Haldusreformi juhtrühma II töökoosolek
Haanja

7. juuli 2016

Koosolek algas kell 10.00, lõppes kell 12.40.
Koosolekut juhatas Rõuge vallavanem Tiit Toots.
Protokollis Haanja vallasekretär Hille-Reet Sisas.
Koosolekust võtsid osa: Rõuge Vallavolikogu esimees Karel Saarna, Rõuge vallavanem Tiit Toots,
Misso Vallavolikogu esimees Aigar Paas, Misso vallavanem Lembit Sikk, Misso Vallavolikogu
liige Tiit Niilo, Varstu Vallavolikogu esimees, hariduse töörühma juht Ale Sprenk, Varstu
vallavanem Rein Ansip, Haanja Vallavolikogu esimees Aigar Kalk, Haanja vallavanem Juri
Gotmans, Mõniste Vallavolikogu esimees Tõnu Lindeberg, Mõniste vallavanem Katrin Roop,
finants-, majandus- ja arendustöörühma juht Taavi Karu, sotsiaal ja tervishoiu töörühma juht
Mariliis Raidmaa, kultuuri, spordi ja kolmanda sektori töörühma juht Sirje Pärnapuu ja valdade
ühinemiskonsultant Kadri Tillemann.
Koosoleku päevakord:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Senise protsessi ülevaatamine ja vajadusel ajakava korrigeerimine.
Ülevaade valdkondlike töörühmade tööst ning edasistest plaanidest.
Ülevaade andmete kogumisest.
Juhtrühma edasised tegevused.
Läbirääkimiste edasine kommunikatsioon.
Jooksvad küsimused.

1. Senise protsessi ülevaatamine ja vajadusel ajakava korrigeerimine.
Kuulati Tiit Toots –Rõuge vallavanem,
kes arutas kohalolijatega läbi ajakava, tehti mõningaid täiendusi ja parandusi. Esimene töökoosolek
toimus Rõuges 1. juunil. Komplekteeritud on kõik töörühmad ja kõigil läbi viidud ka esimesed
töökoosolekud. Juulis hakkame tegelema ka ühinemislepinguga, teeme lepingu selliselt
kättesaadavaks, et seda saab täiendada. Suurem töö lepinguga algab augustis. Ilmunud on
ühinemisläbirääkimiste esimene infoleht. Välja on kuulutatud ka avalikud teavituskoosolekute ajad
ja kohad.
2. Ülevaade valdkondlike töörühmade tööst ning edasistest plaanidest.
Kuulati Sirje Pärnapuu – kultuuri, spordi ja kolmanda sektori töörühma juht.
Saime kokku 4. juulil. Meil oli eeltöö juba tehtud, kus eelnevalt täitsime ära tabelid vastavate
andmetega. Edastatud on ka koosoleku protokoll. Olulisemaks punktiks olid kolm uut töökohta.
Tööle oleks vaja võtta kultuuritöö juht, spordijuht ja infojuht. Põhirõhk on ikka koostööl. Suurt
rõhku pöörati seniste huviringide töö jätkamisele ja juhendajate töötasustamisele, mis peaksid
olema ikka ühtsed.
Sõna võtsid:
Aigar Kalk – Haanja Vallavolikogu esimees.
Üheks tähtsaks asjaoluks peeti vajadus säilitada kõik seni toimunud suurüritused, mis valdades on
läbi viidud.
Mis puutub spordiüritustesse siis komisjonis otsustati nendega jätkata esialgu nii nagu on meil
olnud traditsiooniks, sama on ka kultuuriüritustega.
Kadri Tillemann – ühinemiskonsultant.
See on täpselt nii nagu otsustate, seni see ei ole olnud lepingu küsimus, on olnud kultuuri osa nagu
lepingu lisa. On ka ülemineku aeg, kus on juba nii mõndagi selgunud.

