
Taheva, Karula, Sangaste, Õru, Puka, Tõlliste ja Palupera valdade  ühinemiskoosoleku 

PROTOKOLL 

 

Palupera        22. märts 2016 nr 3 

 

Ühinemiskoosolek algas: kell 11.00, koosolek lõppes: 13.00. 

Koosolekul osalesid: Õru, Sangaste, Karula, Puka, Palupera ja Taheva valdade esindajad. 

Osalejate nimekiri  on lisatud protokollile. Tõlliste vald koosolekul ei osalenud. 

Ühinemiskoosoleku  avas K. Sarv, kes tutvustas päevakava ning teatas, et  täna on siin 

koosolekul ka  R. Noorkõiv OÜ Geomediast, kes annab meile  ülevaate hetkeseisuga toimuvast  

haldusreformist. 

 

Päevakord: 

1. Ülevaade olukorrast haldusreformi maastikul /R. Noorkõiv 

2. Edasiste tegevuste kokkulepe 

3. Kohapeal algatatu 

 

1. Ülevaade olukorrast haldusreformi maastikul /R. Noorkõiv 

Kuulati: R. Noorkõivu, kes andis ülevaate Eestis praegu käivate  haldusreformi puudutavatest 

läbirääkimistest. Uue haldusreformi eelnõu on antud arutusele, nimetatud reformis on teatud 

kitsaskohti, mille üle  veel arutelud käivad. On tõstatud ka küsimus, kas  sunniviisiline liitmine 

on põhiseaduse kohaselt siiski seaduslik või ei. Selle kohta on nüüdseks antud Tartu ülikooli 

professorite poolt arvamus, et see ei ole siiski põhiseaduslik riive. Antud hetkeks on sellele 

tõstatunud küsimusele  siis seisukoht antud. Haldusreformi jõustumine on praegusel hetkel  

planeeritud jaanipäevaks.   Minu  meelestatus on, et sunniviisilist liitmist ei peaks olema. Praegu 

olen osalemas mitmel ühinemisliitumisel. Kohe maikuus on tulemas Tõrva piirkonna 

ühinemisläbirääkimistega seotud   rahvahääletus.  

 

Edasi selgitas R. Noorkõiv, et Õru-Tõlliste-Sangaste-Puka-Palupera-Taheva-Karula 

omavalitsustest loodav  uus kohaliku omavalitsuse  üksus, oli hea mõte, kuid peale Tõlliste 

otsust neist läbirääkimistest loobuda, on selle liidu mõte läbi. Ministeeriumi poolt luuakse 

kusagil aprilli alguses kolm komisjoni, kes hakkavad andma ebaloogilistele situatsioonidele 

teatud tõlgendusi. Kui nähtub, et piirkondade läbirääkimiste tulem on ebamõistlik, siis saavad 

komisjonid sekkuda ja nõustada. Hetkel tuleks ka teie piirkonna puhul siiski ära otsustada, kes 

jäävad  edasi läbi rääkima. Kui te tahate vabatahtlikkuse põhimõttel liituda, peab olema selge 

suund ja  otsused valmis juba aprillikuu lõpuks. Aeg seab piirid. Samuti  ka sõltub tahtest, kui 

tahet pole siis jääb  protsess seisma.  Arvestades praeguseid kokkupuuteid 

ühinemisprotsessidega, eeldan, et Tõrva piirkond ilmselt tuleb, ilmselt ka Valga-Tõlliste-Taheva-

Karula võibolla  lisandub Õru. Antud hetkel on ka küsimus selles,  mis saab edasi, kas  uus  

planeeritav liit Otepää-Sangaste-Puka-Palupera-tuleb, kas sinna liitu jääb ka Õru? 

 

Sangaste vallavanem teatas, et sellekohane uus ettepanek on esitatud ning Rõngu vallavanem 

lisas, et  Sangaste poolt esitatud ettepanekusse on nüüd  kaasatud ka  Rõngu vald. 

 

R. Noorkõiv jätkas aruteluga ja arvas, et  kui Rõngus on hetkel  üle kahetuhande elaniku, siis 

kaasates ühinemisse juurde veel  Otepää ja teised lisandujad, siis on see 5000 elaniku  piir 

täidetud. Teie eelnevast protokollist lugesin välja, et maakonna piirid on olulised. Minu väide on 

hetkel see, et uues süsteemis pole maakonna piiridel enam sellist tähtsust. Seega olge avatud ja 

laske maakonna piirkonnast lahti kui vaja. Olles ise valitsuse komisjonis,  mis on seotud 

ekspertidega, võin anda soovituse, lähtudes  Taani kogemusest, on vaja teha visioon - milline on 

loodav omavalitsus. See tuleb teostada omavalitsuse   ametnike, volikogude töö ja otsuste läbi.  



