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Osa võtsid: Misso Vallavolikogu esimees Aigar Paas, Mõniste vallavanem Katrin Roop, Haanja
Vallavolikogu esimees Aigar Kalk, Varstu Vallavolikogu esimees Ale Sprenk, Varstu vallavanem
Rein Ansip, Haanja vallavanem Jüri Gotmans, Rõuge Vallavolikogu esimees Karel Saarna, majandusja arendustöörühma juht Taavi Karu, Misso vallavanem Mariliis Raidma, Rõuge vallavanem Tiit
Toots, Misso Vallavolikogu liige Tiit Niilo (saabus kell 9.44)
Koosolekut juhatas Rõuge vallavanem Tiit Toots.
Protokollis Misso Vallavalitsuse sekretär Merilin Sibul
Päevakord:
1. Ülevaade volikogude seisukohtadest tulevase valla nime osas.
2. Rõuge valla poolt saadetud koostööpunktide tutvustus ja arutelu.
3. Ülevaade valdade poolt esitatud/esitatavatest projektidest
eelarvestrateegias.
4. Tulevase valla struktuuri arutelu.
5. Edasiste sammude arutelu.
6. Muud küsimused.
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Päevakorrapunkt 1
Ülevaade volikogude seisukohtadest tulevase valla nime osas
Misso Vallavolikogu oli seisukohal, et ebaotstarbekas on pöörduda kohtusse, kuna see protsess venib
liiga pikaks. Kuna valitsus ei aktsepteerinud ühiselt ja demokraatlikult valitud nime, siis selle
tagajärjel on usaldus kahjustada saanud ning sellest peaks kindlasti märgi maha jätma ja tegema
valitsusele koos partneritega ühise pöördumiskirja.
Misso vallavanem teavitas, et enne kohaliku omavalitsuse valimisi tuleb ühinemislepingus ära muuta
ka ühisvalla nimi ning lepingud peavad olema korrektsed. Samuti tuleb ühinemislepingus ära muuta
Setomaad puudutav osa kui Luhamaa nulga külad hakkavad kuulama Setomaa valla kooseisu.
Rõuge vallavanem andis teada, et hetkel on Rahandusministeerium koostamas juhiseid selle kohta,
kuidas lepinguid muuta. Ta lubas kirjutada ka Rahandusministeeriumile, et täpsemalt välja uurida
nime muutmise protsess.
Mõniste Vallavolikogu oli seisukohal, et Vabariigi Valitsuse otsust nad vaidlustama ei hakka, aga
ühispöördumine peaks koostatama just sellest lähtuvalt, et Vabariigi Valitsus pole arvestanud enamuse
arvamusega.
Haanja Vallavolikogu oli seisukohal, et kuna menetlusaeg võib kohtus olla liiga pikk ja kui näiteks 1,5
aasta pärast tuleb otsus nime muutmise kohta, siis ei ole sellest enam kasu, kuid lihtsalt asja
sinnapaika ka jätta ei saa. Kohtu poole pöördumine ei ole otstarbekas, aga kirja koostamine on.
Arvati, et kirja peaks koostama ja läbivaatama juhtrühm.

Varstu Vallavolikogu liikmed kohtu poole pöördumise ettepanekut ei teinud ja enamustel ei olnud ka
Rõuge nime vastu vastuväiteid, aga oldi rahulolematud, et õigel ajal ei välistatud ebasobivaid
nimekandidatuure, vaid lasti hääletada nii öelda ebasobiva nime poolt.
Rõuge Vallavolikogu oli seisukohal, et kohtusse mitte pöörduda, kuna teadmata on aja- ja rahakulu
ning vabatahtlikult liitunud omavalitsuse staatuse ohtuseadmine.
OTSUSTATI: Tulevase valla nime osas mitte kohtusse pöörduda, vaid teha Vabariigi Valitsusele
ühispöördumine, kus väljendada oma seisukohad. Kirja valmistab ette Haanja vald. Pöördumiskiri
koostada hiljemalt 7. märtsiks 2017. a ja esitada see juhtrühmale ülevaatamiseks. Juhtrühma
tagasisidet ootame hiljemalt 9. märtsiks 2017. a. Juhtrühma poolt kooskõlastatud pöördumiskiri
edastada kõigi valdade volikogu liikmetele ülevaatamiseks. Volikogudelt ootame tagasisidet viie
tööpäeva jooksul. Seejärel edastada kiri Vabariigi Valitsusele.
