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Nägemus ühinenud omavalitsusüksusest
Austatud härra Sarv
Püüame anda esialgsed vastused Teie küsimustele:
Millised asjad on kõige olulisemad meie kogukonnale ja mida võimalikul peaks liitumisel peaks
silmas pidama?
Millise ülesehitusega näeme uut valda?
Mis on tähtis?
Õru, Tõlliste, Taheva, Sangaste, Puka, Karula ja Palupera valdade baasil moodustatav võimalik
omavalitsuse üksus ei oma ajalooliselt ning kultuuriliselt ühtse piirkonna tunnuseid. Ühised seosed
on tänapäeval kuulumine Valga maakonna koosseisu ning asjaolu, et kõik eelnimetatud on
maavallad.
Territooriumilt suur hõreda asustusega maavald peab kõigi ühinejate pingutusel saavutama
ühtsustunnetuse. Ühise identiteedi loomist tuleb antud juhul alustada täiesti algusest ning see eeldab
tõepoolest kõigi osapoolte selget tahet ja valmidust panustada. Kui ühinemisprotsessis on kokku
lepitud võrduse põhimõte ja seda järgitakse, siis võib aja jooksul ühinenud omavalitsus ka sisult
ühtseks muutuda.
Igasse ühinenud kohaliku omavalituse üksusesse peaks alles jääma tugipunkt üheks
valimisperioodiks, mis oleks käsitletav vähemalt n-ö üleminekuperioodi lahendusena. Ühinenud
omavalitsusena võidakse leida hiljem ka juba paremaid lahendusi, kuidas administratiivset tööd
korraldada ja kodanikele võimalikult lähedal olla.
Praegune praktika (nt sotsiaaltoetuste ja -teenuste, mittetulundusliku tegevuse, huvitegevuse
korraldamine jne osas) vajab ühtlustamist. Ideaalne oleks, kui saaksime ühinenud omavalitsuses
rakendada just kõige paremat senist praktikat. Reaalsuses on see kindlasti keeruline eelkõige just
rahaliste võimaluste piiratuse tõttu.
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Ühinenud omavalitsuselt eeldame operatiivset ja kliendi- ja kodanikukeskset hoiakut, mis kandub
igapäevaelus reaalsetesse tegevustesse. Võimalikud peaksid olema paindlikud lahendused.
Paratamatult küll suureneb ajakulu asjaajamisele, aga seda protsessi tuleb siiski hoida võimalikult
kiirena.
Otsustusõigus piirkonda peaks mingil tasandil ja küsimustes alles jääma, sellega koos ka eelarve.
Kuidas seda korraldada, tuleb ühinemisprotsessis kokku leppida.
Valdkonniti peame oluliseks kõike, mis on kohaliku omavalitsuse korralduse seadus kohaliku
omavalitsuse üksuse ülesandeks sätestanud. Keeruline on mõnda valdkonda eelistada teisele. Samas
on selge asjaolu, et mõned teemad on vähese elanike arvuga omavalitsuses n-ö laual igapäevaselt (nt
haridus-, sotsiaal-, noorsootöö-, kultuuri-, kommunaal- ja heakorra valdkondade küsimused) ja
teised (nt planeerimine, ehitamine, jäätmehooldus) harvem. Siiski tuleb professionaalselt lahendada
ka harvem päevakorda tulevad küsimused kiirelt ja õiguspäraselt ning tegemist ei ole vähemtähtsate
teemadega.
Ühinemisel näeme positiivse võimalusena lahendada aastaid murekohaks olnud spetsialistide (nt
ehitus-, hangete-, planeerimis-, majandusvaldkondades, aga ka nt haridus-, kultuuri-, noorsootöö alal
just kohalikus omavalitsuses töötavad isikud) puudus, sest piirkond teenindamiseks on suurem ning
võimalik on seeläbi ka tagada isikutele täistööajaga koormus ja spetsialiseerumine.
Murekohana näeme, et antud võimalikul ühinemispiirkonna omavalitsustel ei ole ühelgi näiteks
jätkusuutlikku vee-ettevõtet.
Lisaks seadustega sätestatud kohaliku omavalitsuse üksuse ülesannetele kvaliteetsele ja kiirele
täitmisele peame oluliseks avalikes huvides tegutsevate mittetulundusühenduste toetamist nii
rahaliselt kui nõuga. Tuge tuleb võimaldada kodanikualgatustele ja ettevõtmistele, kus kohalikud
elanikud ise panustavad oma kodukandi arengusse. Piirkonnad, mis vajavad ühistegevuse osas
järeleaitamist, peaksid saama lisatähelepanu ja tuge selles protsessis.
Põhiharidust peaks pakutama praegustes põhikoolides ka peale ühinemist. Aineõpetajad ja
tugispetsialistid võiksid õpetada mitmes koolis, et oleks tagatud kvalifikatsiooniga spetsialiste
olemasolu koolides ning nendel omakorda täiskoormusega töö.
Taheva valla sihtasutus Taheva Sanatoorium on EQUASS-kvaliteedimärgiga hoolekandeasutus, mis
osutab teenuseid umbes 130 kliendile. Sihtasutusest töötavad asenduskodu, hooldekodu ja
erihoolekande osakonnad. Näeme sihtasutust ühinenud omavalitsuses tugeva sotsiaalkeskusena ning
valla asutatud sihtasutusena eeldame, et ühinenud omavalitsus jätkab selle arendamist sarnaselt
praeguse Taheva vallaga.
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