Tuleb luua teemade jaotused, mida  arutada, nagu teil ka juba teemadepõhiselt loodud - see  on 

oluline.   Samuti ei tohiks unustada külavanemate  tähtsust. Esiteks peaksite kokku leppima, 

missugune see loodav  vald on, mis on selle sisuline lisaväärtus, mida tuleks selleks ära teha? 

Siis edasi vaadata, kuidas need valdkondlike komisjonide tööd  korralikult käima saada. Teine 

väga oluline asi on ajakava, oluline ära otsustada, kes kellega läbi räägib, et saada sisendid 

ühinemislepingusse ja selle seletuskirja. Praktika on see, et kui teemarühma juhtimine on kehv, 

läheb palju aega ja tulemus pole hea. Teemarühma juhid peavad suutma välja selgitada, milles 

kokku lepitakse, selgitama välja algalused lepingu jaoks. 

 

Palupera vallavanem soovis R. Noorkõivult teada, kuidas käituda situatsioonis külade osas, kes 

soovivad  hoopis teiste valdadega liituda? Näiteks Puka vallal Soontaga küla olukord,  Rõngu 

valla puhul Käärdi küla? 

 

Selgitusena teatas R. Noorkõiv, et antud hetkel sellekohast otsest regulatsiooni pole, tuleb 

lähtuda sellest, et kuid kui küla on algatanud tegevuse, korjanud allkirjad siis tuleks see edastada 

volikogule. Volikogu arutab seda, peab tegema ka rahvaküsitluse. Seejärel läheb see  tulemus 

volikokku ja  lõplik otsus jääb volikogu teha. Kuid volikogul on õigus ka rahvast  selles küsitluse 

tulemuses eirata. Näiteks Saue linna puhul oli küsitusele vastanute  puhul 73 % vastu, kuid 

samas otsustas liitumise üle siiski lõplikult volikogu. Jõustuva seaduse mõistes oleks see tegevus 

muidugi lihtsam.  

 

Karula vallasekretär M. Teder soovis saada täpsustust rahvaküsitluse  tehnilise läbiviimise osas, 

näiteks  kuidas  toimub e-hääletus  Tõrva piirkonna puhul tehniliselt? 

 

Seepeale vastas R. Noorkõiv, et see toimib ID-kaardi põhiselt, vanusepiir alates 18 aastast. 

Vanemate isikute puhul saab vallasekretär teha otsuse, kellele anda koode, st kes  saab olla 

volitatud esindaja, aitamaks isikul toimingu teostamisel. Või siis teine variant  minna 

sülearvutiga koju  hääletama nagu kastiga. Kui rahvahääletus teha ainult paberil, siis koju lähete 

nagunii. Oluline see, et võimalikult palju  elanikke osaleks, et anda otsustusele legitiimsus. 

 

Palupera volikogu esimees V. Sipelgas teatas, et oleme siin, sest tekkis idee teha haldusreformi  

teistmoodi, idee teha võrdsete valdade liit. Kas  ja  kui keegi ära  läheb, see on  juba eraldi teema. 

Hetkel peaksime selgeks tegema, mis oleks meie valdade toimemehhanism. Paluperal oli juba  

mitme vallapoolt esitatud ühinemiseettepanekud, praegune läbirääkimine oli meil varasemalt 

nelja valla  vahel arutlusel, edasi vallandus see Õru läbi ja algas suurem ja ametlik läbirääkimine.  

Praeguseks hetkeks on Sangaste läbi väljendunud  ka teine suund ja laekunud uus 

ühinemisettepanek. Seega tuleks nüüd välja selgitada, milline liitumise põhimõte oleks siis 

valdadele mõistlik. Kuhupoole siis kellelgi mõistlik suunduda on? Muidu raiskame ainult aega 

muudkui uurides ja mõeldes, aga kuhugi jõutud ega otsustatud pole.  

 

Seepeale tundis Õru vallavanem huvi,  kas nende kolme komisjoni  mõte on liitujate suunamine? 

Näiteks analoogses olukorras? 

 

R. Noorkõiv vastas, et tööpõhimõte on see, et  komisjon sekkub ja suunab siis, kui nähtub, et  

edasine liitumine on  ebamõistlik. Rõhutan ka seda, et komisjonid on  loodud soovitusliku 

eesmärgiga, ehk siis on nn head nõuandjad seal, kus on probleemid, nõustamiseks  ja 

suunamiseks. 

 

Õru vallavolikogu esimees K. Sarv teatas, et  oleme hetkel teelahkmel,  sest Tõlliste otsus muutis 

meie jaoks palju. Selle loodava liidu mõte, mille Õru algatas ei saa enam  sel alusel toimuda. 

