Haldusreformi juhtrühma VIII töökoosolek
Haanja

15. veebruar 2017

Koosoleku algus kell 10.00, lõpp kell 11.55
Osalesid: Haanja Vallavolikogu esimees Aigar Kalk, Haanja vallavanem Juri Gotmans, Misso
Vallavolikogu esimees Aigar Paas, Misso vallavanem ning sotsiaal- ja tervishoiu töörühma juht
Mariliis Raidma, Misso Vallavolikogu liige Tiit Niilo, Mõniste Vallavolikogu esimees Tõnu
Lindeberg, Mõniste vallavanem Katrin Roop, Rõuge Vallavolikogu esimees Karel Saarna,
Rõuge vallavanem Tiit Toots, Varstu vallavanem Rein Ansip, Finants-, majandus ja arengu
töörühma juht Taavi Karu, Kultuuri, spordi ja kolmanda sektori töörühma juht Sirje Pärnapuu.
Koosolekut juhatas Haanja Vallavolikogu esimees Aigar Kalk.
Protokollis Haanja Vallavalitsuse asjaajaja-registripidaja Reelika Soe.
Päevakord:
1. Kuidas edasi
2. Seto valla olukord ja partnerite tegevused
3. Muud küsimused

Päevakorrapunkt 1 - Kuidas edasi
Aigar Kalk tegi koosolekule sissejuhatuse ning andes ülevaate sellest, kui kaugele ollakse
haldusreformiga hetkel jõutud. Lisaks oli Aigar Kalk teinud kokkuvõtte eelmisel aastal toimunud
juhtrühma koosolekute protokollidest, eesmärgiga anda ülevaade ühistest kokkulepetest,
plaanidest, ootustest ja eesmärkidest.
Arutelus oli Vabariigi Valitsuse poolt otsustatud nimi - Rõuge. Neli partnerit leidsid, et Valitsus
pole austanud volikogude otsuseid ning partnerid on pettunud, et Rõuge Vallavolikogu, olles
ühiselt 27. detsembril 2016 ühinemislepingu allkirjastanud nimega Haanjamaa, on juba jaanuaris
2017.a sisuliselt õõnestamas ühinemislepingut, kui ministeeriumi kirjale vastates tõstetakse
ainuõigeks Rõuge nimi.
Rõuge vald kommenteeris vastust sellega, et Rõuge Vallavolikogu ei muutnud oma seisukohta.
Volikogu vastas ministeeriumi kirjale, kus paluti seisukohta, kas nõustute ka kohanimenõukogu
poolt välja pakutud nimega ning millised olid kaalutlused ühinemistaotluses märgitud nime
valikul. Täpselt neile küsimustele Rõuge Vallavolikogu vastas.
Selgus, et hetke olukord on emotsionaalne ning osapooltel on motivatsioonilangus tegeleda
edasiste tegevustega, sest ühe osapoole suhtes on hetkel usaldus kaotatud. Usaldus on kaotatud
põhjusel, et pole ausalt kõigest räägitud ning ühised kokkulepped ei ole jäänud pidama.
Kõik osapooled polnud teadlikud Karel Saarna kohtumisest riigihalduse ministri Mihhail
Korbiga enne Vabariigi Valitsuse otsust kinnitada ühinevate valdade nimeks ühinemislepingu
vastaselt Rõuge vald. Kareli selgitused, et Toivo Tootseni kutsel riigihaldusministriga

