Haldusreformi juhtrühma VII töökoosolek
Haanja

7. detsember 2016

Koosoleku algus kell 10.00, lõpp kell 12.05.
Osalesid: Haanja Vallavolikogu esimees Aigar Kalk, Haanja vallavanem Juri Gotmans, Misso
Vallavolikogu esimees Aigar Paas, Misso vallavanem Lembit Sikk, 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 Vallavolikogu esimees Ale Sprenk ja
Varstu vallavanem Rein Ansip.
Koosolekut juhatas Rõuge vallavanem Tiit Toots.
Protokollis Haanja Vallavalitsuse asjaajaja-registripidaja Reelika Soe.
Päevakord:
1. Finantsanalüüsi ülevaatamine
2. Õiendile tehtud paranduste arutelu
3. Ühinemislepingu seletuskirja ülevaatamine
4. Ühinemislepingu ja selle lisade ülevaatamine ja lõplik vormistamine
5. Muud küsimused

1. Finantsanalüüsi ülevaatamine
Esimese päevakorrapunkti arutelul osalesid Skype vahendusel Cumulus Consulting esindajad
Mihkel Laan ja Hannes Orgse.
Mihkel Laan ja Hannes Orgse andsid ülevaate „Lõuna-Võrumaa finantsanalüüsi mudel 20152025“ kohta. Finantsanalüüs annab hinnangu uue omavalitsusüksuse finantsvõimekusest.
Hetkel on analüüs koostatud 2015.a. andmete peal.
Investeeringute kogumaht on arvestatud selliselt, et 1/3 panustab tulevane omavalitsus ja 2/3
saadakse raha fondidest.
Finantsanalüüsis olev investeeringute tabeli ja KOV eelarvestrateegiate investeeringute tabelite
kattuvus. Kõik vallad saadavad Mihkel Laanele hiljemalt homme (08.12) lõunaks tabeli, kus
tuua välja, millised investeeringud kattuvad 100%, millised osaliselt ja mis ei kattu üldse.
Mihkel Laan lisab need andmed finantsanalüüsi ja toob välja ka kirjeldavas osas, et oleks
üheselt mõistetav.
Finantsanalüüsis on sotsiaali valdkonnas osaliselt Rõuge valla andmeid puudu. Viia sisse
muudatus, et oleks ühtne - kas lisada Rõuge andmed juurde või võtta ära ka kõigil teistel.
Lasteaiakoha analüüsis on Rõuge andmed valed ja Haanja kohta avalik info puudub. Nii Rõuge
kui Haanja täpsustavad oma andmed üle ja saadavad info Mihkel Laanele.

2. Õiendile tehtud paranduste arutelu
Misso Vallavolikogult tuli ettepanek lisada õiendisse Setomaa Ettevõtlike Inimeste Klubi
„SEIK” deklaratsioon ühinemislepingu juurde.
Aigar Kalk esitles Haanja Vallavolikogu 1. detsember 2016 vastu võetud otsust nr 49, kus on
välja toodud, et Haanja Vallavolikogu otsustas Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge
valla ja Varstu valla ühinemislepingu avaliku väljapaneku käigus laekunud ettepanekute ja
vastuväidete läbivaatamise õiendi kinnitada tingimusel, et Ühinemislepingus punkt 8.2.1.
sõnastatakse järgnevalt: vald tagab kõigile lastele kvaliteetse kodulähedase alus- ja
põhihariduse ning säilitab senise koolivõrgu.
Tiit Toots selgitas, et see on sisuline muudatus ja seega peab muutma nii õiendit, kui ka lepingu
punkti. Põhimõtteliselt on võimalus seda muuta, aga siis peavad selle punkti muudatuse
otsustama ka kõik teised neli vallavolikogu.
Juri Gotmans lisas, et Haanja Vallavolikogu otsuse, punkti 8.2.1. muutmine, sisuline eesmärk
on, et olemasolev koolivõrk säiliks ja see annaks omakorda kindluse lastevanematele.
Ühise arutelu käigus jõuti otsusele, et saadetakse Haanja Vallavolikogu muudatusettepanek
otsustamiseks teistele volikogudele. Volikogudele läheb kinnitamisele ainult 1 punkt (Haanja
Vallavolikogu muudatusettepanek), mitte terve õiend.
Katrin Roop tegi ettepaneku, et teenistujate ja töötajate sotsiaalsete garantiide osas lisada
preemiate saajate hulka ka lapsehooldus- ja vanemapuhkusel viibivate ametnike ja töötajate
asendajad.
Otsustati Katrini ettepanekut arvestada ja muuta sõnastust seletuskirjas, mitte õiendis. Otsustati
seletuskirja punkti 3.4. sõnastusse lisada juurde „Eelpool toodud põhimõte kehtib ka
lapsehooldus- ja vanemapuhkusel viibivate ametnike ja töötajate asendajatele“.
3. Ühinemislepingu seletuskirja ülevaatamine
Ühiselt vaadati üle Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla
ühinemislepingu seletuskiri ning otsustati sisse viia mõningates punktides parandused ja
täiendused.
Otsustati lisada täiendus 1. punkti kolmandasse lõiku: Endise Vastseliina kihelkonna
lõunapoolsed alad moodustavad Misso valla tuumiku, viimase alla kuulub ka Luhamaa ümbrus,
mis on setumaa ala.
Lisati täiendus 1. punkti neljandasse lõiku: Loomaks eeldusi ühinemise positiivsele mõjule
ettevõtluskeskkonna arendamisel sisaldab ühinemisleping vastavasisulisi põhimõtteid
(ühinemislepingu punktid 7.1-7.10), millest ettevõtluse arendamisel lähtutakse, kokku on
lepitud ettevõtluse arengustrateegia koostamine (strateegia koostamisele kaastakse piirkonna
ettevõtjad ja teised huvigrupid).
Otsustati muuta 1. punkti kuuendas lõigus välja toodud põhimõtteid ning sõnastada punkte
üldsõnalisemaks.
Kell 11.40 lahkus koosolekult Karel Saarna.
Täiendati punkti 3.1. loetelusid Haanja vallal, Misso vallal, Rõuge vallal ja Varstu vallal.

