Haldusreformi juhtrühma XI töökoosolek
Kuutsi

28. aprill 2017

Koosolek algas kell 9.00 Mõniste Kooli hoones.
Koosolekul osalejad: Haanja vallavanem Juri Gotmans ning kultuuri, spordi ja kolmanda
sektori töörühma juht Sirje Pärnapuu, Misso vallavolikogu esimees Aigar Paas, Misso
vallavanem Mariliis Raidma, Rõuge vallavanem Tiit Toots, finants-, majandus- ja arengu
töörühma juht Taavi Karu, Varstu vallavanem Rein Ansip, Mõniste vallavolikogu esimees
Tõnu Lindeberg ja Mõniste vallavanem Katrin Roop.
Koosolekut juhatas Rõuge vallavanem Tiit Toots.
Protokolli koostas Mõniste vallasekretär Eve Mändmaa.
Päevakord:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tulevase valla struktuuri arutelu.
Valimisringkondade arutelu.
Toetuste arutelu.
Töörühmade valdkondade arutelu.
Külade samanimelisuse arutelu.
Muud küsimused.

1. Päevakorrapunkt
Tulevase valla struktuuri arutelu.
Tiit Toots: Rahandusministeerium on andnud soovituslikud juhised uue ametiasutuse
teenistuskohtade koosseisu täitmiseks. Juhis keskendub eelkõige toimingutele, mis viiakse läbi
pärast ühinenud kohaliku omavalitsuse uue volikogu poolt valla ametiasutuse struktuuri ja
teenistuskohtade koosseisu kehtestamist. Enne kohaliku omavalitsuse volikogu valimisi tuleb
ette valmistada uue ametiasutuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu eelnõu ning koostada
ametijuhendid. Ühinemiskonsultant Kadri Tillemann osaleb ametijuhendite ettevalmistamisel.
Haldusreformi seaduse kohaselt alustab uus ametiasutus tööd 01.01.2018.
Struktuuri kohta esitatud muudatusettepanekud arutati läbi osakondade kaupa.


Majandusosakond ja arendusosakond

Juri Gotmans, Haanja valla ettepanekud: Majandusosakonnas tuleb ehitusspetsialisti
ametikohale lisaks kavandada ka teine ehitusspetsialisti ametikoht. Üks spetsialist ei jõua
tegelda ehitusregistriga, ehitus- ja kasutuslubadega, projekteerimistingimustega, tehniliste
ehitusprojektide läbivaatamisega, järelevalvega ehitusobjektidel. Ehitiste osas on ülesandeks ka
haldusmenetluse ja väärteomenetluse läbiviimine. Majandusosakonda peab planeerima
planeeringute spetsialisti ametikoha, kelle ülesanneteks oleksid üldplaneeering,
detailplaneeringud, valdkonna planeeringud jne. Projektispetsialisti ametikoht tuleks
struktuurist välja jätta, kuna töö saaks osta sisse väljastpoolt või lahendada tähtajaliste
lepingutega konkreetsete projektide raames.
Tiit Toots: Leian, et struktuuris peab olema projektispetsialisti ametikoht. Tema ülesandeks on
ka ettevõtjate ja MTÜ-de projektide nõustamine. Tuleb üle vaadata, kui palju

detailplaneeringuid on menetluses olnud. Palun kõigil esitada perioodil 2013 kuni 2017
menetletud detailplaneeringute arvu kohta andmed.
Tiit Toots, Rõuge valla ettepanekud: Maaspetsialisti üheks tööülesandeks oleks ka ADS
süsteem. Üks ehitusspetsialist ei jõua tegeleda ehitusregistriga (projekteerimistingimuste,
ehituslubade ning kasutuslubade väljaandmine) ja ehitusjärelevalvega. Üheks lahenduseks on
teede spetsialisti asemel teha ehitusspetsialisti ametikoht, kelle ülesandeks on ka teedega
seonduv ning planeeringud.


