Haanja-Misso-Rõuge-Varstu-Mõniste
Haldusreformi juhtivkomisjoni III töökoosolek

Misso

12. august 2016

Koosolek algas kell 10.00, lõppes kell 13.00.
Koosolekut juhatas Rõuge vallavanem Tiit Toots.
Protokollis Misso vallasekretär Kaire Trumm.
Koosolekust võtsid osa: Rõuge Vallavolikogu esimees Karel Saarna, Rõuge vallavanem Tiit
Toots, Misso Vallavolikogu esimees Aigar Paas, Misso vallavanem Lembit Sikk, 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, finants-, majandus- ja arendustöörühma juht Taavi Karu, sotsiaal ja
tervishoiu töörühma juht Mariliis Raidma, kultuuri, spordi ja kolmanda sektori töörühma juht
Sirje Pärnapuu ja valdade ühinemiskonsultant Kadri Tillemann.
Koosoleku päevakord:
1. Senise protsessi ülevaade.
2. Ühinemislepingu projekti ülevaatamine.
3. Edasised tegevused.
4. Jooksvad küsimused
1. Senise protsessi ülevaatamine
Tiit Toots: Pärast juhtrühma koosolekut toimusid avalikud rahvakoosolekud ja töörühmade
koosolekud. Töörühmad andsid sisendi ühinemislepingusse. Nende ja eksperdi poolt esitatud
ettepanekute järgi on koostatud ühinemislepingu projekt. Mõniste vald tegi
ühinemisettepaneku, millele on positiivselt vastanud Haanja ja Rõuge. Missos ja Varstus on
volikogud tulemas.
2. Ühinemislepingu projekti ülevaatamine
Tiit Toots tegi ettepaneku lepingut mitte lugeda rida-realt, vaid vaadata üle lisatud ettepanekud.
Misso ettepanek oli maksude ja toetuste (maamaks, MTÜ-de toetus, sotsiaaltoetused,
kohamaksud, vee hind jne) ühtlustamise teema. Tasude ühtlustamine ei ole eesmärk, selle saab
panna alapunktidesse.

Välja toodi, toetused ei saa olla maksimaalsed ja maksud minimaalse järgi.
Lasteaia kohatasusid ei ole lepingus veel kajastatud.
Liituvas vallas on kaks kultuuri – võru ja setu. See on erisus, mida peab kajastama (punkt 3.2.6)
Kuulati valdade ettepanekuid uue valla nime kohta:
Misso – Ei ole head nime, mis kõiki ühendaks. Pakutud on Lõuna vald või Lõunapiiri vald.
Ettepanek teha konkurss.
Varstu - Rõuge kui kihelkonnamini või piirkonnas kõige tuntum nimi Munamägi.
Haanja – Volikogus arutati. Nimi peaks müüma, see võiks olla kõiki omavalitsusi ühendav.
Meid seob Haanja kõrgustik, võiks olla Haanjamaa vald.
Rõuge – Rõuges arutatud rahvakoosolekutel ja kõikides komisjonides. Jäänud kõlama Rõuge
vald, kuna Rõuge on ajalooline kihelkonnakeskus, samuti tugev töö ja bränd, selle nime taga.
Oleme kõikide variantide suhtes avatud.
Mõniste - Volikogus ei ole veel arutanud. Kui Lõuna-Võrumaa ei sobi, siis konkurss või
küsitlus. Lõunapiiri oli üks variant.
Kadri Tillemann tutvustas kohanimenõukogu soovitusi:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

kihelkondade nimed
vallakeskuste nimed
silmapaistev loodusnimi
maakonnanimi ilmakaartega
uudisnimed
liituvate valdade liitnimi sidekriipsuga, mis ei ole praegu mõeldav variant.

Lepiti kokku korraldada valla nime ideekorje. Rõuge koostab lähteülesande hiljemalt
kolmapäevaks ja teeb meili-aadressi, kuhu saab ideed saata.
Kuulati ettepanekuid vallakeskuse asukoha (kus asuvad volikogu ja vallavalitsus) kohta
Misso – Meil ei ole kindlat otsust, kus ta võiks olla. Äärde ei ole mõtet jätta, kusagil keskel
peaks olema – Rõuge või Haanja. Uut ehitada ei ole otstarbekas.
Varstu - Rõuge on keskel.
Haanja – Võim võiks olla detsentraliseeritud - osakonnad, mis asuvad valla endistes keskustes
(sotsiaaltöötaja, klienditeenindaja ja piirkonnapõhised remondimeeskonnad kohapeal). Keskus
võiks olla väärikas - Rogosi või Viitina mõis. Ühinemisraha eest ei ole mõtet uut vallamaja
ehitama hakata.
Rõuge – Rõuge on keskel, ühendusteed, endine kihelkonnakeskus, tankla jm
teenindusasutused. Majanduskomisjonis käis läbi ka idee, et olemasolev maja maha müüa ja
ehitada uus. Kõrval on ka üks hoone, mis on vallamajaks sobilik.
Mõniste - Rendime Võrru vallamaja.

