arutelude kokkuvõtted: 

HARIDUS (alusharidus (lasteaiad), põhiharidus, gümnaasiumiharidus, täiskasvanute haridus). 

Mis on meie mured, kõhklused, kahtlused seoses haldusreformiga? Millised on ootused ja 

positiivsed võimalused pärast reformi haridusvaldkonnas?   

• Ootused: Lootus, et koolihariduses säilib 

mitmekesisus (nt Waldorf, Leiutajate jne) 

• Lisandub suuremasse omavalitsusse 

haridusnõunik 

• Eelarve suureneb ja suudab alusharidusse 

rohkem investeerida 

• Õpetajate palgad ühtlustuvad 

• Oleneb KOVi juhi mõtteviisist, kes  pooldab 

väiksemaid ja kes suuremaid, kuid kõik on 

riigi rahastuse taga. 

• Mured: Laste vähesus 

• Ei tegeleta noorte perede maale 

meelitamisega (positiivne näide Rõuge) 

• Kui on suur vald (Suur Võrumaa), siis ei ole 

otstarbekas väikest kooli üleval pidada ja 

väiksed koolid sulgetakse 

• Tugev kodulähedane maakool 

• Kahtlus: Majanduslikult peetakse mõistlikuks 

transportida lapsed kooli kaugemale 

„tõmbekeskusesse“ 

• Õpilaskodu alates 8. klassist 

• Haridusvõrgu ülevaatamine 

• Seos teiste vajalike teenustega: teed, 

bussiliiklus lapsehoid peale kooli, 

toitlustamine 

• Kooli ja lasteaia allesjäämine 

• Ootus, et keskharidusreformile tehakse 

erandeid lähtuvalt haldusreformi tulemustest 

• Valla keskus ei jääks kaugele 

• Peale ühinemist saab palgata kompetentseid 

ametnikke, töötajaid  

 

• Mure: lasteaia kohamaksu tõus 

• Ootus: Hariduses võiks kasutada 

alternatiivsuundi (waldorf) 

• Oht: Hariduse riikliku rahastusmudeli muutus 

vähendamise poole 

• Huvihariduse kättesaadavus paraneb 

• Oht: huviharidus koondub ühte kohta, liiga 

lokaalne 

• Lasteaed ja kuni 4. klassi peaks piirkonda 

Jääma 

• Lasteaiatasude ühtlustamine linna tasemele 

ülespoole 

• Unustada piirid 

• Hoonetes ei tohi kinni olla 

• Võtta maanteeameti liikluskoormus ja suunad 

arvesse 

• Kvaliteeti hoida mitte kvantiteeti – kvaliteet 

tagab säilimise 

• 3. aste kaotatakse liialt kergekäeliselt 

• Kui tekib suur omavalitsus keskus (nt suurem 

linn), siis ei nähta laiemat pilti vaid pigem 

koondatakse teenused (sh haridus) keskusesse 

• Põhikooli miinimumsuurus 

• Riigigümnaasiumi juurde õpilaskodu 

• Lisada haridusvalikutesse mitmekesisust 

• Lapsel pole võimalik kodu lähedal koolis 

käia 

• Ühinemise tagajärjel turvalisus väheneb 

• Saame ühe ja parema kvaliteediga 

 



KULTUUR (laste- ja täiskasvanute  huviharidus, sportimisvõimalused, kultuuriüritused, spordi- 

ja kultuurirajatised, traditsioonid jne) Mis on meie mured, kõhklused, kahtlused, seoses 

haldusreformiga? Millised on ootused ja positiivsed võimalused pärast reformi kultuuri 

valdkonnas? 

• Kas jäävad rahvamajad (ettekandjad ühinenud 

valdadest tõid välja, et neil alles jäänud) 

• Kodanikuühendused – nende initsiatiivist 

sõltub rohkem 

• Spordisaalide kasutusvõimaluste laienemine 

• Kuidas pärast reformi tuua üritustele rohkem 

rahvast? 

