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Koosolekul osalesid: Otepää Vallavolikogu esimees Kuldar Veere, Otepää vallavanem Kalev
Laul, Kanepi Vallavolikogu esimees Arno Kakk, Kanepi vallavanem Mikk Järv, Kanepi
vallavalitsuse finantsnõunik Kersti Kaaver, Valgjärve Vallavolikogu esimees Hegri Narusk,
Valgjärve vallavanem Kaido Kõiv, Urvaste Vallavolikogu esimees Margus Klaar, Urvaste
vallavanem Riho Roon, Palupera Vallavolikogu esimees Vambola Sipelgas, Palupera
vallavanem Terje Korss, Palupera Vallavolikogu liikmed Marika Viks, Ermo Kruuse, Deivi
Sarapson.
Päevakorras:
1. Selgitati välja ja arutati ühiseid seisukohti võimalikuks ühinemiseks.

Koosoleku juhatas sisse Otepää Vallavolikogu esimees Kuldar Veere, kes selgitas Otepää
valla seisukohti. Otepää Vallavolikogu tegi ühinemisettepaneku Palupera, Urvaste, Kanepi
ja Valgjärve Vallavolikogudele. Kõik mainitud vallavolikogud on andnud oma heakskiidu
ühinemisläbirääkimiste alustamiseks. Kuldar Veere selgitas, et ettepaneku tegemine neile
neljale vallale ei välista ühinemisläbirääkimiste alustamist ka teiste lähinaabrite Puka ja
Sangastega. Sangaste ja Puka liitusid maavaldade liidu ideega, seega otsustati esimeses
voorus neile ettepanekut veel mitte teha, kuid see ei välista neile edaspidi ettepaneku
tegemist. Otepää seisukoht on see, et soovitakse liituda nendega, kes ka ise tahaksid
Otepääga liituda ning kindlasti peab arvestama liitumisel kohaliku elaniku arvamusega.
Otepää vallavolikogu on seisukohal, et tuleb olla avatud läbirääkimistele ning saavutada
kokkulepe, et saada riigi toetust ühinemiseks. Osavalla ideed ei pooldata, kuid
teeninduspunktid ühinenud vallas jääks. Tehti ettepane arutada ja kuulata, mis oleks
teistel omavalitsuste esindajatel vastu või poolt öelda Otepääga liitumise teemadel.
Urvaste valla esindajad sõnasid, et neile on tehtud viis liitumisettepanekut, üks idee on
Suur-Võrumaa loomine, variandid on ka Antsla ja Otepää vallaga liitumine. Enamus
Urvaste vallast on seisukohal, et liitumise tulemusena ei tohi kannatada Kuldre Põhikool,
põhikool peaks säilima. Selle kuu lõpuks soovitakse kõik külad läbi käia ja küsida
inimeste arvamust. Otepääga liitumisel nähakse Kuldre Põhikooli säilimist.
Valgjärve valla juhid avaldasid oma seisukoha, et ühinemine peaks toimuma tervikuna,
mitte külade kaupa. Hetkel on nende esimene eelistus Põlvamaa võrdsete valdade liit.
Otepää vallaga liitumine killustaks Valgjärve ära, kuid see pole liitumise välistamine.
Väga suurt valda ei pooldata, kuid Kanepi, Valgjärve ja Kõlleste vald ei anna kokku 5000
elanikku.

Kanepi vallas on tehtud kaks suurt koosolekut, kust Kanepi valla esindajad said teada, et
suurt valda ei pooldata. Kultuuriline ja kogukondlik erinevus on väga suur ja selle
ühtlustamine võtab aega. Väiksem vald on esialgu mõttekam, kui piir on etteantud 5000
inimest, siis selle piiridesse tuleks ka jääda. Kanepi Vallavolikogu eelistaks väiksemat
valda ja kohalik teeninduspunkt koos sotsiaaltöötaja ja teiste vajalike ametnikega peab
kindlasti jääma valda. Kui Otepääga ühinemisel tekiks väiksem vald, s.t. liituks vaid mõni
(s.h.Kanepi), siis näevad suuremat perspektiivi, kui liitujaid on palju, siis pigem Kanepi
ise ei liituks. Oluline on ka see, et investeeringud pärast ühinemist Kanepi valda jätkuksid.
Ühinemise mõte on see, et piirkonna elu ei läheks pärast ühinemist halvemaks.
Palupera valla esindajad võtsid aluseks idee maavaldade liidu põhimõttest, kus kõik
maavallad on võrdsed ja üht tõmbekeskust ega ääreala ei ole. Ettepanek tehti kõigile
Valgamaa omavalitsustele, va Tõrva piirkond ja Valga linn ning Otepää vald. Tänaseks on
selgunud, et Tõlliste vald soovib suure tõenäosusega liituda Valgaga ja sellisel juhul sellist
algselt plaanitud Valgamaa maavaldade liitu tekkida ei saa. Lisaks on Paluperale teinud
ettepaneku ühineda ka Elva linn. Mõistlik on see, et kui liituda, siis ainult vald tervikuna.
Elvaga tervikuna valla ühinemist ei nähta, kuna Elvaga on seotud üksikud Palupera
piirkonnad ja lisaks on vahel ka Rõngu vald.

Kokkuvõte:
1. Kõigi valdade esindajad olid ühel nõul, et suure tõenäosusega toimuvad ühinemised
pigem valdadena tervikuna, mitte külade kaupa ning ühinevate valdade territooriumile
peavad jääma teeninduspunktid vajalike ametnikega. Peab jääma haridus, kultuur ja
sport kohapeale. Samas pikemas perspektiivis langetab otsused niikuinii juba selle
ühinenud omavalitsuse volikogu.
2. Märtsi eelviimasel nädalal annavad valdade esindajad teada, kas soovivad
koosolekutel liitumisteemat Otepääga edasi arutada või on neil kindlamaks saanud
muud eelistused (puudutab eelkõige Valgjärve valda). Otepää vald saadab eelinfona
kirjalikult põhipunktid ja kriteeriumid, mida üheskoos edasi arutada. Vallad teevad ära
eeltöö järgmiseks koosolekuks, mis toimub märtsi lõpus või aprilli alguses ja see täpne
kuupäev määratakse saadetavas eelinfos.

