Haldusreformi finants-, majandus- ja arengu töörühma I töökoosolek
Rõuge

27. juuni 2016

Osalesid töörühma liikmed: Varstu vallast Rein Ansip ja Rainer Vissel, Haanja vallast Uno Kangro, Vahur Zuppur, Misso
vallast Maret Einla, Indrek Ülper, Rõuge vallast töörühma juht Taavi Karu, liikmed Olev Mõttus, Kalvi Kõva ja väline ekspet
Antti Roose.
Töökoosolekust võtsid osa Rõuge vallavanem Tiit Toots, Rõuge Vallavolikogu esimees Karel Saarna, Haanja vallavanem
Juri Gotmans ja Misso Vallavolikogu esimees Aigar Paas.
Koosolekut juhatas Taavi Karu. Koosolekut protokollis Siiri Mõttus.
Avasõnad tervituseks ütles töörühma juht Taavi Karu.
Tiit Toots tutvustas ajakava. Eesmärgiks on üle vaadata ja läbi arutada majanduse valdkonda puudutavad teemad, et anda
sisend liitumislepingusse. Täna on olemas liitumisekspert Kadri Tillemanni poolt koostatud lähteülesanne. Ilmub HaanjaMisso-Rõuge-Varstu valla ühinemisläbirääkimiste infoleht. Esimesed rahvakoosolekud toimuvad juulis, et viia inimesed
kurssi senise protsessiga ja saada tagasisidet, millised on ootused liitumisele. Rahvakoosolekutele võimalikult rohkem inimesi
kaasata.
Väline ekspert Antti Roose andis üldise ülevaate sõlmitud liitumislepingutest. Valdavalt on liitumislepingutes ära kirjeldatud
seadustest tulenev miinimumpakett. Käsitlemata on mitted teemad, sealhulgas ettevõtlus, valla maine ja turundus.
Koosoleku päevakord:
1. Lähteülesande ülevaatamine ja ettepanekud ühinemislepingusse
Päevakorrapunkt 1
Lähteülesande ülevaatamine ja ettepanekud ühinemislepingusse
Töörühm vaatas üle lähteülesande ja toimus arutelu. Arutelu tulemusena lepiti kokku mitmed soovituslikud põhimõtted
läbirääkimiste protsessiks.
Ühisveevärk
Ühisveevärgi osas on 2 suunda:
1. Tulevane vald loob uue vee-ettevõtte (vallale kuuluv OÜ või valla hallatav asutus), või jääb ühisveevärk loodava
taristuhaldusettevõtte hallata;
2. Korraldatakse hange, et leida ühine operaator.
Liitumiseksperdi poolt vajab analüüsimist idee luua Ühendvalda uus taristuhalduse ettevõte, mis lisaks veele võtaks üle ka
teisi valdkondi (näit. valla hoonete korrashoid, kaugküte, teed, haljastus jne).

Järgmisel korral läbi mõelda veetariifide hinnapoliitika (kas ühine või kulupõhine). Kõik vallad annavad infot oma tänaste
hindade osas.
Elamufond
Välja selgitada elamispindade ehituse vajadus piirkonniti. Tänase olukorra kohta saab infot omavalitsuste liidule täidetavatest
tabelitest.
Jäätmemajandus
Lepingute kehtivuse lõpp paika panna (info igalt vallalt järgmiseks korraks kaasa) ja uues vallas korraldada ühine hange.
Eesmärk on hankega ühisele piirkonnale leida parima hinnaga teenuse pakkuja.
Võtta arengukavad aluseks ja ära kaardistada kohad, kuhu keskustes jäätmepunktid tulevad (iga vald toob oma info järgmisele
koosolekule kaasa). Ühendvallas piisab ühest kesksest jäätmejaamast ja piirkondlikest jäätmepunktidest.

Elekter, side, internet
Liitumislepingusse punkt, et 2017. aasta tegevusena kaardistatakse valdkonna probleemid ning selle tulemusena valmib sideja internetivõimaluste arendamiskava.
Transport
Järgmiseks korraks igal vallal kaardistada koolitranspordi toimimine (nii tellimusvedu, valla transport kui ka ühistransport).
Transport lahendada vajaduspõhiselt.
Teedehoolduse rahastamise põhimõtted ühendvallas. Eelistada piirkondlikku hanget.
Teed
Riigimaanteed (endiste keskuste vahelised lõigud) peavad olema viidud tolmuvaba katte alla.
25108 Tsooru-Krabi tee (Matsi ja Krabi vaheline lõik)
25139 Palli-Ruusmäe tee
25161 Kose-Käbli tee (Ruusmäe ja Kuura vaheline lõik)
Kohalikud teed loodava taristuhalduse ettevõtte haldusalasse.
Ettevõtluse (abimeetmed, ühisturundus, maine jne) teemat arutada järgmine kord.
Valdkonnaülesed teemad (kergliiklusteed, muuseumid, riigikaitse, riigipiir, looduskaitse jne) jäävad juhtkomisjonile.
Sisejulgeolek ja päästeteenistus jääb järgmiseks korraks teemana üles. Arutada enne teistes komisjonides.
Kodutööks: head praktikad, mida valdadest üle kanda (nt Rõuge noorte perede programm, kommunaalettevõtte praktika,
Haanja transpordikompensatsioon gümnasistidele jne)
Kokkuvõte: järgmiseks koosolekuks kujundada seisukoht vee-, kommunaal- ja soojamajanduse ühisasutuse loomise osas,
koolitranspordi osas, vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise osas, korraldatud prügiveo ning jäätmepunktide osas.
Järgmine töörühma koosolek toimub 21. juulil kl 14.00 Rõuge vallamajas.