Ale Sprenk – hariduse töörühma juht.
Teeks ettepaneku, et hariduse ja kultuuri töörühm teeks koostööd huvihariduse osas, et asjad läbi
arutada mis on omavahel seotud.
Nagu teada, on haridus üks kõige rohkem raha nõudev valdkond. Juttu oli töökohtadest, siis ega
meil neid võimalusi väga palju ei ole. Kõige kindlam otsus, mis peaks jääma lepingusse, on tagada
kodulähedane alg-, põhi- ja huviharidus. Raha poolelt arutati lasteaiaõpetajate palga ühtlustamist.
Selles osas on Rõuge küllaltki kaugele jõudnud. Otsustati luua lastekaitse spetsialisti ametikoht.
Huvihariduse osas arutasime seda, et kus vallas on mingi asi hästi arenenud, et siis seda ka edasi
arendada. Oli ka selline mõte, et lapsi hakata kokku vedama bussidega sinna, kus siis on tugevalt
arenenud huviring. Arvati, et koolides olevad huviringid peaksid olema lastele tasuta. Ringid, mis
vajavad ringijuhi sisse toomist, siis see kulu jääb lapsevanema kanda, silmas on peetud ka
muusikakooli. Kui on võimalik kompenseerida, siis seda ka tehakse. Kompenseerimise osas arutati
kuidas toetame gümnaasiumis käivate laste elamist ja transporti, et see oleks kõikides
paikkondades ühetaoline.
Lastehoiu osas tehti ka ettepanek, et üks rühm võiks ikka olla, kus suvel puhkuste ajal saaks lapsed
ära hoitud.
Sõna võtsid:
Juri Gotmans – Haanja vallavanem.
Mis puutub lastehoidu, siis siin peaksime olema paindlikud, kui ikka on lapsevanemal laps
suvekuul lähem viia Võrru, siis seda me ka peaks toetama ja kompenseerima.
Kuulati Mariliis Raidma – sotsiaal ja tervishoiu töörühma juht.
Arutasime komisjonis sotsiaalvaldkonna juhtimist, kus me jäime stoppama. Seda valdkonda on
vaja läbi arutada laiemalt, kuna haarab ka terviseedendust, mis omakorda on seotud spordi,
kultuuriga. Kus meil paikneb sotsiaalvaldkonna spetsialistist, jäi meil praegu lahtiseks. See oleks
ka sisend juhtrühmale, et kui detailseks meie läheme. Kui meie lähtume Eesti keskmisest, et kui
palju sotsiaaltöötajaid oleks vaja antud rahva arvu kohta, siis meil see arv on olemas. Üks, kes
peaks olema, on ikka noorsootöö spetsialist.
Tiit Toots – Rõuge vallavanem.
Arutame selle teema kohe läbi. Meie peame ikka vaatama, millised on reaalsed võimalused. Hea
on kindlasti, kui töörühm teeb oma ettepanekud struktuuri kohta.
Mariliis Raidma - sotsiaal ja tervishoiu töörühma juht.
Ega meie väga palju juurde võtta ei saa, kuna rahaline piir on ikka ees. Üheks asjaoluks on ka
palgavahe, mida peame korrigeerima.
Mis puutub sotsiaalteenustesse, siis see on üsna sarnane kõiges neljas vallas sellega ühtlustamine
on üsna lihtne.
Kui rääkida hooldekodudest, siis jäid Rõuge ja Misso. Missol on hooldekodu projekteerimisel ja
Rõugel on projekteeritud.
Mis puutub toetustesse, siis kõige suurema lõhega on sünnitoetus, mis tuleks ühtlustada.
Eraldi arutasime ka perearsti süsteemi, hetkel on probleem suur Varstus, mis tahab lahendamist.
Investeeringute osa ja terviseedendamine jäi meil järgmise koosoleku teemaks.
Kuulati Taavi Karu – finants-, majandus- ja arengutöörühma juht.
Majanduskomisjon sai kokku ennem, kui saime andmetabelid kätte.
Eksperdina andis ülevaate lepingutest meile Anti Roose. Koosolekul leppisime kokku, et
lepingusse toome sisse kindlasti ettevõtluse, valla maine ja turunduse edendamise. Rääkisime ka
investeeringutest, kus Anti Roose ettepanekust tulla välja kahe nimekirjaga, kus siis on objektid,
mis on prioriteetsed ja teiseks teha niinimetatud „unistuste nimekiri“, mida saaks realiseerida, kui
leitakse raha. See oleks nagu juhtrühma teema, et millised objektid kokku pannakse ja palju on
neid igast vallst. Sai ka kokku lepitud, et kui sellest ühinenud vallast asja saab, et siis kõigi
ühinenud valla keskuste vahel saaks sõita kõvakattega teed pidi. Läbiva teemana erinevatest
valdkondadest jäi taristu halduse ettevõtte loomine. Järgmisel koosolekul arutaksime siis parimaid
praktikaid, mis on igas vallas olemas. Komisjonis tuli ka teemasid mida arutada juhtkomisjonis,
sealhulgas riigikaitse, looduskaitse, vabatahtlik pääste.