Päevakorrapunkt 2
Rõuge valla poolt saadetud koostööpunktide tutvustus ja arutelu
Rõuge vald on esitanud koostööpunktide tutvustuse ning ootas ettepanekuid ka teistelt valdadelt.
Haanja Vallavolikogu arutas seda teemat, kuid volikogu liikmetel puudusid mõtted ja ideed ning nad
ei osanud hetkel konkreetseid punkte välja tuua. Oldi arvamusel, et dokumentide koostamise, näiteks
valla põhimääruse koostamise, peaks enda eest vedada võtma niiöelda „kahjustada saanud“ pool.
Dokumendid peaks eelnevalt valmis koostama, et uuel volikogul oleks kiiresti võimalik sisse elada.
Misso Vallavolikogu ei ole seda teemat arutanud. Misso vallavalitsus peab inimeste selguse huvides
oluliseks uue struktuuri kiiret lahendamist ja edasist kinnisvara haldamist.
Varstu Vallavolikogu ei ole samuti seda teemat arutanud.
Rõuge vallavanem tutvustas Rõuge valla poolt saadetud koostööpunkte, milles nad on nõus olema
eestvedajad.
1. Läbirääkimiste protsessi jätkuv eestvedamine.
2. Uue valla ettevõtlustrateegia koostamise rahastuse põhitaotluse esitamine ja rahastuse korral
koostamise eestvedamine – Hange on üles pandud ja hetkel on kaks pakkujat.
3. Kutse Maamessile – Rõuge vald teeb ettepaneku, et igast partnervallast osaleks ühises
messiboksis üks väikeettevõtja ning kohapeal oleks ka valda tutvustavad materjalid. Messiboks
on renditud kolmeks päevaks ja kulud tasub Rõuge vald.
Kinnitust messil osalemise kohta ootame partnervaldadelt 1. aprilliks 2017. a.
Haanja vald andis teada, et neil on Munamäe torni jalamil infostend, kuhu on oodatud partnervaldade
pikaajaline turismialane reklaam suuruses 1x1 m. Partneritele ja ettevõtjatele pakuvad nad võimalust
reklaamida end ka Haanja suusaradadel. Haanja vald saadab reklaamimisvõimaluste kohta kirja ja
pildid ka teistele valdadele.
Tiit Niilo saabus kell 9.44
4. Ühine kultuurikalender SUVI-SÜGIS 2017 – Rõuge valla ettepanek on teha A5 formaadis
trükised, kus on kõigi valdade üritused, mida saaks jagada nii Maamessil kui igal pool mujal.
Valdadel anda hiljemalt 8. märtsiks 2017. a kas soovivad ühist trükist ning edastada
kontaktisik, kellega sellel teemal edasi suhelda.
5. Avatud kodude päev – kõik vallad nõustusid, et idee on väärt edasimõtlemist ja sellega peaks
teemaga peaks kindlasti edasi liikuma. Rõuge vald andis teada, et selle tarbeks on võimalik
KÜSK`ist toetust taotleda (taotlemistähtaeg 25.04.2017). Misso Vallavolikogu liige Tiit Niilo
tegi ettepaneku, et toetust võiks taotleda mõne MTÜ alt, näiteks MTÜ Tule Maale. Rõuge vald
toetas ettepanekut.
6. Noorsootöö – Rõuge andis teada, et hetkel on käimas koostöögrupi elluviimine ning
noortevolikogu loomise ettevalmistused.

Haanja vallavanem tegi ettepaneku, et Rõuge noortevolikogu kaasaks ja teavitaks ka
teiste valdade noori ja innustaks neid noortevolikogu looma. Kindlasti on hea, kui ka
tulevases omavalitsuses jätkub noortevolikogu töö.
