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Osa võtsid komisjoni liikmed: Kurmet Müürsepp, Tiit Tõnts, Kaire Uiboleht, Merike Prätz, Avo
Kirsbaum, Kalev Joab, Lehar Neve, Ly Kalmet, Kaili Preismann.
Komisjoni esimees andis ülevaate, mis meie piirkonnas toimub:
Rõuge vald on saatnud teadmiseks kaks volikogu otsust:
 mitte nõustuda Meremäe Vallavolikogu ettepanekuga alustada läbirääkimisi haldusterritoriaalse
korralduse muutmiseks eesmärgiga moodustada mitme omavalitsusüksuse põhjal üks kohalik
omavalitsuse üksus;
 nõustuda Mõniste Vallavolikogu ettepanekuga alustada läbirääkimisi haldusterritoriaalse
korralduse muutmiseks eesmärgiga moodustada omavalitsuste ühinemise tulemusena uus
omavalitsusüksus. Rõuge on teinud 27.01.2016. a ettepaneku Haanja, Mõniste ja Varstu
Vallavolikogudele läbirääkimiste alustamiseks uue omavalitsusüksuse moodustamiseks.
Võru linn tegi ettepaneku:
 moodustada Võrumaal üks omavalitsusüksus. Lisaks on tehtud ettepanek veel Veriora, Kanepi
ja Laheda Vallavolikogule.
Mõniste vald tegi ettepaneku, et kõik Võrumaa omavalitsused võiksid alustada
ühinemisläbirääkimisi, eemärgiga moodustada omavalitsuste ühinemise tulemusena uus
omavalitsusüksus.
Meremäe Vallavolikogu ettepanek oli moodustada Võrumaal üks kohalik omavalitsusüksus.
Haanja Vallavolikogu on andnud nõusoleku haldusterritoriaalse korralduse muutmise eesmärgil
läbirääkimiste alustamiseks Mõniste ja Meremäe Vallavolikoguga. Antsla Vallavolikoguga nad
läbirääkimisi alustada ei soovi.
Varstu Vallavolikogu teatab, et on nõus läbirääkimisi alustama Mõniste ja Meremäe
Vallavolikoguga.
Tõlliste Vallavolikogu on saatanud otsuse, et keeldub Antsla Vallavolikogu poolt algatatud
haldusterritoriaalse korralduse muutmise ja ühinemisläbirääkimiste alustamise ettepanekust.
Tõlliste Vallavolikogule on teinud läbirääkimiste alustamiseks ettepaneku Valga Linnavolikogu,
eesmärgiga moodustada Hummuli, Karula, Sangaste, Taheva, Tõlliste ja Õru valla põhjal
uus kohaliku omavalitsuse üksus.
17. veebruaril on Urvaste Vallavolikogu võtnud vastu otsuse, nõustuda Antsla Vallavolikogu
poolt algatatud ettepanekuga läbirääkimiste alustamiseks.
Lähipäevadel peaksime saama Sangaste Vallavolikogu otsuse, mille kohaselt alustavad

läbirääkimisi Sangaste, Urvaste, Palupera ja Otepää Vallavolikogu.
Vastused meie ettepanekule on tulemata Sõmerpalu, Mõniste, Karula ja Taheva vallalt.
Tänasel Antsla Vallavolikogu istungil arutatakse Meremäe Vallavolikogule keeldumise
esitamist.
Võru linnale äraütlemist on võimalik veel arutada aprillikuu volikogu istungil.
Võru vald lubas vastuse anda alles suvel, kellega ta liituma hakkab.
Lähim omavalitsusüksus on moodustamisel Tõrvas  Tõrva, Hummuli, Helme ja Põdramäe.
Kaili Preismann ütles, et reedel toimub Karula Vallavolikogu istung, koostatud on eelnõu, mille
kohaselt öeldakse Antslale ei. Tõenäoliselt ütleb ka Taheva Vallavolikogu meile ei.
Urvaste Vallavolikogule on ettepaneku teinud mitmed omavalitsused, lisaks meile Otepää ja
Kanepi Vallavolikogu.
Toimus arutelu.
Tiit Tõnts ütles, et riigi poolne otsus puudub. Räägitakse 5000 elanikuga valdade
moodustamisest, aga on kuulda ka 11 000 elanikuga valdade moodustamisest.
Kaire Uiboleht ütles, et kurb on see, et riik räägib ainult rahva arvust, aga ei räägita ülesannetest,
ning sellest, mis maavalitsustest saab.
Kaili ütles, et valdadele oleks koos ühinemisettepanekuga pidanud esitama ka põhjendused.
Erinevate variantide üle kaalumine oleks kõige tähtsam.
Toimus arutelu, mis on meie eesmärk. Leiti, et eesmärk on säilitada iseseisev normaalse
suurusega vald. Kaire pidas võimalikuks Urvaste sundliitmist Antslaga. Läbirääkimisi peaks
pidama Rõugega. Kõige olulisem on, kes hakkab Antsla piirkonna arengu üle otsuseid tegema.
Hästi toimiva omavalitsuse tugevuseks peab olema transport, normaalne teede võrgustik,
toimivad haridusasutused, lasteaiad.
Lehar Neve ja vallavanem ütlesid, et meie eesmärk on säilitada iseseisev normaalne vald.
Toimus arutelu koolide üle. Antslal ja Urvastel ei ole koolide renoveerimisega seose laenu.
Tiit Tõnts ütles, et Krabi, Mõniste, Varstu koolid on kõik ehitatud laenuga, kui koolid suletakse,
siis laen ju jääb. Koolide vahe on umbes 10 km.
Komisjoni liikmed otsustasid:
 kaaluda ühinemisettepaneku tegemist Rõugele, pidada selles osas läbirääkimisi;
 rääkida Antsla valla naaberomavalitsuse külade elanikega, et nad koostaksid omaalgatuslikult
kirja ja koguksid allkirjad, et soovivad liituda lähedalasuva Antsla vallaga, kuna Antsla vald asub
nende külale/dele lähemal ja panustab rohkem, kui nt Valga linn või Sõmerpalu vald või Võru
vald.
 jätkata läbirääkimisi Karula, Tõlliste ja Sõmerpalu vallaga.

Kurmet Müürsepp
koosoleku juhataja

Helle Savi
protokollija

