Haldusreformi juhtrühma XV koosoleku
Protokoll
Misso

18. august 2017. a

Koosoleku algus kell 13.00, lõpp kell 14.35
Osalesid: Haanja vallavanem Juri Gotmans, Misso Vallavolikogu esimees Aigar Paas, Misso
vallavanem Mariliis Raidma, Misso Vallavolikogu liige Tiit Niilo, Rõuge Vallavolikogu esimees Karel
Saarna, Rõuge vallavanem Tiit Toots, Varstu vallavanem Rein Ansip, finants-, majandus- ja arengu
töörühma juht Taavi Karu, omavalitsuste ühinemiskonsultant Kadri Tillerman (saabus kell 13.25)
Koosolekut juhatas Rõuge vallavanem Tiit Toots.
Protokollis Misso Vallavalitsuse sekretär Merilin Sibul.
Päevakord:
1. Ülevaade külanimede muutmisest
2. Ühinemislepingute muutmise arutelu
3. Töörühmadest tulnud küsimuste ja ettepanekute arutelu
4. Ülevaade struktuuri ja ametijuhendite aruteludest
5. Ülevaade sümboolika konkursist
6. Muud küsimused
Päevakorrapunkt 1
Ülevaade külanimede muutmisest
Tiit toots - Rõuge vallas on kaks küla, mis vajavad muutmist- Matsi küla ja Mustahamba küla.
Ettepanek on muuta Matsi küla Rõuge-Matsi külaks ja Mustahamba küla Kahrila-Mustahamba külaks.
Ootame külanimenõukogu seisukohta. Kui need nimed sobivad, siis esitame eelnõu volikogule
kinnitamiseks.
Juri Gotmans – Meie vallas on Mustahamba küla, mille osas oleme saavutanud Rõuge vallaga
kokkuleppe ja meil jääks see endiselt Mustahamba külaks. Samuti vajab muutmist Saika küla, mille
osas ei ole volikogu seisukohta võtnud, samuti ei ole me läbirääkimisi pidanud Misso vallaga, kus on
samanimeline küla.
Aigar Paas – Meie oleme muutmas kolme küla nime. Rebäse küla liidame Häärmäni külaga, seega
kaob meil Rebäse küla ära. Saika külast saab Misso-Saika küla ja Pulli küla muudetakse Põdramõtsa
külaks. Ootame ära elanike ettepanekud ja seejärel saadame eelnõu volikokku kinnitamiseks.
Tiit Toots – Praegu on inimestel ettepanekute esitamise aeg. Ühisvallas jäävad neljal külal ka ühe tähe
erinevused, kuid seda ei ole praegu külanimenõukogu veel arutanud. Tulevikus peame arvestama
sellega, et peame võib-olla ka neid külanimesid muutma hakkama.
Päevakorrapunkt 2
Ühinemislepingute muutmise arutelu
Toimus arutelu lepingu muutmise osas.
OTSUSTATI: Setomaad puudutav osa jääb hetkel ühinemislepingusse sisse. Lepingus muudetakse
ära ainult koondamistasud vastavalt seadusele.
Päevakorrapunkt 3