Finantsosakond

Tiit Toots, Rõuge valla ettepanek: Raamatupidaja-kassapidaja ametinimetus võiks olla
raamatupidaja.
Juri Gotmans, Haanja valla ettepanek: Finantsosakonnas tasub kaaluda raamatupidajakassapidaja 0,5 kohale lisaks 0,5 lisamist, kokku 1 koht. Arvestama peab, et sularaha tehingute
arv võib olla suhteliselt mahukas uues vallas. Sularahatehingute maht tuleb üle vaadata.


Kantselei

Tiit Toots, Rõuge valla ettepanekud: Muuta abivallasekretäri ametikoha nimetust, asendades
see nimetusega vallasekretäri abi või jurist. Lahendada tuleb erinevate komisjonide ja
koosolekute protokollimine. Lahendada tuleb töötervishoiu ja -kaitse ning esmaabi teema.
Juri Gotmans, Haanja valla ettepanekud: Ettepanek on muuta abivallasekretäri ametinimetus
vallasekretäri abiks või juristiks. Teeme ettepaneku, et arhivaari ametinimetus oleks
arhivaar/kantseleispetsialist ning tema ülesandeks oleks lisaks arhiivile ka osaliselt
kantseleispetsialisti ülesanded. Seletuskirja tuleb märkida, kuidas lahendatakse IT ja
andmekaitse küsimused.


Haridusosakond

Juri Gotmans, Haanja valla ettepanekud: Ettepanek on edaspidi kaaluda haridusosakonna ja
kultuuriosakonna ühendamist üheks osakonnaks. Kultuuriosakonnas tuleb kaaluda spordi ja
rahva tervise valdkonnaga tegeleva spetsialisti ametikoha loomist.


Sotsiaalosakond

Tiit Toots, Rõuge valla ettepanek: Sotsiaaltransporditeenuse osutamiseks tuleb võtta tööle
eraldi inimene või osta teenus sisse.
Juri Gotmans, Haanja valla ettepanek: Seletuskirjale lisada koduteenust ja tugiisikuteenust
osutavate töötajate töökohtade arv. Teeme ettepaneku lisada sotsiaalosakonna juurde veel 1
lastekaitse spetsialisti ametikoht.
Katrin Roop: Järgmiseks reedeks, 5. maiks 2017, palun saata tehtud ettepanekud mulle
kirjalikult.
2. Päevakorrapunkt.
Valimisringkondade arutelu.
Tiit Toots: Tulevase Rõuge valla ühinemislepingus sõnastatud ringkondade arv ning volikogu
liikmete arv ei vasta arvutuslikult seaduses sätestatud nõuetele. Mandaatide arv ei või

moodustatavates valimisringkondades olla väiksem kui kolm. Volikogu jaotab mandaadid
valimisringkondade vahel, lähtudes valijate arvust rahvastikuregistri andmete põhjal
valimisaasta 1. juuni seisuga. Kui arvutada ringkonnad seniste valdade piirides ning Misso valla
valijate hulgast arvutada välja Luhamaa valijad, on Misso ringkonnas minimaalne kolm
mandaati saavutatav siis, kui volikogu liikmete koguarv on minimaalselt 27.
Valimisringkondade ja -jaoskondade, samuti valimiskomisjonide moodustamist ning volikogu
liikmete arvu käsitlevad otsused tuleb vastu võtta hiljemalt 2017. aasta 15. juuniks. Kui
asjaomased volikogud ei ole otsuseid teinud hiljemalt 2017. aasta 15. juuniks või kui
volikogude otsused ei ole samased, teeb maavanem koostöös asjaomaste volikogudega
kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduses sätestatud valimistoimingud ja kinnitab
otsused oma korraldusega hiljemalt 2017. aasta 19. juuliks.

3. Päevakorrapunkt
Toetuste arutelu.
Tiit Toots: Mariliis Raidma on omavalitsustes makstavate toetuste kohta koostanud tabeli, mida
töörühmad saavad oma töös sisendina kasutada.