7. Rahvusvahelised suhted –Kui teistel valdadel on huvi, siis Rõuge kirjutaks projektitaotluse
raha saamiseks.
8. Ettevõtjate ringsõit-õppereis – Kõik vallad pooldasid ideed.
9. Ettevõtlusportaali kohalikule.ee laiendamine – Ettepanek on laiendada seda üle tulevase valla.
Platvorm on loodud. Partnervallad olid ettevõtlusportaaliga liitumise poolt.
10. Tegevused uue valla elamu ja kodupoliitikas – Koostöös Tartu Regiooni Energiaagentuuriga
kaardistada kõik uue valla sotsiaaleluruumid, hinnata nende vajadust ja seisundit ning töötada
välja ülevallaline munitsipaalelamute mudel/programm, et saavutada esimesel võimalusel
projektivalmidus renoveerimisteks ja kaasrahastuseks.
Kõik partnervallad nõustusid, et korraldada selle teema alane koosolek.
Päevakorrapunkt 3
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Rõuge vald tutvustas esitatud/esitatavaid projekte.
Tehti ettepanek lisada esitatud ja esitatavate projektide tabel google docsi, et kõik vallad saaksid
tabelit täiendada. Tabelisse lisada vaid need projektid, mis on töös või planeeritakse esitada, mitte
neid, mis on saanud juba eitava vastuse.
OTSUSTATI: Lisada esitatud ja esitatavate projektide tabel google docsi, kus kõik partnervallad
lisavad oma esitatud/esitatavad projektid.
Päevakorrapunkt 4
Tulevase valla struktuuri arutelu
Eestvedajaks on Mõniste vald. Ülemineku tegevus- ja ajakavas on struktuur olemas ja peaks olema
koostatud mai lõpuks.
Haanja vald tegi ettepaneku tegeleda struktuuriga märtsi- ja aprillikuus. Kiiremas korras on vaja saada
selgust, palju meil valdadesse ametikohtasid jääma peaks ja mis tööülesannetega nad tegelema
hakkavad.
Rõuge pooldas seda ettepanekut ja arvas, et kindlasti peab teenuskeskuste üldstruktuurid paika
seadma.
Misso Vallavolikogu liige tegi ettepaneku, et võib-olla on võimalik tulevastel infopunktidel võimalik
mingisuguseid teenuseid sisse ostma hakata ka MTÜ-delt.
Rõuge vallavanem arvas, et kõigi valdade vallavanemad peavad struktuuri hästi läbi mõtlema ja
esitama ettepanekud kogu struktuuri kohta ja sisseostmisteenuste võimaluste kohta.
OTSUSTATI: Juhtrühm annab ametkondadele ja töörühmadele lähteülesanded, et nad kaardistaks
igas vallas ära struktuuri ja tegevused ning seejärel vaatab need üle juhtrühm. 20.03.2017. a toimub
Mõnistes struktuuri arutelu koosolek.
Päevakorrapunkt 5
Ühinemisperioodi tegevus- ja ajakava
Haanja vallavanem tegi kaks ettepanekut valla sümboolika osas:
1) korraldada ideekonkurss;

2) delegeerida see spetsialistidele, kes teavad, mis nõuetele sümboolika vastama peab ja kuidas vappi
ja lippu teha ning küsida vähemalt kolmelt spetsialistilt kahte erinevat kavandit ning seejärel suunata
need avalikule hindamisele.
Haanja vallavanem isiklikult ei pooldanud ideekonkurssi.
Rõuge vallavanem arvas, et Haanja vald peaks kokku panema lähteülesande valla sümboolika osas ja
saatma selle kooskõlastamiseks partnervaldadele ja seejärel küsida vastavalt lähteülesandele
kavandeid spetsialistidelt. Sümboolika peaks sümboliseerima kogu piirkonda.
OTSUSTATI: Haanja vald koostab ühisvalla sümboolikale lähteülesande, mille ta saadab
partnervaldadele kooskõlastamiseks ning seejärel vähemalt kolmele spetsialistile kavandite saamiseks.
Iga spetsialist esitab vähemalt kaks kavandit.
