Haldusreformi juhtrühma VI töökoosolek
Rõuge

17. november 2016

Koosoleku algus kell 10.00, lõpp kell 12.30.
Osalesid: Rõuge Vallavolikogu esimees Karel Saarna, Rõuge vallavanem Tiit Toots, Haanja
vallavanem Juri Gotmans, Haanja Vallavolikogu esimees Aigar Kalk, kultuuri, spordi ja III sektori
töörühma juht Sirje Pärnapuu, Varstu vallavanem Rein Ansip, Misso vallavanem Lembit Sikk,
Misso Vallavolikogu esimees Aigar Paas, Misso vallasekretär Kaire Trumm, sotsiaal- ja tervishoiu
töörühma juht Mariliis Raidma, Mõniste vallavanem Katrin Roop, Mõniste Vallavolikogu esimees
Tõnu Lindeberg ja Mõniste vallasekretär Eve Mändmaa.
Juhtrühma koosolekule on kutsutud vallasekretärid, et arutada rahvaküsitluse korraldamisega
seotud tegevusi.
Koosolekut juhatas Rõuge vallavanem Tiit Toots ja protokollis kantselei peaspetsialist Siiri
Mõttus.
Koosoleku päevakord:
1. Liitumislepingule esitatud ettepanekute ülevaatamine
2. Liitumislepingu seletuskirja ülevaatamine
3. Finantsanalüüsi ülevaatamine
4. Ühinemise infolehe ülevaatamine
5. Ajakava ülevaatamine ning täiendamine
6. Muud kohapeal tekkinud küsimused
1. Liitumislepingule esitatud ettepanekute ülevaatamine
Ettekandja Tiit Toots
Kõigile valdadele olid eelnevalt ära jagatud ettepanekud, millele tuli vastus koostada. Enne
juhtrühma koosolekut pidid kõik vastused üle vaatama ja vajadusel neid täiendama.
Vaadati üle kõik tabelisse kantud ettepanekud ja vastused. Toimus arutelu, mille käigus
täiendati/muudeti
sõnastusi
ja
koostati
lõplikud
vastused
ettepanekute
arvestamise/mittearvestamise kohta.
Lepiti kokku, et ühinemislepingus ja uues põhimääruses kajastatakse vallavalitsuse ametnikele ja
töötajatele koondamise korral täiendava preemia maksmine sõltuvalt staažist:
Staažiga kuni 1 a 2 kuu töötasu ulatuses
Staažiga 1-10 a 4 kuu töötasu ulatuses
Staažiga 11-20 a 5 kuu töötasu ulatuses
Staažiga üle 20 a 6 kuu töötasu ulatuses
Ühinemislepingut ei saa enne avalikustada, kui muudatused on kõigi volikogude poolt kinnitatud.
Leping ja seletuskiri peavad olema avalikustatud enne rahvaküsitluse toimumist. Rahvaküsitlus
toimub 11.12.–12.12.
Koduseks ülesandeks:
Kõigil teha omapoolsed parandused tänase-homse päeva jooksul (18.-19.11.) ühinemislepingu
avaliku väljapaneku käigus laekunud ettepanekutele ja vastuväidetele.
Misso vallavanemal arutada Kadri Tillemanniga seletuskirja täiendamist.

2. Liitumislepingu seletuskirja ülevaatamine
Vaadati veelkord üle liitumislepingu seletuskiri, mida oli täiendatud 7. novembri juhtrühma
koosoleku ettepanekute põhjal.
Tiit Toots kandis täiendused ette.
Seletuskirjast on puudu need täiendused, mis tulevad finantsanalüüsiga tutvumise järgselt.
Varstul on hetkel puudu kalmistud, need lisada.
Koolivõrgu teema hetkel seletuskirjas puudu.
Lisada struktuuripuu ja ja sissejuhatus praeguse struktuuri põhjal.
Haanja vallavanem saadab lisamiseks omatulu teenivate objektide rahastamise põhimõtted (näit.
Munamäe torn).
3. Finantsanalüüsi ülevaatamine
Tiit Toots tutvustas Mihkel Laane poolt koostatud finantsanalüüsi.
Järeldus on kokkuvõttes hea. Järelduses on kirjas, et perioodi 2018–2025 investeerimivõime on
kokku kuni 11 miljonit eurot (omavahendid ja laen). Aluseks on võetud investeeringute tabel, seda
Mihkel Laanega täpsustada.
Huvihariduse omavalitsuse finantseeringu protsent on puudu. Huvihariduse transpordi
kompenseerimine panna sisse.
Iga omavalitsus kaardistab uueks aastaks tasuta teenuste paketi (nt Munamäe torni tasuta külastus
oma valla inimestele).
Sõnastada põhimõtted, mis alustel toimub toetuste ühtlustamine. Universaalsed toetused
(sünnitoetus, matusetoetus, 1. klassi mineva lapse toetus) maksimumi järgi. Toetuste ühtlustamisel
lähtuda vajaduspõhisusest.
4. Ühinemise infolehe ülevaatamine
Teade rahvaküsitluse toimumise kohta avaldada haldusreformi infolehes ja ühine teade
maakondlikus lehes, Lõunalehes. Vabariigi Valitsuse määruses on võimalus elektrooniliseks
hääletuseks. 3 juhtrühma liiget pooldasid e-hääletust, 6 ei pooldanud. Arutelu tulemusena lepiti
kokku, et elektroonilist küsitlust ei tule.
Põhjendus: e-valimiste keskkonna kasutamine on tasuline, juba toimunud küsitlused on olnud
kesise arvuga ja rahvaküsitluse tulemused pole volikogude jaoks siduvad. Raha kasutus ei ole
sellisel juhul põhjendatud.
Ühinemise infolehes kajastatakse vallajuhtide kirjutisi. Toimus nime ideekorje auhindade
loosimine, lehes avaldatakse nimekorje loosimise võitjate nimed.
Lehes ilmub rahvaküsitluse toimumise teade.
5. Ajakava ülevaatamine ning täiendamine
Ühinemislepingusse lisati siiani täitmata kohad: keskus Rõugesse, 5 valimisringkonda ja volikogu
koosseis 19 liikmeline. Teenuskeskused lepingusse aleviku/küla täpsusega.
Alates 5. detsembrist läheb skorrigeeritud leping avalikustamisele. Seletukiri tuleb võimalikult
kiiresti valmis teha, 23. novembri õhtul peab kõik olema tehtud.
6. Muud kohapeal tekkinud küsimused

Rahvaküsitluse tulemused kinnitatakse volikogu otsusega kahe nädala jooksul pärast küsitluse
lõppemist. Kaebused peavad olema esitatud 13.–15. detsembri jooksul. Ühinemislepingu
kinnitamine ja allkirjastamine volikogude ühisistungil. Ühisistungi orienteeruv kuupäev 19.–22.
detsember kell 18.30. Koosoleku koht ja kuupäev tuleb volikogude esimeestel kokku leppida.
Juhtrühma järgmine kokkusaamine finantsanalüüsi teemal Haanjas. Koosolekule kutsuda Mihkel
Laan.
Soovitus: avalikkusele edastada heatahtlikke sõnumeid.
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