Katrin Roop tegi ettepaneku leppida kõigepealt kokku, mis on vallakeskuse funktsioonid, kui
palju ruume vaja, alles siis saab asukohast rääkida.
Lepiti kokku, et vallakeskuse teema räägitakse läbi volikogudes ja komisjonides. Kui struktuur
paigas, siis saab edasi arutada, kas peab uue vallamaja ehitama või sobib olemasolev.
Lepiti kokku, et varade müügi kooskõlastamise punkt lepingus ei ole mõistlik ja vajalik.
Arutati osakondade paigutamise võimalusi vallamajja või teenusekeskustesse ning erinevate
variantide positiivseid ja negatiivseid aspekte.
Kõik teenused /osakonnad ei pea asuma vallamajas, vaid ka teenusekeskustes.
Juri Gotmans: Oleme arutanud, et näiteks ehituse-planeerimise-keskkonna osakond võiks
paikneda Haanjas. See osakond olekski teenusekeskuses, mitte peakontoris.
Kadri Tillemann soovitas mõelda, kuidas seda teha, see killustab süsteemi ning logistika
keeruline. Kui kompetentsikeskused on mööda valda laiali, siis inimese jaoks läheb elu
keerulisemaks, sest erinevate küsimustega peab pöörduma eri kohtadesse.
Tiit Toots tegi ettepaneku lepingu esimeseks lugemiseks jätta teeninduskeskuste asukoha
asemele punktiirid ja arutada teenusekeskuste teemat volikogudes.
Tiit Toots: Soovitus on kõigil arvestada struktuuri puhul juba konkreetsete inimestega.
Tiit Toots tegi ettepaneku käia septembris juba liitunud valdades, kuidas seal struktuur
planeeriti ja kuidas tööle hakkas.
Kadri Tillemann tutvustas ühe või mitme valimisringkonna plusse ja miinuseid. Üldine soovitus
on, et kui pole hädasti vaja, siis mitut ringkonda mitte teha.
Lepiti kokku, et iga vald saadab valijate arvu Tiit Tootsile ja Kadri Tillemann teeb arvutused,
millised on tulemused ühe või mitme valimisringkonna puhul. Arutada teemat volikogudes.
Katrin Roop tegi ettepaneku hakata ettevõtluse teemaplaneeringuga kohe tegelema.
Kadri Tillemann: Mõistlik oleks sellele rahastus saada läbi projekti, mis on mõeldud analüüside
ja uuringute jaoks.
Lepiti kokku alustada ettevõtluse teemaplaneeringu koostamist pärast ühinemislepingu
allkirjastamist.
Tiit Niilo tegi ettepaneku lisada punktile 7.9 pilootprojekt noored maale, mis on sisult
elukohtade remondi toetusmeede.
Tiit Toots: Vallas peab olema ühesugune maamaksumäär 2018. a. Ettepanek on võtta valdade
maamaksumäärade aritmeetiline keskmine (ühtne maksumäär 2,34 ning haritava maa ja
loodusliku rohumaa maamaksumäär 1,86). Tuleb arvutada, kui palju sellest eelarve muutub.
Katrin Roop tegi ettepaneku seletuskirjas selgitada lahti nii maamaksu kui teiste maksude,
toetuste, palkade ühtlustamise põhimõtted.

