Haldusreformi finants-, majandus- ja arengu töörühma II töökoosolek
Rõuge

21. juuli 2016

Koosoleku algus 14.00
Koosoleku lõpp 16.40
Osalesid töörühma liikmed: Haanja vallast Uno Kangro, Misso vallast Indrek Ülper, Maret Einla,
Tiia Kukk, Mõniste vallast Meelis Mõttus, Liisi Kurvits, Rõuge vallast töörühma juht Taavi Karu,
liikmed Kalvi Kõva, Olev Mõttus ja väline ekspert Antti Roose ning Varstu vallast Rein Ansip,
Kaja Juhanson, Rainer Vissel.
Töökoosolekust võtsid osa Haanja vallavanem Juri Gotmans, Misso Vallavolikogu esimees Aigar
Paas, Mõniste vallavanem Katrin Roop, Rõuge vallavanem Tiit Toots ja Rõuge arendusnõunik
Jaanus Mark.
Koosolekut juhatas Taavi Karu. Koosolekut protokollis Mare Tiivoja.
Töökoosoleku avas töörühma juht Taavi Karu.
Koosoleku päevakord:
1. Kodutöö teemade läbivaatamine
2. Ettevõtlus ja selle toetamine valla poolt
Päevakorrapunkt 1
Kodutöö teemade läbivaatamine
1. Ühisveevärgi haldamine ja seisukoht võimaliku taristuhaldusettevõtte loomise osas
Töörühm kuulas Mõniste valla olemasoleva situatsiooni kirjeldust.
Toimus arutelu kolme kodutööks saadetud variandi (leida haldaja hanke kaudu, luua valla veeettevõte või jätta valdkond võimaliku loodava taristuhaldusettevõtte hallata) osas.
Jõuti ühisele seisukohale luua ühendvalda uus taristuhalduse ettevõte, mis tegutseks erinevates
valdkondades (hooned, küte, teed, haljastus, vesi- ja kanalisatsioon). Valdkondade lõplik
nimekiri selgub ettevõtte loomise ja kasvamise käigus.
2. Veetariifide ühtlustamine või kulupõhine lähenemine
Vaadati üle valdade poolt esitatud joogi- ja reovee hindade tabel.
Arutelu tulemusena lepiti kokku põhimõte, et olemasolevad lepingud kehtivad nende tähtaegade
lõpuni ja tulevikus suund ühtlustada joogi- ja reovee hinnad.
3. Jäätmejaamade ja -punktide teema
Kuulati valdade nägemust optimaalsest jäätmekorraldusest. Jäätmejaamade ja -punktide osas jõuti
seisukohale, et välditakse ühe suure jäätmejaama teket. Oluline on tagada inimestele võimalus
elukohalähedaseks ohtlike, ehitus- ja muude jäätmete äraandmiseks. Täna on see vallati
korraldatud eraldi, praegu jätkatakse olemasoleva süsteemiga.
Jõuti seisukohale, et kuulutada viie valla peale välja suur jäätmeveo hange. Selleks koguda andmed
olemasolevate lepingute kehtivuse kohta ning hange ette valmistada nii, et osad vallad liituvad
siis, kui olemasolevad lepingud lõpevad. Ühishanke korraldab tänane Rõuge vald.
4. Koolitransport
Kuulati Mõniste valla olemasolevat koolitranspordi korraldust, teiste valdade andmed olid esitatud
VOL-i tabelina.
Jõuti seisukohale läheneda vajaduspõhiselt, tagades igale lapsele sõit lähimasse kooli.
5. Head praktikad, mida laiendada ühendvallas

Kodutööks oli mõelda õnnestunud tegevustele ja teostustele, mida tuleks ühendvallas kindlasti
jätkata ja laiendada.
Täiendati kodutööna laekunud praktikaid.
Arutleti suure valla puhul tekkivaid probleeme seoses seni kehtinud parktikaga: oma valla
elanikele teatud tasuta teenuste (tasuta spordisaal, jõusaal, Munamäe vaatetorni külastus jne)
võimaldamisest. Põhimõte on, et elanike senine olukord ei tohi suures vallas halveneda.
Otsuste tegemisel lähtuda põhimõttest: esmane on meie elanike heaolu. Kui meil endil on siin
vallas hea elada, siis on ka külalistel ja läbisõitjatel siin hea olla.
Päevakorrapunkt 2
Ettevõtlus ja selle toetamine valla poolt
Kuulati ülevaadet valdade senistest praktikatest.
Erinevate spordi- ja kultuuriürituste korraldamisel tuleb selgeks rääkida põhimõtted, millisel puhul
korraldajalt tasu küsida ja millisel puhul ei oleks see mõistlik. Mõistlik ei ole küsida ruumirenti
või muud tasu huviringide puhul, kui tegevus on suunatud kohalikule inimesele.
Uutest ideedest arutleti inkubatsioonikeskuse-ettevõtluskeskuse teemal. Uus vald võiks rohkem
tegutseda koostöös ettevõtjatega.
Meelis Mõttus esitas mõtte, et ühinemisraha võiks kasutada investeerides kombijaamade
rajamisse.
Kuna vallati on teemaga tegeletud erinevalt, siis otsustati tulla veelkord kokku, et teemad
põhjalikumalt käsitleda.
Kodutööks jääb mõelda „ettevõtlusmaja” sisu üle.
Lisaks mõelda senikasutamata võimalustele ettevõtluse toetamiseks või teistes valdades
senitoiminud praktikate laiendamisest uues ühendvallas.
Järgmine koosolek toimub 5. augustil kell 14.00 Rõuge vallamajas.

