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Enne koosolekut tutvuti Varstu Kultuurikeskuse majaga.
Koosolek algas kell 9.50, lõppes kell 12.00
Koosolekut juhatas Rõuge vallavanem Tiit Toots.
Protokollis Varstu vallasekretär Malle Vissel.
Koosolekust võtsid osa: Rõuge Vallavolikogu esimees Karel Saarna, Rõuge vallavanem Tiit
Toots, Misso Vallavolikogu esimees Aigar Paas, Misso vallavanem ning sotsiaal- ja tervishoiu
töörühma juht Mariliis Raidma, Misso Vallavolikogu liige Tiit Niilo, Varstu Vallavolikogu
esimees, hariduse töörühma juht Ale Sprenk, Varstu vallavanem Rein Ansip, Haanja
Vallavolikogu esimees Aigar Kalk, Haanja vallavanem Juri Gotmans, Mõniste Vallavolikogu
esimees Tõnu Lindeberg, Mõniste vallavanem Katrin Roop ja finants-, majandus- ja
arendustöörühma juht Taavi Karu.
Kinnitati koosoleku päevakord:
1. Ülevaade kahe koosoleku vahel toimunud tegevustest.
2. Tulevase valla struktuuri arutelu.
3. Valdade poolt esitatud ning planeeritud projektide ülevaade.
4. Toetuste ja töötasude ühtlustamise põhimõtete arutelu.
5. Külade samanimelisuse arutelu.
6. Muud küsimused.
Mõniste volikogu esimees Tõnu Lindeberg soovib sõna.
Läbi Riigikogu liikme Kalvi Kõva on tõusetunud jällegi küsimus, et Rõuge vald on ebaausalt
käitunud. Kõva, tahtes teenida plusspunkte, on väitnud Mõniste volikogu liikmele, et valla nime
muutmine oli tema teene. Kas siis ikkagi jääb nii, et otsustame midagi ära ja kui see kellelegi ei
meeldi, otsime tutvusi ja hakkame tagaselja tegutsema. Meil on ühinemisel käia pikk tee, kuid
mille nimel me tegeleme asjadega, kui usaldust ei ole. Otsustame ja siis see ei olegi nagu otsus.
Kareli saadetud vabanduskiri, et lõpetame ära ja lähme edasi, ei veena kedagi.
Rõuge juhid, kuidas saate kinnitada, et teid saab uskuda?
Tiit Toots – Ma olen öelnud, et olin teadlik valla kodanike aktiviseerumisest, aga ise selle taga ei
olnud. Valla kodanikud olid eestvedajad.
Karel Saarna- Veelkord vabandan, et Korbi kohtusin, see oli tingitud nooruslikust uljusest ja see
kohtumine oli mu ainuke kontakt ministriga. Leppisime juhtrühmas kokku, et mõtleme koos välja
tegevusi kuidas usaldust ja koostööd parandada. Rõuge need ettepanekud ka saatis ja juhtrühm
töötas need ka läbi. Mitmed tegevused on juba elluviimisel.
Tõnu Lindeberg – Korbi juures käimine ei olegi kuritegu. Küsimus selles, et see mida ära
otsustame, seda muutma ei hakata.
Juri Gotmans – Küsimus jah pigem selles, et omati infot ja seda ei edastatud partneritele. See
tekitab tõesti kergelt käegalöömise efekti. Meile on vajalik et uus omavalitsus oleks elujõuline ja
selleks peame sõudma ühes paatkonnas. Me peame suutma vaadata ja näha nüüd kõike laiemalt,
1000 km2 suuruse valla seisukohalt. Seda ka igasuguse info edastamises. Näiteks Rõuge poolt
välja käidud idee suurte tähtedega nimemonumendi osas, ei ole Haanja jaoks prioriteet. Aga
Rõuge pressiteade selle kohta oli ennatlik ja võis välja lugeda, et varsti on see kõigil. Haanjas
tahetakse näiteks paigaldada hoopis infotabloo. Meil oli kokkulepe, et struktuuri kohta antakse
infot töötajatele peale tänast koosolekut. Aga justkui olla juba räägitud (fakte ei ole) et Rõuge
valla töötajad on kursis uue struktuuriga.
Tiit Toots – Tegemist on väärinfoga. Rõuge valla töötajatele ei ole avaldatud struktuuri mustandit.

Karel Saarna – Nimemonumendi osas oli meil ainult ettepanek teistele, et teeme seda koos. Veel
halvem oleks olnud kui oleksime teavitanud, et teeme seda üksi.
Tiit Tootsi küsimus Juri Gotmansile. Kas oled väitnud Rõuge volikogu liikmele, et Karel peaks
loobuma volikogu esimehe kohast.
Juri Gotmans. Jah, olen öelnud, et Karel Saarna peaks tagasi astuma juhtrühma liikme kohalt ning
kuna minu arvates on juhtrühma liikmelisus seotud volikogu esimehe kohaga, siis peaks Karel
astuma tagasi volikogu esimehe kohalt ja olen ka jätkuvalt seda meelt, sest usaldus on kõikuma
löödud. Aga see ei ole meie otsustada.