Ale Sprenk: Hariduse osas välja toodud põhimõte, et õpilaste olemasolul säilitatakse
olemasolev koolivõrk. Kooli säilitamine sõltub õpilaste arvust ja riigipoolsest rahastamisest.
Juri Gotmans tegi ettepaneku, et Piret Sapp teeks ühinevate valdade õpilaste põhjal riigipoolse
rahastuse kohta arvutused.
Aigar Kalk tegi ettepaneku seletuskirjas rohkem lahti kirjutada, mida mõeldakse koolivõrgu all.
See tähendab, et praegu on koolid Missos, Haanjas jne.
Juri Gotmans: Huvikoolide toetuse osas vaja teha analüüs, kui palju see vallale maksma läheb.
Praegu on toetuse määrad erinevad ja edaspidi peab olema ühtne määr.
Lepiti kokku:
1) Täiskasvanute tasuta huvihariduse ettepanekut ei toetata.
2) Huvihariduse toetamise põhimõtted tuua välja seletuskirjas.
3) Kõikides valdkondades märgitakse, et teenuse osutamist jätkatakse olemasolevates
asutustes. Asutuste nimesid lepingus ei kajastata, need jäävad seletuskirja.
4) Misso valla ettepanek luua ametikoht, kes tegeleb seto kultuuriga jääb arutamiseks
struktuuri juures.
Sirje Pärnapuu: Töörühmas jäi lahtiseks külavanema nimetus, arutusel oli ka nende
motiveerimine.
Tiit Toots: Teede rekonstrueerimise loetelus arvestatud, et tugikeskusest saaks vallakeskusse
ehk Missost saaks Haanjasse, Rõugesse, Krabile, Varstusse. Majanduse töörühmast tuli ühise
taristuhalduse ettevõtte loomise ettepanek. Vabatahtlike päästjate ja turvalisuse teemade
sissetoomine lepingusse peeti oluliseks.
Tiit Toots: Näidislepingus oli sees, et kõik teenistus- ja töölepingud lähevad üle uuele vallale.
See ei ole mõistlik, sest seab kohustusi. Me ei saa võtta kohustust, et kõigile pakutakse tööd.
Ettepanek sõnastada ümber seadusest tulenevalt.
Juri Gotmans: Kas peame oluliseks koondatavatele maksta rohkem kui seadus ette näeb ja mis
siis, kui töökoha asukoht muutub. Kas ka siis kompensatsioon?
Katrin Roop: Lihulas lepiti kokku, et maksavad töökoha kaotanutele kolme kuu hüvitise lisaks
seaduses ettenähtule.
Lepiti kokku, et struktuuri teema all arutatakse lisakoondamishüvitise maksmist ametnikele ja
töötajatele, kelle töö iseloom või asukoht muutub.
Kuulati ettepanekuid investeeringute kohta:
Rõuge - Volikogu tegi ettepaneku ühendvallas ühe suure objekti rajamiseks. See ei ole
absoluutne soov.
Haanja - Volikogu tegi ettepaneku, et kasutada raha nendele objektidele, mille rahastamine ei
ole lähiajal võimalik programmidest ja vaja hädasti ära teha.
Misso – Komisjonis olid arutusel erinevad objektid, mille jaoks võiks kasutada.

Lepiti kokku, et investeeringute ettepanekud kajastatakse ühtses tabelis, kus märgitakse
investeeringud ühinemisteotusest (ca 200000-250000) ja unistuste investeeringud. Lõplik
nimekiri peab olema valmis lepingu allkirjastamise ajaks. Objektide arv ja maksumus ei ole
piiratud, objekt peaks olema piirkondliku tähtsusega.
Juri Gotmans tegi ettepaneku volikogudes arutada, kas ühinemislepingu muutmiseks vajalik
seadusest tulenev 2/3 või ¾ koosseisu häälteenamus.
Tiit Toots: I lugemisele esitada lepingu projekt üldise seletuskirjaga. Mõistlik kirjutada juba
lepingu seletuskirja sisse need punktid, mis on nõutud ühinemistaotluse lisana.
Juri Gotmans: Kuidas saame olla kindlad, et Suur-Munamäe tulu jääb sinna piirkonda või läheb
mujale kahjumiga objektidele? Kas seda teemat peab eraldi arutama. Kui kaugele ulatub
setomaa raha, kas ainult Luhamaale või saavad kõik kasutada? Seto rahade osas võiks Misso
välja uurida, mis saab edasi.
Lepiti kokku, et allasutuse omatulu jääb selle allasutuse kasutada.
OTSUSTATI: Lugeda lepingu projekti I lugemine lõpetatuks ja suunata volikogudesse.
3. Edasised tegevused
Tiit Toots: Esitada lepingu projekt volikogude komisjonidesse ja volikogudesse I lugemisele.
Rahvaküsitluse läbiviimise korda arutame järgmises juhtrühmas ja oktoobri volikogudes.
Oluline on, kas küsitakse ka valla nime kohta. Võib teha ka elektroonilise hääletuse, selle saab
teha läbi Rõuge kodulehe.
Kadri Tillemann: Aega peab jääma rahvaküsitluse läbiviijate leidmiseks, sedelite trükkimiseks.
Ühiselt peab tegema ka ühinemislepingu avaliku väljapaneku, otsused samuti ühesugused.
Tiit Toots: Struktuuri tarbeks ootan ettepanekuid, kuhu minna vaatama, kuidas ühinemine on
läinud.
Mariliis Raidma: Kas töörühmad tulevad kokku pärast I lugemist?
Tiit Toots: Töörühmade koosolekud saab teha pärast 15. septembrit. Vaatame, mis tagasiside
volikogudest tuleb. Läbi töörühmade võiks sisend tulla struktuuri kohta juhtrühmale.
Järgmine juhtrühma koosolek toimub Varstus 30. septembril kell 10.00.
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