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

5. august 2016

Koosolek algas kell 14.00, lõppes kell 16.00.
Osalesid: Vahur Zuppur ja Uno Kangro Haanja vallast, Tiit Niilo, Maret Einla ja Indrek Ülper
Misso vallast, Katrin Roop, Mirian Sild ja Liisi Kurvits Mõniste vallast, Taavi Karu, Olev Mõttus,
Tiit Toots, Karel Saarna Rõuge vallast, Kaja Juhanson, Rein Ansip Varstu vallast ja väline ekspert
Antti Roose.
Koosolekut juhatas Taavi Karu. Koosolekut protokollis Siiri Mõttus.
Töökoosoleku avas töörühma juht Taavi Karu. Eelmisel korral said kirjeldatud ettevõtluse
toetamise ja paremate teenuste pakkumise head praktikad. Teema jäi pooleli ja täna jätkatakse
ettevõtluse teemaga.
Koosoleku päevakord:
1. Meelis Mõttuse avaldus
2. Maamaksu ühtlustamise teema
3. Ettevõtluse toetamise võimalused
Päevakorrapunkt 1
Meelis Mõttuse avaldus
Taavi Karu tutvustab Meelis Mõttuse avalduse sisu ja avaldaja mõtet, kuidas võimalikult
efektiivselt riigipoolset toetust kasutada.
Töörühma soovitus:
1. Ühinemisraha oleks kõige efektiivsem kasutada projektide omaosaluste katmiseks. Erilise
tähelepanu alla võtta 85% toetusega projektid. Juhtrühmas lepiti kokku, et liitumistoetuse üle
otsustab iga vald eraldi.
2. Esitati ettepanek, et alates 2017. aastast turvalisusele (tuletõrje veevõtukohad jne) planeerida
30 000 eurot valla kohta. Edastada ettepanek juhtrühmale.
Kokkuvõte: Meelis Mõttuse avaldus edastada juhtrühmale, liitumistoetust kasutada
soovituslikult projektide omaosaluste katmiseks.
Päevakorrapunkt 2
Maamaksu ühtlustamise teema
Ühinemisläbirääkimiste käigus on lepitud kokku, et ühinenud vallas on tasud ühesugused ja
ühtlustatud. Maamaks on praegu valdades erinev. Rõuges ja Mõnistes maksimummääras, mujal
väiksem. Maamaksu kehtestamine ühendvallas on uue volikogu pädevuses.
Kokkuvõte: Maamaksu määramisel võtta aluseks kõigi valdade maamaksumäärade
keskmine (ühtne maamaksumäär 2,34% ja haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumäär
1,86%). Antud teemal konsulteerida Kadri Tillemanniga.
Päevakorrapunkt 3
Ettevõtluse toetamise võimalused
Eelmisel töökoosolekul said ära kirjeldatud valdade head praktikad. Välja käidi ettevõtlusmaja
idee, mille sisu üle mõtlemine jäi kodutööks.
Tiit Niilo tutvustas Setomaa positiivset kogemust: prioriteet on olnud ettevõtluskeskkonna
loomine.
Ettevõtluskeskkonna arendamiseks:

- on kinnitatud ülesetomaaline ettevõtluse teemaplaneering (ühine äriplaan). Ettevõtluse
teemaplaneeringu võiks teha ka uues loodavas vallas. Kohapeal võiks olla ettevõtlusnõustaja
nagu Setomaa valdades on olnud.
- on toetatud mentorlust (näide Tsiistre teemaja)
- on käivitatud Tule Maale programm lastega perede toomiseks valda.
Sõnastati prioriteetsed teemad juhtrühmale esitamiseks:
1. Noorte perede eluasemetoetuse rakendamine
2. Tule Maale projektijuhi tööd saaks laiendada uue valla üleseks ning ühendada noorte
perede kruntide programmiga
3. Ühine turismivõrgustik, turismiturundus
4. Vabanevaid pindu ette valmistada ja pakkuda distantstööna ettevõtjatele (vabanev
vallamaja või mõni ruum sealt), ära kasutada vabanevaid munitsipaalpindasid, et luua
juurde töötamise kohti erinevaid teenuseid pakkuvatele ettevõtjatele
5. Loodavas inkubatsioonikeskuses-ettevõtluskeskuses tähtajalised lepingud ettevõtjatele
6. Töötada välja kaugtöökohtade võrgustik (kontori-tööruumide rentimise võimalus) üle
valla, keskse ettevõtlusmaja idee ei leidnud laialdast toetust
7. Maaelu kogemuse andmise võimalus ja selleks tingimuste loomine.
8. Ettevõtjate koostöö, klubiline tegevus
9. Ametnike ümberkoolitusprogramm (tänased vallaametnikud võivad olla tulevased
ettevõtjad)
10. Eesti-Läti-Vene reaalne koostöö. Uues vallas kontakte laiendada. Tulevikuvalla brändi
sihtgrupina on oluline Läti.
11. Suvitajate ressursi ärakasutamine, nende märkamine ja tunnustamine
12. Omakultuuri teema (Vana-Võromaa teema, suitsusauna teema), kasutamata erisus
siiamaani
13. Misso unistuste nimekirja lisada päikeseenergia jaam.
14. Ökomajanduse ja taastuvenergia arendamine on ühendvallas prioriteet.
Kokkuvõte: Tänased ideed, senised head praktikad ja kõik arendamised kajastada
ühinemislepingus.
Liitumislepingu projekti arutelu toimub volikogu komisjonides.
Töörühmad kogunevad, kui liitumislepingu 1. lugemine on läbinud volikogu. Idee järgi jõuaks ka
töörühmades liitumislepingut lugeda.
Juhtrühma toimumise ajaks (12. august) peab liitumislepingu projekt valmis saama ja selleks ajaks
peab teada olema, kas mõnest töörühmast on midagi juurde vaja või mitte.
Anti Roose ettepanek: ettevõtluse teema kajastada lepingus esimese punktina ja vältida kantseliiti.
Ühinemisekspert Kadri Tillemann kirjutab mõtted lepingusse.

