
Vaid 11 kuud valdade ühinemiseni! 

Haldusreformi mõtte- ja infotalgute arutelude kokkuvõte 

Talgu-laupäeval Uue-Antslas jõudis osalejatele ehmatava tõsiasjana kohale, et valdade valutuks 

liitumiseks vajaksime tegelikult kordades rohkem aega. Seda kõvemini ragistati ajusid 

haldusreformiga seotud ootuste ja hirmude kallal.  

Osales 72 inimest. Neist 20 olid volikogude liikmed, 6 vallavanemat (Antsla, Karula, Mõniste, 
Sõmerpalu, Taheva, Urvaste). 23 inimest märkisid end MTÜ liikmena, kokku oli esindatud 15 erinevat 
MTÜd. Ettevõtjana pani end kirja 7 inimest.  
 
Kultuurist. 

Võimalus on seniste rahva- ja seltsimajade omanäolisuse suurenemine, kodanikuühenduste senisest 

suurem roll. Spordisaalide laiem kasutajatering, võistkonnaspordi jaoks saab meeskonnad kergemini 

kokku. Vahest osatakse suuremas omavalitsuses rohkem hinnata „brändingut“ ja kaasata inimesi, kes 

kohalikku identiteeti loovad. Oht on, et mõned kultuurimajad „jäävad üle“, ei leia piisavalt kasutust. 

Ennekõike maakonna suuruse omavalitsuse puhul ka see, et huvitegevus, huvikoolid jäävad vaid 

vallakeskusse. 

Haridusest. 

On ootus, et kooliharidus oleks mitmekesisem (waldorfkoolid jm), säiliksid tugevad kodulähedased 

maakoolid, huvihariduse kättesaadavus paraneb. 

Probleem, et odavam on transportida lapsi kaugemale suurde kooli, kui pidada mitut väikest. Nii 

kaoksid väiksematest keskustest nii õpetajate töökohad kui täiendavad teenused (nt toitlustamine, 

raamatukogu, huviharidus) 

Teenustest. 

Ootus on, et just sotsiaalteenused tulevad valla suurenedes inimesele veel lähemale. Saab pakkuda 

paremaid ja mitmekesisemaid teenuseid. Osa funktsioone ja ülesandeid saab delegeerida MTÜdele. 

Ühistransport on suuremas omavalitsuses paindlikum. 

Mure, et maakonna-suuruses vallas jääb nii kiirabi kui perearstikeskus vaid Võrru. Kui 

teenuskeskused kaugenevad, peetakse ka kohalikke logistikapunkte liigseks kuluks. 

Juhtimisest. 

Oht on, et juhtimine politiseerub – vallavanemaks saab professionaalne poliitik, aga mitte kohalik 

ettevõtja/aktivist; et kogukond ei saa juhtimist mõjutada, otsuste tegemises kaasa rääkida. 

Lootus on, et ametnike pädevus suureneb - emotsionaalsust jääb vähemaks ja ratsionaalsust tuleb 

juurde; et kodanikuinitsiatiivis ei nähta alati poliitilist konkurentsi, et volikogusse valitakse laiema 

silmaringiga inimesed ja üldse kaasatakse kogukondi rohkem, et sünniksid võimalikult head otsused. 

Heal juhul saaks juhtimiskuludelt vabanevat raha kasutada paremate teenuste arendamiseks. 

 



Infost.  

Tegelikult on praegu nii vallavolikogudel kui ka teistel kodanikel  kohta liiga vähe infot, et teha nii 

kaalukaid otsuseid nagu teiste valdadega liitumine. Kui suur on paras? Kas riik ootab suuremalt vallalt 

rohkem teenuseid, mis saab tasandusfondist, mille najal praegused väikevallad püsivad? 

Ka kultuuri ja huvitegevuse mõttes oleks valdade vaheline info liikumine palju olulisem, et inimesed 

neid huvitavad ettevõtmised ka naabervallast üles leiaksid. Mitme valla ühine leht oleks juba praegu 

suureks abiks. 

*** 

Lingilt http://goo.gl/H114bm  leiate  mõtte- ja infotalgute põhjaliku protokoll, kus kajastuvad 

tähelepanekud varasematelt liitujatelt ning soovitused edaspidiseks. Ettekandjateks olid Sulev Valner 

(regionaalpoliitika nõunik), Arnold Pastak (Olustvere vald), Jaanika Tiitson (Lääne-Saare vald), Veiko 

Sepp (teadur, Tartu Ülikool) 

Manuses on ka debatil osalejate sõnumid, millest väike valik on siin: 

Jan Rahman (Võro selts VKKF): „Meie selts tegi eelmisel nädalal ettepaneku Vana-Võrumaa piires 

valdade ühinemiseks. 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. Moodustuks 60 000 inimesega omavalitsus, mis oleks 

konkurentsivõimeline.  

Kurmet Müürsepp (Antsla vald): „Meil on vaja anda Urvaste inimestele kindlus, et Kuldre kool säilib 

kvaliteetsena. /-/ 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 inimestel oleks seal hea elada.“ 

Mats Meriste (Karula Hoiu Ühing): „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, aga tegelikkuses on tegu pragmaatiliste küsimustega.“ 

Arno Kakk (Kanepi vald): „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 (Karula vald): „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. /-/ 

Arvan, et 5000 on vähe, aga Vana Võrumaa 60 000 elanikku kõlab toore ettepanekuna. Oleme 

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

sooviksid liituda. 

Margus Klaar (Urvaste vald): „Urvaste ja Antsla ühe vallana paistab kaardil ilus, aga ma pole aru 

saanud, miks Antsla on tõmbekeksus./-/ Lõppkokkuvõttes teeb rahvas valiku, kellega ühineda. 

Volikogu liikmed ei tohiks ainuisikuliselt seda otsustada.“ 

http://goo.gl/H114bm