Töörühmadest tulnud küsimuste ja ettepanekute arutelu
*Sotsiaalmääruste kinnitamine
Mariliis Raidma – Arutasime seda, kuid jäi küsimus, kes valmistab ette uued sotsiaaltoetuste
määrused? Teenustasud jäävad praegu samaks. Koduteenuse korda valmistab ette Triinu Tiks.
Probleemiks on sotsiaaltoetused. See on seotud ka eelarvega. Kui me praegu muudame sotsiaaltoetusi
suures mahus, siis tekitab see probleeme eelarves.
Tiit Toots – Kui me võtame praegu need korrad vastu, siis me ei tea, kas meil järgmine aasta eelarves
ka selle jaoks raha on.
Juri Gotmans – Eelnõusid ja eelarvet peaks koos arutama. Koos eelarvega peaks minema esmasele
arutelule ka korrad. Kordades peaks olema tasakaalustatud eelarve.
Tiit Toots – Koduteenuse kord hakkab kehtima kohe kui see on valmis ja volikogud jõuavad selle
vastu võtta. Sotsiaaltoetuste kord hakkab kehtima 1. jaanuarist 2018. a. Selle aasta koolitoetused
makstakse veel vana toetuse korra järgi.
Mariliis Raidma – Sõidutoetuste osa jäi veel otsustamata. Meie maksame õpilastele sõidutoetuseid
sotsiaaltoetuste alt, aga teised vallad maksavad haridustoetuste alt. Selle peaksime kindlasti
ühtlustama, et millisest eelarvereast seda makstakse. Sama on õpilaste kooli toidurahaga. Me peaks
teiste töörühmadega tegema ühiskoosolekuid – näiteks haridus- ja majandustöörühmaga.
Saime valmis ka tabeli, kus on kirjas kõik toetused. Nüüd on vaja see tabel raamatupidajatega
kooskõlastada ning vaadata üle ka erinevates töögruppides. Finantsjuhtide ja haridustöötajatega on
vaja sõlmida kokkulepped kooli toidurahade ja õpilaste sõidutoetuse osas. Teeme väikse ülevaate ka
lastekaitsevaldkonnast. Misso ja Rõugesse on tulevikus kindlasti vaja lastekaitsespetsialisti.
OTSUSTATI: Saata sotsiaaltoetuste tabel finantsjuhtidele, kes täiendavad seda reaalsete arvudega, et
saaksime eelarve mahu. Sotsiaaltoetuste lõplik tabel peab valmima 20. septembriks 2017. a.
*Finants, majandus ja arengu töörühma kokkuvõte
Taavi Karu – Töörühma koosolek toimus 19. juulil. Arutasime struktuuri, ametijuhendeid ja vaatasime
need üle. Finantsosakonna pool jäi üle vaadata finantsinimestel.
Otsustasime, et kui seadusest ei tulene, et ametikohal on vaja erialast kõrgharidust, siis ei sea seda
nõuet ka meie. Piisab lihtsalt töökogemusest. Teede spetsialistile lisasime kogu ühistranspordi
halduse, ehitusspetsialistile lisandus ehituse järelevalve, maaspetsialist muutus maa- ja
planeeringuspetsialistiks, keskkonnaspetsialistile lisasime töökeskkonna, arenduse poole pealt oleks
ainult osakonnajuhataja, projektispetsialiste peaks olema kaks – üks MTÜ-de ja teine ettevõtete
suunal, infospetsialisti muudaks kommunikatsioonispetsialistiks. Täiendame ametijuhendeid 28.
augusti koosolekuks.
Mariliis Raidma – Kas olete arutanud ka tariife? Töörühm võiks seda kindlasti teha.
Juri Gotmans – Kindlasti on vaja meil ühtlustada ka majandusega seotud tariifid, näiteks korterite üür
ja halduskulud jne.
Tiit Toots – Oluline on, et hetkel oleks väljaminevad toetused ühtlustatud, aga nii öelda sissetulekud
võib jätta uue valitsuse otsustada.
Kadri Tillerman – Tulevikus saate lisaeelarvetega seda reguleerima hakata, aga praegu peaks juba
eelarvet koostama hakkama.
Taavi Karu – Täna kehtivad lepingud lähevad edasi ühisvallale ja kõik toimub samm-sammult. Kõik
koondatakse ühtseks taristuks paari aasta jooksul.
Juri Gotmans – Näiteks Võru Vesi, kes osutab teenust, on kõrgemal tasemel kui väiksed ettevõtted,
kes on varem tegutsenud. Siinkohal peaks mõtlema, et kas koondame kõik ühte, ka vee- ja
kanalisatsiooni ja haldama hakkab üks suur ettevõte. Seda tasuks kaaluda.
Tiit Toots – Täna me seda ei otsusta ning samuti ei hakka ettevõtet looma.