kohtumisel räägiti valdade rahastamisest, nimest ja rahva kaasamisest teisi partnereid ei
veennud. Karel kinnitas, et mingeid kokkuleppeid ei sõlmitud. Partnerid leidsid, et taolises
olukorras on usaldus kahjustunud.
Juri Gotmans on uurinud advokaadibüroolt Varul ja Partnerid, et millised on võimalused
vaidlustada Vabariigi Valitsuse määrus. Tagasiside Varulilt on selline, et kui kõik 5 osapoolt
vaidlustavad Valitsuse määruse, siis protsent on 70/30, kui aga 4 osapoolt, siis seis vastupidine
ehk 30/70. Kohtusse pöördumise viimane kuupäev on 3. märts 2017. Kohtusse pöördumise
peavad otsustama volikogud. Otsustati, et kõik partnerid annavad volikogudele ülevaate
vaidlustamise võimalustest ning selgitavad välja volikogude seisukoha kohtusse pöördumise
osas.
Olenemata hetke emotsioonidest ja usalduse kaotusest ühe osapoole vastu, otsustati siiski mitte
asi pooleli jätta ning jätkata samade partneritega koostööd.
Selleks, et taastada usaldus edaspidisele koostööle ja taastada töövõime, otsustati, et kõik
osapooled mõtlevad läbi, kuidas usku ja usaldust taastada ning teevad omapoolsed ettepanekud
esmaspäeva (20.02.2017) hommikuks.

Päevakorrapunkt 2 - Seto valla olukord ja partnerite tegevused
Aigar Paas andis ülevaate Seto vallast, osapoolte kohtumisest ning Misso seisukohast.
Misso volikogu poolt veel ametlikku seisukohta pole, aga Seto piirkonda kuuluv rahvas tahab
sinna minna.
Kui Misso volikogu otsustab, et Luhamaa nurk läheb Seto vallale ning kui Seto vald ikkagi tuleb,
siis pole meil enam vaja lepingus Setoga seotud kohustusi täita.
Ideeliselt pole osapooled Seto valla ja Luhamaa nurga kadumise vastu, aga kõik partnerid
võiksid siiski oma volikogudes veelkord teemat informatiivselt arutada ja esitada sellekohane
arvamus.

Päevakorrapunkt 3 - Muud küsimused
Tiit Niilo andis ülevaate MTÜ Tule Maale tegevusest ja tuleviku plaanidest. Eesmärk on senist
tegevust laiendada üle tulevase Rõuge valla. Plaan on laiendada juhatuse koosseisu, nii et iga
vald omaks juhatuses vähemalt ühte liiget. Samuti võiks MTÜ-sse lisanduda liikmeid kõigist
piirkondadest. Tiit Niilo tegi ettepaneku, et kõik osapooled võiksid MTÜ tegevust ja
tulevikuplaane tutvustada oma piirkonnas ning teha ettepanekuid MTÜ-ga liitumiseks. Huvilised
peaksid tulema Krabi Kõrtsi koosolekule 01.03. kl. 17.30.
Tiit Niilo pööras tähelepanu ka selle, et edaspidi tuleb kindlasti läbi rääkida sellised teemad nagu
tulevaste töökohtade asukohad, piirkondades tühjaksjääv kinnisvara ehk mis saab praegustest
vallamajadest ning kuidas motiveerida töötajaid/ametnikke olema tulemuslikud.

Juri Gotmans pööras tähelepanu projektidele ning tegi ettepaneku anda ülevaade projektidest ja
kas need on eelarvestrateegiates arvestatud.
Aigar Kalk tegi ettepaneku, et vallajuhid võiksid uurida oma töötajatelt, et kui paljud ja millisel
määral näevad inimesed ennast uues vallas kaasa löömas.
Järgmiseks kohtumiseks võiksid kõik partnerid volikogudes läbi arutada volikogude arvamuse ja
seisukoha kujunenud olukorrast ning läbi mõelda, et kuidas hakata edasi toimetama.
Tiit Toots tegi usalduse taastamiseks ettepaneku, et võtab juhtühma vedamise ja töökorralduse
uuesti enda peale. Kõik partnerid olid sellega nõus.

Järgmine juhtrühma koosolek toimub 2. märtsil 2017 kell 9.00 Varstus.

Aigar Kalk
koosoleku juhataja

Reelika Soe
koosoleku protokollija