• Vallaleht katab suuremat territooriumi (aitab 

kaasa eelmise punkti info levikule) 

• Teed lähevad paremaks, et saaks endisse 

naabervalda kultuuri tegema/tarbima minna 

• Juba enne ühinemist võiks vallaleht ka 

naabervalda jõuda 

• Kui oleks mõistust ja head tahet, oleks ka täna 

kõik võimalik  

• Taristu ülalpidamine halveneb 

• Hooned suletakse – nii palju pole ju vaja 

• Hakkab toimuma kogukonnapõhiselt 

• Kultuur areneb/toimib seal, kus on aktiivsed 

inimesed (Sänna, Urvaste seltsimaja) 

• Arukate otsuste puhul olukord paraneb 

(antakse seltside kasutusse) 

• Võimalus ellu viia suurprojekte/-üritusi 

• Ehk leitakse olemasolevatele hoonetele 

huvitavamad rakendused 

• Ootus: Kultuuriruumi baasil tekitatud 

omavalitsus 

• Rahaliselt lihtsam inimesi kutsuda, palgata 

• Ettevõtluse toetamine perifeerias (rahaliselt 

jne). Suuremad KOVid saaksid tagant surkida 

seda 

• Lairiba neti või kvaliteetse neti võimalus 

• Kui on ühtlane juhtimine, on lihtsam nii 

ettevõtjal ja korraldajal kui kliendil ja 

külastajal 

• Eripäraseid üritusi on rohkem, sest ühes 

inforuumis on rohkem inimesi 

• Miinused: Kõige turvalisem valdkond, sõltub 

eelkõige inimeste endi initsiatiivikusest 

kokku saada Võrus 

• Hetkel piirkonnas toimetav fanaatik ei oska 

ennast suurelt turundada 

• Traditsiooniliste hoonete (KM) kaitse kaob ära 

• Suure (maakonnapõhise) omavalitsuse puhul, 

kas suudetakse väikestes kohtades doteerida 

laste tantsu-laulu, kuna rühma on lihtsam 

• Ei ole võimalik teha ühist kokkulepet, et raha 

jääks ka väikestele KM-dele 

• Kultuuri osas ei saa teha spetsialiseerumist 

valdkonniti 

• Plussid: Suure omavalitsuse puhul on lihtsam 

kokku saada ja harrastada võistkonnasporti 

• Multifunktsionaalsed hooned 

• Mõned objektid ongi ühised (Kubija 

laululava) 

• Suurem omavalitsus peaks huvihariduse 

kättesaadavuse võimekust tõstma (nt 3 

kabetajat viia kaberingi) 

• Mured: Tekib konkurents ja nõrgemad 

surevad välja 

• Ringid muutuvad tasuliseks 

• Kas saab huviringid/-haridus kättesaadavaks 

ka ääreala lastele 

• Kas MTÜde side suurema omavalitsusega 

säilib 

• Spordi- ja kultuurirajatisi jääb vähemaks 

• Ootused: Oleks samapalju ringe, rühmasid jne 

nagu praegu 

• Ringid oleks jätkuvalt tasuta 

• Huviharidus oleks kättesaadav ka ääremaal 

• MTÜsid toetataks edaspidi samas mahus 

• Spordi- ja kultuurirajatised säiliksid 

olemasolevates kohtades 

• Keskustes tuleks huvihariduse võimalusi 

juurde 

• Teenust kvaliteet tõuseb: võimekam piirkond 

aitab vähem võimekamat 

• Ideede paljusus ühisest infoväljast 

• Sädeinimeste integratsioon 

• Brändingu võimekus võrdub inimesed võrdub 

raha 

• Kaasatakse oma „ägedaid“ inimesi 

brändingusse 

• Rohkem inimesi, kellel on visioon ja julgus 

• Maailm tuuakse inimestele kätte – üle veebi 

 



JUHTIMINE (infolevik, ametnike kättesaadavus, kogukonna kaasamine otsuste kujundamisse, 

kogukondlik identiteet, külavanemad jne). Mis on meie mured, kõhklused, kahtlused seoses 

haldusreformiga? Millised on ootused ja positiivsed võimalused pärast reformi juhtimise vallas? 

 

 • Osavalla vanem – loodetakse, et jääb (aga 

pärast 2. valimisi enam ei kehti) 

• Info liikumine - valla leht uues versioonis 4x 

paksem 

• Juhtimine politiseerub – vallavanem 

professionaal(ne) poliitik või juht, aga mitte 

kohalik ettevõtja 

• Lootus, et emotsionaalsust jääb vähemaks ja 

ratsionaalsust tuleb juurde 

• Et initsiatiivis ei nähtaks alati poliitilist 

konkurentsi 

• Juhtimise kriitiline probleem, kui 

ühendatakse 

väga suured ja väga väiksed vallad 

• Lootus, et volikogusse saavad laiema 

silmaringiga inimesed 

• Aga oht poliitikute/parteide raha, mis aitab 

muuhulgas valesid inimesi volikokku 

• Kaugeneb 

• Kogukonda ei kaasata (sõltub juhtidest) 