Päevakorrapunkt 4
Ülevaade struktuuri ja ametijuhendite aruteludest
Tiit Toots – Järgmine nädal 28.08 toimub ametijuhendite arutelu kõigile amtnikele ja töötajatele. Enne
seda peaks kindlasti finantsjuhid ja vallasekretärid kokku saama, kuna nende ametijuhendid on veel
lahtised.

Kadri Tillerman – Tänaseks on olemas ka majandus ja sotsiaalinimeste ametijuhendid. Saadan
teisipäeval või kolmapäeval Haanja vallale ürituse kava ja lingi, kus on leitavad kõik ametijuhendid.
Haanja vald saadab siis need teistele valdadele edasi.
Tiit Toots – Kas peaks koostama ka personali värbamise korra?
Juri Gotmans – Me ei näe hetkel seda vajadust. Pigem teeme täna tööd ametijuhenditega.
Värbamiskorra juures peame nagunii lähtuma Eesti Vabariigi kordadest ja jätame selle koostada uuele
valitsusele.
Tiit Toots – Mis plaanid on tulevikus IT valdkonnaga? Praegu on viie valla peale kokku IT kulu 5090
eurot kuus. Siin on kaalumise koht, kas võtta ühisvalla peale täiskohaga IT-spetsialist, siis on see
kulu väiksem.
Juri Gotmans – See 5090 eurot peaks sisaldama ka majandus- ja transpordikulusid, mitte ainult palka.
Tiit Toots – See jääb uue valitsuse otsustada, kuidas lahendada ühisvalla IT pool.
Tiit Niilo – Kui millalgi kuulutatakse IT osas välja konkurss, siis konkursi tingimustes võiks kirjas
olla, et see inimene, kes hakkab seda tööd tegema, elab siin või tuleb siia elama.
Tiit Toots – Minu mõte on see, et IT spetsialist käiks ka koolimajades. Iga päev või iga nädal kuskil
erinevas koolimajas ja annaks seal vajadusel nõu.
Tiit Toots esitles ka informatiivset tabelit, kus olid välja toodud loodavate töökohtade tasud.
Päevakorrapunkt 5
Ülevaade sümboolika konkursist
Juri Gotmans – Laekus üheksa vapi visandit. Praegu on välja valitud kaks. Kumbki vapp ei ole
muidugi nii hea kui ootasime ja variant on välja kuulutada uus konkurss, kuid see võtaks liiga kaua
aega. Saatsime need kaks tööd täna hommikul Riigikantseleisse kooskõlastamisele. Arutasime
koosolekul, et need kaks vappi võiks nädala jooksul olla üleval Facebookis, et inimesed saaks neid
„laikida“. Samuti võiks olla need üleval raamatukogudes, kus inimesed saavad oma seisukohti anda.
Peame kuidagi inimesi kaasama lõpliku töö valimiseks. Annaks inimestele võimaluse näiteks nädala
aja jooksul avaldada oma arvamust nii elektroonses keskkonnas kui raamatukogudes. Rahvaküsitlusse
võiks lisada info, et lõpliku otsuse teevad ikkagi viie ühineva valla volikogud. Enim rahvahääli saanud
töö võiks minna otsustamiseks septembrikuu volikokku.
Päevakorrapunkt 6
Muud küsimused
SA Võrumaa Arenduskeskus – asutatud.
Viie valla ühine kalender – Tiit Toots suhtleb Rõuge kalendritegija Martin Mark´iga ja uurib, kas ta on
valmis tegema ühiskalendrit.
Järgmine juhtrühma koosolek – toimub vastavalt vajadusele.
Viie valla ühine infoleht, ajaleht ja kodulehekülg – Infoleht võiks olla lühike ja ilmuda iga kuu.
Põhjalikum leht võiks ilmuda kord kvartalis. Kodulehekülge peab arutama.
Ettevõtlusstrateegia – Koostada esitlus ja seda esitleda volikogude koosolekutel.
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