4. Päevakorrapunkt
Töörühmade valdkondade arutelu
Eelmisel juhtrühma koosolekul lepiti kokku, et iga vald vaatab üle ning annab juhtrühma
koosolekul ülevaate teemadest (Haanja - kultuur, sport ja kolmas sektor, Misso - sotsiaal, Rõuge
- finants, majandus ja areng ning Varstu - haridus), mida töörühmad peaksid enne ühinemist
arutama.
4.1.Haldusreformi finants-, majandus- ja arengu töörühma teemad
Tiit Tootsi ülevaade finants-, majandus- ja arengu töörühma teemade kohta:





Ettevõtluse arengustrateegia koostamise koosolek toimub 5. mail 2017 kell 14.00
Metsavenna talus.
Koolitranspordi edasine korraldamine tuleb läbi arutada. Rõuge vallal ja Mõniste vallal
lõpeb vedajaga leping 31.08.2017. Haanja vallal on koolitransport korraldatud koostöös
Vastseliina ja Misso vallaga.
Võru maakonna arengustrateegia 2014-2020 rakenduskavad on avatud täiendamiseks ja
muutusteks. Muudatuste esitamise tähtaeg on 22. mai 2017.a. Rakenduskavades peavad
kajastuma need projektid, mille jaoks plaanitakse vahendeid taotleda või mida
plaanitakse viia ellu aastatel 2017-2019.

Mariliis Raidma tegi ettepaneku koostada koondtabel valla omandis olevatest kasutuseta
hoonetest ja rajatistest.
4.2. Kultuuri, spordi ja kolmanda sektori töörühma teemad
Juri Gotmans tegi ettepaneku arutada kultuuri, spordi ja kolmanda sektori töörühmas läbi
järgmised teemad: kultuuritöötajate tasud, ringijuhtide tasud, ringides osalemise tasud,

rahvamajade teenustasud, spordirajatiste kasutamise tasud, ostetud teenuste ühtlustamine
(huvikoolid jne), tulevaste investeeringute prioriteetsus, eelarvete ühtlustamine, väikevahendite
inventuur ja väikevahendite kasutamiseks andmine, kultuuriasutustes pakutavate võimaluste
kaardistamine, MTÜ-dele toetuste maksmise põhimõtete arutelu.
Sirje Pärnapuu tegi ettepaneku lisada loetelusse külavanemate teema.
Katrin Roop tegi ettepaneku lisada loetelusse raamatukogude teema.

5. Päevakorrapunkt
Külade samanimelisuse arutelu.
Ühe valla piires ei või olla samanimelisi asustusüksusi. Haldusreformi käigus jääb tulevase
Rõuge valla piiridesse mitu samanimelist küla. Samanimelised külad peavad uued nimed saama
2017. aasta kohalike valimiste ajaks, samal ajal uute valdade tekkimisega. Üks lahendus on
korduvatele nimedele hargtäiendi lisamine. Üldreeglina liitub hargtäiend nimetuumaga
sidekriipsu abil nimetuuma ette (näiteks Mõniste-Kallaste, Haanja-Kallaste). Võimalikud
lahendused on ka külanime muutmine, külade ühendamine või muud kompromissid.
Nimearuteludesse tuleb kaasata külade elanikud. Haanja vald on külade nimeküsimuse
lahendamiseks moodustanud töörühma, kes on valmis teiste omavalitsuste ja külaelanikega
külade nimeküsimuse läbi rääkima.

6. Päevakorrapunkt
Muud küsimused.
6.1.Uue valla sümboolika
Haanja vald on ette valmistanud uue valla vapi ja lipu konkursi dokumendi. Uue valla vapi ja
lipu kavandamisel ei pea lähtuma praegusest sümboolikast. Vapi ja lipu kavandite esitamiseks
planeeritakse 3 nädalat. Hinnapakkumises tuleb esitada hind koos autoriõiguse müümisega.
6.2.Järgmine koosolek
Järgmine juhtrühma koosolek toimub 19. mail 2017 kell 9.00 Haanja vallas Rogosi mõisas.
Koosolek lõppes kell 10.45.
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