Sõna võtsid:
Tiit Niilo – Misso Vallavolikogu liige.
Kas arutati ka ettevõtluse edendamise teemat majanduse suunalt. Teiseks on, et millise näo
ühinenud vald endale võtta soovib ja mida meie turundame.
Taavi Karu - finants-, majandus- ja arengutöörühma juht.
Arutasime ka Anti Roosega, et ettevõtlus on eelmistes ühinemislepingutes väga põgusalt mainitud.
Meie soov on ettevõtlus ühinemislepingusse sisse tuua. Ettevõtlus teemaga tegeleme süvitsi
järgmisel koosolekul, kus toome ka välja valdade parimad praktikad, näiteks Rõuges
ettevõtlustoetus.
3. Ülevaade andmete kogumisest.
Kuulati Tiit Toots – Rõuge vallavanem
Andmeid kogutakse omavalitsusliidu poolt esitatud tabelitesse. Olen aru saanud et andmete
kogumine valdades käib. Kui on probleeme, siis pöörduda juhtrühma poole.
4. Juhtrühma edasised tegevused.
Kuulati Tiit Toots - Rõuge vallavanem.
Lepiksime siin kokku, mida meie kahe koosoleku vahelisel ajal teeme, et meil oleks järgmine kord
olemas oma valla kindel seisukoht. Üheks teemaks oli volikogu liikmete arv ja ringkonnad.
Volikogu liikmete arv tuleb seadusest, see tuleks kohapeal kõikidel läbi arutada, kas jääme
miinimumi peale või tuleks rohkem, samuti valmisringkonnad.
Sõna võtsid:
Juri Gotmans – Haanja vallavanem.
Meie võiks siin kasutada ühinenud valdade praktikat, kuidas oleks mõistlikum teha, kas üks
ringkond või mitu. Ekspert saadab ülevaate liitunud valdade praktikatest.
Tiit Toots – Rõuge vallavanem
Järgmiseks koosolekuks palume igal partneril läbi arutada järgmised teemad:
 Uue omavalitsuse nimi. Lisaks peame arutama, kui lauale jääb ettepanekut, siis kuidas
toimub ühe nime valimine.
 Kuhu tuleb valla põhikeskus ja teenuskeskused ning mis rollid neil on.
 Investeeringud, mida planeeritakse teha liitumistoetuse eest (ca 230-250 000 EUR).
 Nn. unistuste investeeringud, mida viiakse ellu vastavalt rahalistele võimalustele.
Järgmiseks koosolekuks peame välja valima liitumislepingu projekti ning seda hakkama täitma.
Ekspert saadab 15. juuliks eeltäidetud lepingu projekti ning liitumislepingute näidised.
5. Läbirääkimiste edasine kommunikatsioon.
Kuulati Tiit Toots – Rõuge vallavanem
Kodulehed on meil kõigil olemas aga sisu on erinev. Lepiksime kokku, mida meie sinna üles
paneme.
Minu ettepanek oleks, et seal võiks olla kõik protokollid ja ajakavad. Andmetabeleid praegu ei
paneks. Meie panime üles ka maakondlikud teemad, mida on arutatud.
6. Jooksvad küsimused.
Kuulati Tiit Toots – Rõuge vallavanem.
12. juuli 2016.a on Mõniste rahvamajas Mõniste Vallavolikogu avalik istung, kus valitakse kolme
ühinemise variandi vahel.
Sõna võtsid:
Katrin Roop – Mõniste vallavanem.