Toetuste - ja töötasude ühtlustamise põhimõtteid arutatakse järgmise juhtrühma koosolekul.
Päevakorrapunkt 6
Muud küsimused
Külade samanimelisus
OTSUSTATI: Kõik vallad vaatavad üle oma külanimede kattuvused teiste valdade küladega ja
saadavad need järgmise nädala lõpuks, 10. märtsiks 2017. a, juhtrühmale. Külade samanimelisuse
teema võetakse uuesti päevakorda järgmisel juhtrühma koosolekul.
Misso Kool
Misso vallavanem andis teada, et hetkel planeeritakse Misso Kooli kooliastmete vähendamist ja kooli
ümberkorraldamist 6. klassiliseks. Lastevanemate koosolekul olid osad lapsevanemad avaldanud soovi
panna oma laps ka Haanja kooli kui suudame tagada hea transpordi.
Misso Vallavolikou esimees esitas kõigile palve, mõelda Misso Kooli edasise tuleviku peale, kuna
tegemist on kõigi ühise hoonega, mis on väga konkureeriv ja heas seisukorras. Peaks mõtlema
tulevikus hoone sisu ning reklaamivõimaluste peale.
Misso vallavanem teavitas juhtrühma, et hetkel asub Misso Koolis ka lasteaed ja tulevikus on plaan
sinna üle tuua ka noorteklubi.
Rõuge vallavanem tegi ettepaneku, et hariduse töörühm arutaks ka eelkooli temaatikat. Oluline oleks,
et oma piirkonna lapsed käiksid oma piirkonna lasteaedades. Selleks peaks arutama ka logistika
probleeme. Samuti ei tohiks transporti reguleerida nii, et mõni kool jääks tänu sellle õpilastest tühjaks.
Kooli transporti ja haridust peab käsitlema ühtse teemana.
Misso vallavanem teavitas juhtrühma, et suve alguses on plaan sulgeda ka Misso õpilaskodu.
Tulevikus peaks ka sellele majale leidma uue otstarbe, kuna maja on seest rekonstrueeritud ja vastab
kõikidele nõuetele.
Misso vallavanem tõi välja idee, et Misso lapsevanemad tuua ühisele külastusele Haanja kooli.
Haanja vald teeb kooli ja laste võimaliku transpordi osas edasist koostööd.
Hariduse töörühm võtab arutusele eelkooli, kooli ja valdade vahelise transpordi temaatika.
Kohalikud teed
Misso Vallavolikogu liige Tiit Niilo oli seisukohal, et kõik vallad peaks keskusega olema ühendatud
tolmuvaba teega.
Haanja vallavanem arvas, et teede osas peaksime jõudma ühisele kokkuleppele, mis teelõike ja kui
suures mahus remonditakse. Kui soovitakse koostada ühine kiri Maanteeametile, siis peame eelnevalt
kõik kokku leppima.
Misso Vallavolikogu liige Tiit Niilo tegi ettepaneku teha Maanteeametile kiri, et nad võtaks plaani
korrastada valdade ja keskuse vahelised teed ning muudaksid need tolmuvabaks.

Haanja vallavanem arvas, et kui praegused vallad ühendada keskusega, siis kõige loogilisem on muuta
Kuura teelõik tolmuvabaks, sest Tsiistre teelõik keskuseni on liiga pikk.
OTSUSTATI: Misso Vallavalitsus koostab kirja Maanteeametile, milles on viidatud
ühinemislepingule ning kooli transpordile ja paluvad neil võtta plaani Kuura teelõigu tolmuvabaks
muutmine.
Ülevallaline MTÜ
Misso Vallavolikogu liige Tiit Niilo teavitas juhtrühma, et ülevallalise MTÜ Tule Maale juhatuse
valimise koosolekul osales 13 inimest. Juhatus sai valitud ja juhatusse kuulub 5 inimest. Varsti
kuulutatakse välja tegevjuhi konkurss. Põhitegevuseks on ülevallaline koostöö erinevate valdkondade
kaudu.
Järgmine koosolek toimub 31. märts 2017. a kell 9.00 Varstus.
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