Tõlliste oma otsusega lõikas  liidust ära Taheva ja Karula. Puka valla puhul jällegi probleem see, 

et siiani komisjonid loomata, otsustest pole midagi kuulda. Täna on ka Pukast ainult üks 

volikogu esindaja, ei vallavanemat ega volikogu esimeest, kellelt selgitusi küsida.  Seega tundub, 

et Puka ei tööta kaasa ja pidurdab kogu protsessi. Praegu on Sangaste vald teinud edasise jätku 

omapoolse  ühinemisläbirääkimisettepaneku esitamisega. 

 

 



 

2. Edasiste tegevuste kokkulepe 

Arutelu jätkumisel  soovis Õru vallavanem saada R. Noorkõivult nõu, kuidas me peame käituma, 

kui meil hetkel  kaks paralleelselt  ühinemisläbirääkimist. Üks on see,  mille algatas Õru ja  teine 

Valga, kuhu ütlesime ka algatamiseks  oma jah-sõna.  Lisaks on laekunud ühinemisettepanek ka 

Sangaste poolt hoopis teise väljundiga liitumiseks? Kuidas mõistlik nüüd meie algatatud 

läbirääkimiste suhtes käituda? Kas lõpetame selle meie algatatud ettepaneku?  

 

R. Noorkõiv leidis, et mõistlik on see  Õru poolt algatatud läbirääkimine lõpetada, Taheva ja 

Karulal kaob Tõlliste loobumise tõttu  ära ühine piir, seega pole neil võimalik liituda.  

 

E. Kruuse Paluperast leidis, et  kõik peavad tegema valikud. Sangastele on ju ka Valga linna 

poolt ühinemisettepanek esitatud.  Hetkel on kõigil on valikud lauas ja asjaga on  kiire,  juuniks 

peaksid olema  olulised  valikud tehtud. 

 

Õru vallavanem leidis, et aeg ongi hetkel oluliselt määrav, samuti pole praegu teada, mida 

otsustab Rõngu volikogu? Rõngu peab ju ka teatama, kas nõustub Sangaste  poolt tehtud 

ühinemisläbirääkimiste ettepanekuga või ei?  

 

Rõngu vallavanem  teatas, et volikogu istung toimub järgmisel nädalal, ilsmelt saab peale seda  

ka sellekohase vastuse. 

 

Õru vallavolikogu esimees K. Sarv arvas, et  hetkel tundub siiski mõistlikuna lõpetada  Õru valla 

poolt algatatud  ühinemisläbirääkimised üldse ära ning siis vaadata edasi? Olukord tundub olevat 

selline, et varem või hiljem tuleks ilmselt see otsus teha, kuna Tõllistega   koos  peavad  

läbirääkimiste ringist lahkuma Taheva ja Karula ning Puka on  oma toimingutes apaatne, seega 

pole loodava maavalla visioon nagunii enam see nagu  mõeldud oli ning lisaks sellele ei oleks ka 

allesjäänud valdade osas miinimumkriteerium elanike arvu suhtes täidetud. 

 

Puka esindaja nõustus, et Puka osas hetkel kõik seisab. Volikogu esimees on  väitnud, et aega on, 

küll kõik korda saab ja hetkel ju seadust hetkel pole. Aga millal midagi liikuma hakkab või  

selgub  ning midagi otsustatakse, selles osas jään hetkel kahjuks vastuse võlgu.  

 

R. Noorkõiv  arvas, et see väide, et seadust  hetkel pole, on ebapiisav, uus seadus  kohe tulemas. 

Hetkel ju ka  kehtiv seadus olemas ning  seni saab ju tegutseda. 

 

Sangaste vallavanem teatas, et nende seisukoht on  oodata  ära valdadele saadetud 

ühinemisettepanekute vastused. Seejärel vaatame laekunud vastused üle, siis otsustame kas  

Valga  linnaga läbirääkimisi. 

 

Õru vallavanem A. Kabrits leidis, et seni kuni meil pole selgust, on ühinemise osas ilmselt Õrul 

mõistlik teha  oma eelistus Valgaga   läbirääkimise osas. Hetkel on selle Sangaste algatatud 

liitumisettepaneku ringi osas ka väga palju küsitavusi ja selgusetust. 

 

R. Noorkõiv selgitas, et tema arvates on esimene samm ideoloogiat edasi ajada, koostada visioon 

sellisest vallast, mida tahate luua, praegusel hetkel olete juba mitu korda koos olnud, aga pole 

selleni siiski jõudnud. Soovitan  panna volikogude volinikud tööle, mis on nende nägemus, 

visioon loodavast vallast ning see aprilli kuu jooksul ära teha, siis  ka lihtsam edasi liikuda. 

Samuti ei tohiks teha otsuseid tänastest probleemidest lähtuvalt.  Me ehitame uut omavalitsust, 

see on tuleviku ehitamine. See, et see poliitik või see täna ei meeldi, pole argument. Oluline on 

milline on loogiline ühisehitus valla jaoks nt kool, sotsiaalvõrk, teedevõrk jne.  Soovitan lugeda 

35. aasta reformi läbiviimise kogemusi ning Geomedia poolt  läbiviidud ühinemisuuringuid, 

lugege ja vaadake.  

