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Otepää vallavalitsus

Koosolekul osalesid:
Otepää Vallavolikogu esimees Kuldar Veere,
Otepää vallavanem Kalev Laul
Otepää vallavolikogu liikmed Jaanus Raidal, Aivar Nigol, Rein Vikard
Kanepi Vallavolikogu esimees Arno Kakk
Kanepi vallavanem Mikk Järv
Kanepi vallavolikogu liige Vahur Tohver
Valgjärve vallavanem Kaido Kõiv
Urvaste Vallavolikogu esimees Margus Klaar
Palupera Vallavolikogu esimees Vambola Sipelgas
Palupera vallavanem Terje Korss
Palupera Vallavolikogu liikmed Marika Viks, Ermo Kruuse, Deivi Sarapson
Sangaste vallavanem Kaido Tamberg
Sangaste vallavolikogu liige Heli Freimanis

Päevakorras:
1. Selgitati välja seisukohti võimalikuks ühinemiseks.

Kuldar Veere andis ülevaate Otepää seisukohtadest ja vahepealsel perioodil toimunud
arengutest (Tõlliste, Karula ja Taheva valitud liitumissuund Valgaga, mis lõpetas Õru nn
maavalla idee edasi arendamise. Sangaste valla ettepanek Otepääle, Pukale, Paluperale, Õrule,
Rõngule ja Urvastele. Rõngu eitav vastus Sangaste ettepanekule. Õru huvi liituda Valgaga.
Teadmatus Puka suunal – külade pöördumised erinevate volikogude poole, liitumaks külade
kaupa). Otepää soov on liikuda edasi ühe variandiga, mille osas valmistatakse ette
liitumisleping.
Kaido Tamberg tõi välja Sangaste erinevad variandid. Soov on maikuuks üks välja valida, mille
osas jätkub sisuline töö.

Arno Kakk arvas, et Kanepi otsustab maikuu jooksul edasised tegevussuunad. On võimalus, et
jätkatakse ka Otepääga läbirääkimisi, kuid eelistus on 5000-6000 elanikuga omavalitsuse
moodustamine. Isegi juhul, kui elanike arv on suurem, peab see jääma alla 11 000 elaniku. Kui
tuleb veel ettepanekuid, siis neid arutatakse, kuid selgeks tuleb teha kooslus, kes liituma
hakkavad. Otepää ettepanekuga võiks edasi minna – keegi võiks korrigeeritud pakkumise teha,
kus on koondatud kõik Otepää ja Sangaste ettepanekute vallad.
Kaido Kõiv: Valgjärve vald ühineb tervikuna. Jagunemine keeruline ja ka aega ei ole.
Tõenäoliselt lõpetatakse lähiajal liitumistegevuse arutelu Otepää ettepaneku osas. Valgjärve
valla eelistusteks on Kõlleste ja Põlva variandid, mida edasi arutatakse.
Margus Klaar: eile toimunud volikogu istungil üteldi Suur-Võru valla moodustamisele „ei“.
Laual on ca 10 varianti. Aprillis toimub järgmine volikogu. Urvaste valla esimene valik on
Võrumaa – ilma Võru linnata. Ettepanek on ka teha Võrumaal 3-4 valda. Liitumise osas on
Rõuge välistatud ja ka Antslat ei nähta partnerina. Teine valik on Otepää – Sangaste
ettepanekule üteldakse „ jah“. Kui tuleb aprilli jooksul veel mõtteid, siis kindlasti volikogu
neid arutatakse.
Vambola Sipelgas: Palupera vald peaks terviklikult liituma. Sangaste ettepanek võetakse vastu.
Ermo Kruuse: juunikuuks on vaja fokuseerida. Hellenurme ja Palupera kantide seisukohti vaja,
kuna Nõuni kant soovib kindlalt liituda Otepääga. Rahva arvamus tuleb välja selgitada ja
liitumine võib toimuda ka külade kaupa. Maikuu volikogu istungiks tahaks selgust.
Terje Korss: hiljemalt jaanipäevaks on Palupera vallal selgus, et kas terve vald ühineb või
toimub liitumine külade kaupa erinevate valdadega.
Jaanus Raidal: liituda võiks kõik laua ümber esindatud vallad.
Aivar Nigol: sooviks teada saada, mis arvamus on valdav Põlvamaal. Ehk ei välistata Sangaste
ja Pukat liitumist nn Otepää esimese ettepaneku ringi. Peaks arutama, kuidas Otepää poolt edasi
tegutseda ja täpsustada seisukohti.
Kaido Kõiv: hetkesisu (teenused, toetused, infrastruktuur, finantsnäitajad jne) kaardistavaid
tabeleid, mis tuleb igal vallal nagunii ette valmistada, võiks võrrelda.
Ermo Kruuse: eelkõige tuleks teenused üle vaadata, et saada selgem pilt, kellel mis on.

Otsustati:
Kui võimalik, siis aprilli lõpuks langetada lõplikud otsused, et saada selgus, milliste valdade
vahel hakatakse liitumislepingut ette valmistama.