Kui kõik volikogud nõustuvad Haanja Vallavolikogu 1. detsember 2016 otsusega nr 49, siis
tuleb muuta seletuskirjas punkti 3.2. esimese lõigu sõnastust: säilitada olemasolev koolivõrk Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu koolid.
Lisada punkti 3.4. juurde täiendus, et eelpool toodud põhimõte kehtib ka lapsehooldus- ja
vanemapuhkusel viibivate ametnike ja töötajate asendajatele.
Parandada punktis 3.7. Haanja piirkonna uuele lepingule ülemineku kuupäev: 01.11.2018.
Punktis 4.1. muuta sõnastust: Uut omavalitsust teenindava ametiasutuse asutamine ja selle
struktuuri kinnitamine on uue vallavolikogu pädevuses, kuni nende toiminguteni jõudmiseni
jätkavad senised vallavalitsused (tänaste ametiasutuste ametnike ja töötajate koosseis kajastub
tabelis 3) ja nendes töötavad ametnikud/töötajad oma seniste ülesannete täitmist.
Tiit Toots lubas uurida Kadri Tillemannilt, et millest on tingitud seletuskirjas olevas Diagramm
1. Võrumaa rahvastikukõver 2016. aasta rahvaarvu tõus?
4. Ühinemislepingu ja selle lisade ülevaatamine ja lõplik vormistamine
Tiit Toots andis ülevaate ühinemislepingusse ja selle lisadesse sisse viidud täiendustest ja
parandustest.
Otsustati, et lisaks viie vallavolikogu otsusele, allkirjastavad ühinemislepingu vallavolikogude
esimehed ja vallavanemad.
Järgmise päeva hommikuks saadetakse kõikidele osapooltele ühinemisleping ja lisad, et kõik
vallad saaksid need avalikustada kodulehtedel, et elanikud saaksid enne rahvaküsitlust ülevaate
ühinemisprotsessist.
Tiit Toots lubas suhelda ettevõttega Komakoht OÜ ja leppida kokku ühinemislepingus vajalike
redaktsiooniliste paranduste tegemiseks. Ühinemislepingu allkirjastamise hetkeks peab olema
lõplik vormistamine paigas.
5. Muud küsimused
11. ja 12. detsembril toimub kõigis viies vallas rahvaküsitlus. Rahvaküsitluse tulemused tuleb
volikogudes kinnitada ära enne 27. detsembril toimuvat ühisistungit.
Parandatud ja täiendatud on ühinemisläbirääkimiste ajakava, mis on ka kõikidele osapooltele
edastatud.
Kui kõik volikogud on lõplikult kinnitanud õiendi, siis tuleb teha ka vastused ettepanekute
tegijatele ning edastada neile, milliseid ettepanekuid arvestati ja milliseid mitte. Ettepanekutele
vastamise korraldab see vald, kellele ettepanekud laekusid. Lisaks vastab Haanja vald Kultuuri,
spordi ja kolmanda sektori töörühma ettepanekutele.
27. detsembril kell 18.30 toimub Rõuge rahvamajas volikogude ühisistung. Päevakorras on
ühinemislepingu kinnitamine ning allkirjastamine.
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