• Otsustamine kaugeneb 

• Otsustajad ei tea tegelikku olukorda ei 

tarvitse teha kõige õigemaid otsuseid 

• Võimalus palgata kommunikatsioonijuht 

• Pole üldse tähtis, mis kohast juhitakse 

• Paremad spetsialistid (võimalus palgata) 

• Kui inimesi pole, kust need vabatahtlikud 

võetakse 

• Suur valla rahvaarv ei muuda kohalikku 

kogukonda suuremaks 

• Kuidas raha ikkagi ümber jaotatakse (keegi 

kaotab ...) nt tasandusfond 

• Ootus: Võrumaa omapärane osa, Urvaste 

kihelkond või vana Võromaa 

• Osavallad iseseisvad, unikaalsed 

• Regionaalpoliitika hakkaks lõpuks tööle 

• Juhtimise tase tõuseb kindlasti 

• Spetsialistide jagamine – parem teenuse 

kvaliteet 

 

 

• Mure: Raha kaob väikevaldadest ära 

• Liitumisest tuleb rahasüst, aga see on ajutine 

• Võru on Võrumaa tõmbekeskus nagunii juba 

Praegu 

• Miinused: Võru linn on ühtse valla keskuseks 

liiga suur 

• Kuidas tagada et rahva esindatus ei väheneks 

ühinenud volikogus -> kontakt rahvaga. 

Valida kogukonnas välja esindaja kelle poolt 

hääletada 

• Info liikumine on oluline sotsiaalvaldkonnas 

(reaalne inimene, kellele kurta) 

• Volikogud ei küsi MTÜ-delt , mida tegelikult 

tahetakse 

• Plussid: 

• Regulaarne (1xkuus) külade ümarlaud 

• Kaasata kogukonnad haldusreformi 

aruteludesse (peab olema enne küsimist 

midagi välja pakkuda) 

• Inimesi saavad kaasata läbi huvide. Selgita 

välja, millised on huvid. 

• Läbirääkijad peaks ära kasutama 

olemasolevaid traditsioonilisi kogukondade 

kogunemisi (nt külakino) 

• Mured: Kogukond ei suuda juhtimist 

mõjutada 

• Politiseerumine 

• Iga kodaniku mure ei ole enam nii oluline 

• Kas ühes suures vallas säilib kogukonna 

identiteet, kas suur vald peab seda oluliseks ja 

toetab selle säilimist 

• Ootused: Teha ühekorra suur reform mitte 

mitu väikest 

• Investeerimisvõimekus suurem 

• Transport paraneb 

• Kogukondade roll suureneb 

• Ametnike pädevus ja töökulutuur kasvab 

• Infovahetus paraneb 

 

 

 



 

TEENUSED (teedehooldus, bussiliiklus, kaubandus, post, pank, sotsiaalteenused, perearstid, 

hambaravi jne jne). Mis on meie mured, kõhklused, kahtlused seoses haldusreformiga? Millised 

on ootused ja positiivsed võimalused pärast reformi teenuste valdkonnas? 

 

• Ootused: Teenused ära ei kao, aga on 

optimeeritum 

• Sotsiaalteenused peavad säilima ja paranema 

– peab olema nii lähedal kui võimalik 

• Saab funktsioone ja ülesandeid delegeerida 

MTÜdele jt ühendustele 

• Antslas on kiirabi ja päästeamet 

perearstikeskus – lähiümbrus saab teenused 

lähemalt 

• Mured: Võru jääb üksi – siis teenused kaovad 

ära 

• Väga suure omavalitsusega kaotab väike küla 

oma tähelepanu KOVist 

• Riik ei paku põhjustele lahendusi et meid 

maapiirkondadest väheks jääb 

• Teenuste füüsiline kaugenemine - logistika ja 

tugipunktid -> täiendav kulu 

• Teenuste võrgu korrastamine 

• Teenuste arvu kasv 

 

• Lasteaed ja kool kodu lähedal 

• Vajalike teenuste kirjeldamine 

• Teenus peaks olema mobiilne! 

• Teenused ei pea sõltuma piiridest 

• Kulud valitsemisele vähenevad – raha 

teenustele 

• Transpordi vajadus (mingi arusaamatu sõna) 

• Kõige haavatavam sihtgrupp on eakad 

• Teenuste kättesaadavuse paranemine 

• Kas teede hooldus jätkub samas mahus peale 

ühinemist 

• Sotsiaalteenus peab jääma kohapeale peale 

ühinemist 

• Saame kasutada teisi teenuseid, mida meil 

endal ei ole 

• Ametnikud töötavad täiskohaga ja kvaliteet 

paraneb 

• Ühistransport paindlikum 

 

 

 

 