Lepiti ühiselt kokku, et kui on erimeelsusi, siis teavitatakse koheselt partnereid. Kokkulepitud
olulist infot jagatakse ühtemoodi, siis ei teki infomüra.
Päevakorrapunkt 1
Ülevaade kahe koosoleku vahel toimunud tegevustest.
1.1.Uue valla ettevõtlusstrateegia koostamise hanke võitja selgunud, hange odavnes ca 4000 €
võrra ja koostamisel on põhitaotlus.
1.2. Kultuuriürituste ühine info saadud neljalt vallalt ja koostatakse flaierit, mida jagatakse juba
Maamessil.
1.3. Maamessil ühises messiboksis osalemiseks ootab Rõuge vald tagasisidet 01. aprilliks.
1.4. Norden projektist raha saamisel toimuvad ühised õppereisid: Island 10.-14. sept. ja Soome
24.-28. sept. 2017.
Päevakorrapunkt 2
Tulevase valla struktuuri arutelu.
Koosoleku juhataja tutvustab ühiselt 20.03.2017 Mõnistes koostatud ja Mõniste vallavanema
Katrin Roobi poolt kirja pandud uue valla struktuuri.
Ale Sprenk palub alustada arutelu haridusosakonnast ja lahkub peale arutelu koosolekult.
Struktuur arutatakse läbi osakondade kaupa, muudatusettepanekuid esitasid Juri Gotmans, Tiit
Toots, Ale Sprenk, Aigar Kalk, Katrin Roop, Tiit Niilo, Taavi Karu ja Mariliis Raidma.
Otsustati: Katrin Roop viib esitatud parandusettepanekud struktuuri ja 05.04. saadab juhtrühma
liikmele ülevaatamiseks. Peale seda tutvustatakse struktuuri koos seletuskirjaga volikogudes ja
vallamajades, et saada tagasisidet.
Taavi Karu: Kui struktuur saab paika, peab ühiselt üle vaatama ka Rõuge vallamaja ruumid, kuhu
midagi paigutada ja kas kõik mahub?
Juri Gotmans: Ruumi puudus pole probleem, võib töötada ka piirkonna kõrvalmajades.
Tõnu Lindeberg: Terve osakonna asumine kuskil mujal ei ole mõistlik.
Aigar Kalk: Omades kogemust Eesti Posti ajast, kus organisatsioon oli maakonda pidi laiali, saan
kinnitada, et osakondade või selle osade paiknemine peamajast eraldi (praegustes vallakeskustes)
on võimalik ja sõltub tahtest, kuid sünenergia on suurem, kui kõik koos töötavad, sealjuures info
liikumine on väga tähtis.
Päevakorrapunkt 3
Valdade poolt esitatud ning planeeritud projektide ülevaade.
Kooleoleku juhataja tutvustas valdade poolt esitatud töösolevaid ja planeeritavaid projekte.
Päevakorrapunkt 4
Toetuste ja töötasude ühtlustamise põhimõtete arutelu.
Lepiti kokku, et sotsiaaltoetused ja sotsiaaltranspordi hinnad peaksid olema ühtsed.
Selekteerida:
1) toetused, mis ei sõltu taotleja sissetulekust;
2) toetused, mis sõltuvad taotleja sissetulekust;
3) riiklikud toetused.

Lapsevanema poolt makstavad huvihariduse hinnad ühtlustada, sest inimese jaoks ei tohi olukord
halvemaks-kallimaks minna, vald maksab siis vahepealse osa.
Otsustati: Järgmiseks juhtrühma töökoosolekuks kaardistada toetused valdkondade kaupa ja
töötasud.
Päevakorrapunkt 5
Külade samanimelisuse arutelu.
Leiti, et üheks võimaluseks oleks samanimeliste külade puhul kasutada oma piirkonna nime
eesliidet.
Karel Saarna lubas uurida juhiseid, mis võimalused on külade nimede osas toimetada.
Otsustati: Iga omavalitsus teeb juhtrühmale ettepaneku külade nimede muutmise osas ja lisab
tabelisse külades elavate inimeste arvu.
Päevakorrapunkt 6
Muud küsimused.
6.1. Uue valla sümboolika. Juri Gotmans selgitas, et uue sümboolika osas töö käib. Konkursi
lähteülesannetest teavitatakse juhtrühma liikmeid ülejärgmisel nädalal.
6.2. Kõik vallad kaardistavad ja valmistavad järgmiseks juhtrühma koosolekuks vastavalt enda
poolt juhitud töörühmale, valdkondlikud teemad, mida võiksid vastava valdkonna töörühmad
arutada.
6.3. Järgmine juhtrühma koosolek toimub 28. aprillil kell 9.00 Mõnistes.
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