Meil on kaasatud ka moderaatorina Mihkel Laan, et kuidas kõige paremini seda koosolekut läbi
viia. Eesmärk arvamuse küsimine rahva käest. Meil on kolm suunda, esimene on, et jääme ootele,
teine on liitumine Antsla suunas ja kolmas, liitumine Rõuge suunas. Istung toimub kell 19.00.
Kuulati Tiit Toots – Rõuge vallavanem.
Minul on küsimus Missole, teil on tulnud kaks alternatiivset pakkumist, kas olete selleks täna
valmis vastama?
Lembit Sikk – Misso vallavanem.
Mida päev edasi, seda asi läheb segasemaks. Vastseliina ei tea mida tahetakse. Hetkel on nagu
suund, et tahetakse Võru poole liikuda.
Tiit Niilo – Misso Vallavolikogu liige.
Omavahel oleme sellest rääkinud. Oluline on see, et setu valla tekkimisel on roll Meremäel. Setu
valda ei soovi 6 volikogu liiget 11 volikogu liikmest. Meremäe Vastseliinaga on leidnud hädasolles
teineteist ja sellest tulenevalt teinud Missole 12 tunnil ettepaneku, teades, et meil läbirääkimised
teiega käivad.
Loogiline oleks, et setu vald ikka sünniks, mida toetatakse ka riiklikul tasemel.
Nüüd siis Vastseliina, meie oleme eelnevalt suhelnud Vastseliinaga ja teinud soovitused, et võtta
vaatleja staatus. Pole loogiline, et tekiks Lõuna-Võrumaa, kus on Vastseliina ja Meremäe. Kui
läheb sundliitmiseks siis liigutakse ikka Võru suunas. Misso ongi praegu kaalukeeleks, et kui
Misso vastaks kiiresti ära, saavad nemad edasi minna. Sellisel juhul jääb Meremäel valikuvõimalus
ära. Hetkel nad loodavad, et Misso võtab kutse vastu.
Misso võtmes on kaks komponenti sellel asjal. Vastseliinaga läbirääkimine oleks positiivne selles
mõttes, et meie rahvas peab loogiliseks liikumist Vastseliina suunas. Teiseks on see, et Vastseliina
tahab meid endi juurde, see tähendab, et Misso hind on kõrgeks läinud. Saaksime siin nagu hinna
kõrgeks ajada. Hetkel meie läbirääkimiste tulemusel sümpaatia kuulub sellele laudkonnale. Meie
eesmärgiks on, et ühendvald tegeleks majanduse ergutamise meetmetega võimaluste piires.
Aigar Kalk – Haanja Vallavolikogu esimees.
Praegu on meil üleval ikka kaks küsimärki, mis juhtub Missoga ja mida teeb Mõniste.
Tahan jõuda päris sinna juhtrühma esimesse koosolekusse. Leppisime hästi tõsise asja kokku, et
oleme kõikidele võrdsed partnerid, hetkel raha ei jagaks. See on ikka iga omavalitsuse vaba soov
ja tahe, kellega ta soovib liituda. Minu soov on ikka sama seltskonnaga edasi minna ja vajadusel
ka kedagi juurde võtta, kui keegi selleks soovi avaldab.
Kuulati Tiit Toots – Rõuge vallavanem
Juhtkomisjoni järgmine koosolek toimub 12. august 2016.a kell 10.00 Missos.

Tiit Toots
koosoleku juhataja
Hille-Reet Sisas
koosoleku protokollija