 

E. Kruuse Paluperast leidis, et ehk on probleem ka selles, et  me äkki liialt  kinni volikogudes, 

nendest volikogude volinikest jääb järgi kaks või kolm või muutuvad üldse koosseisud. Ehk 

tuleks muuta mõtlemise suunda ja mõelda ikka rohkem paikkonna poole. 



 

Palupera esindajad soovisid R. Noorkõivult juhised, kuidas käituda nende olukorras edasi mitme 

laekunud ühinemisettepaneku osas.  

 

R. Noorkõiv selgitas, et hetkel on teil kolm valikut laual, esitatud on  ühinemisettepanekud 

läbirääkimiste osa Sangastelt, Õrult ja Elvalt. Pole ajaliselt ja ressursiliselt  mõistlik kõigiga 

jätkata. 

 

Palupera esindajad leidsid, et  mõistlik on lõpetada see Õru poolt algatatud läbirääkimisprotsess,  

vaadata läbi Sangaste ettepanek ning samuti tuleb  läbi vaadata  Elva ja Otepää poolt esitatud 

ühinemisettepanekud ning selles osas selgusele jõuda. 

 

Õru valla esindajad leidsid, et see on hea kui saab olukorda selgust. Sellega saab  ühe protsessi 

lõpetada ja siis minna uute väljakutsetega edasi. 

 

Palupera esindaja E. Kruuse soovis seepeale teada saada, mis on Õru otsus, edasiste 

läbirääkimiste osas, kas siiski edasi suund ainult  Valga linnaga ühinemisläbirääkimiste 

jätkamisele? 

 

Õru vallavolikogu esimees vastas, et meil on 15. aprillil volikogu, kus arutatakse tekkinud 

olukorda. Antud hetkel ei  saa ma seda küll ainuisikuliselt kindlalt väita, aga ilmselt jääb  nii, et 

suund siiski  ainult Valga  linna poole. 

 

R. Noorkõiv leidis, et selguse saamine on oluline ja õige. Näiteid on ka Lääne -Nigula ja teiste 

valdade osas. Kui otsustakse kusagilt ei, siis läheb pilt kohe klaariks. Teie puhul ka jõuame 

sinna, et piirkonda tuleb ikka üks keskus. Planeeritud osas on juba tekkinud välistavad asjaolud. 

Edasiminekuks on hea, mida kiiremini saab kätte Otepää ja Rõngu ametliku seisukoha. Samuti 

on oluline selgus läbirääkijate ajakava ja sisendid komisjonide osas. Proovige siiski nii, et te end  

ise  sundliitumisele ei määra, sest kui ühinemisprotsessid ei toimu  ja dokumendid pole esitatud 

õigeaegselt, siis sellega jääte ilma ühinemistoetustest ja jääb alles ainult  sundliitumine. Oluline 

mõelda, millist omavalitsust soovite teha. 

 

3. Kohapeal algatatu 

Päevakorrapunkti  arutelu toimus koos edasiste tegevuste arutamisega 2. päevakorrapunkti 

raames. Arutelu tulemusena jõuti järeldusele, et on mõistlik lõpetada praegused läbirääkimised 

ning Sangastel alustada tööd oma ühinemisettepaneku saanud läbirääkijatega. 

 

Otsustati: 3.1 Lõpetada  Õru valla poolt algatatud ühinemisläbirääkimiste menetlus, kuna  on 

tekkinud olukord, kus läbirääkimiste alustamise ettepanekuga nõustunud Tõlliste vald on 

teavitanud enda loobumisest loodava omavalitsusüksuse suhtes ning sellest tulenevalt kaob ühise 

piiri võimalikkus Karula ja Taheva vallaga, mille tõttu on ka need vallad sunnitud  läbirääkimiste 

ringist loobuma. Ülejäänud ühinemisettepaneku saanud valdade ning Õru valla rahvastiku arv 

jääb hetkeandmetel 4433 elaniku piirmaile, mis ei täida  peagi jõustuva seaduse  rahvaarvu 

piirmäära ning  oluline on ka asjaolu, et  Puka vald pole vastavalt kokkulepitule suutnud  

teostada ühinemisega seotud kokkulepitud toiminguid. 

 

3.2 Sangaste kutsub kokku need vallad,  kellele  ta ühinemisettepaneku läbirääkimiste algatamise 

osas tegi  ning siis jätkub arutelu eesmärgiga selgitada välja,  mis on teiste valdade  suund ja 

visioon. 

 

 

 

 

 

Kalmer Sarv        Maiken Sikk 

Koosoleku juhataja       Protokollija 


