Haldusreformi juhtrühma I töökoosolek
Rõuge

01. juuni 2016

Osalesid: Rõuge Vallavolikogu esimees Karel Saarna, Haanja vallavanem Juri Gotmans, Haanja
Vallavolikogu esimees Aigar Kalk, Varstu Vallavolikogu esimees Ale Sprenk, Misso vallavanem
Lembit Sikk, Misso Vallavolikogu esimees Aigar Paas, Rõuge vallavanem Tiit Toots ja Misso
Vallavolikogu liige Tiit Niilo.
Avasõnad tervituseks ütles Tiit Toots. Läbirääkimiste laua taga on võrdväärsed partnerid ning
ühine eesmärk on tegevuste edasisel planeerimisel jõuda kõiki osapooli rahuldava
liitumislepinguni. Rahandusministeeriumi poolt on haldusreformi eksperdiks määratud Kadri
Tillemann.
Koosolekut juhatas Tiit Toots. Koosolekut protokollis Siiri Mõttus.
Koosoleku päevakord:
1. Läbirääkimistel osalevate omavalitsuste ootused ühinemisprotsessile, protsessiga seotud
hirmud, ühinemise eesmärkide määratlemine
2. Protsessi ajakava kokkulepped
3. Teemakomisjonide loomine ja liikmete arv
4. Andmetabelite ülevaatamine
5. Juhtimiskorralduse üldiste põhimõtete arutelu (keskused ja teenuste korraldus; volikogu
liikmete arv; valimisringkonnad; toetused; palgad ja sotsiaalsed garantiid).
6. Muud küsimused

1. Läbirääkimistel osalevate omavalitsuste ootused ühinemisprotsessile, protsessiga seotud
hirmud, ühinemise eesmärkide määratlemine
Karel Saarna: Vabariigi Valitsuse poolt on haldusreform meile peale sunnitud. Keskendume
sellele, et 4 valla koostöö tulemusena sünniks võimekas vald ja seisame selle eest, et valdade
ühinemist puudutav info jõuaks rahvani. Võimalikult laiapõhjaline kogukondade teavitamine.
Aigar Paas: Ootus, et ühinemise tulemusena kohalik elu võidaks, ääremaastumise oht väheneks
ja et Misso kui kõige kaugema kandi rahva elu ei muutuks keerukamaks.
Tiit Niilo: Rõuge eestvedamine 4 valla liitumiseks on usaldusväärne. Kuna töö käib ka Setomaa
valla moodustamiseks, siis Misso valla Luhamaa nurk peaks kuuluma Setomaa alla. Omakultuuri
piirkondade tugevdamine omavalitsuse formaadiga on ainuõige. Misso volikogu tegi ettepaneku
3le Põlvamaa ja 5le Võrumaa vallale liitumiseks, kuid niisama pole mõtet teha, kui keegi seda
protsessi eest ei vea.
Ale Sprenk: Inimeste teavitamine ja kogukondade kaasamine on väga tähtis. Oleme laua taga
võrdväärsed partnerid.
Aigar Kalk: Ootus avatusele ja üksteisega arvestamisele. Rõuge eestvedamisel kogume juba
andmeid ja kujundame arvamusi. Väike hirm on info jagamise osas, et kuidas see jõuab
moonutamata kõikideni. Väljakutse: kui hiljem liidetakse veel mõni muu vald, siis missugused
muutused toob see kaasa juba lähiaastate plaanidesse.

Juri Gotmans: Ootus on edukalt jõuda finišisse. Ei tohi ära unustada väljakutset: regioon versus
üks Võrumaa, selle plussid, miinused. Osa inimesi pooldab suurt Võrumaad. Meie 4 teeme
regiooni omavalitsust, aga selgelt sõnastatud sõnum tuleb viia ka nende inimesteni, kes seda ei
poolda.
Arutelu kokkuvõte:
1. võrdsed partnerid, 2. info viimine inimesteni, kogukondade kaasamine, 3. nelja valla ühine
haldusreformi infoleht, mis saadetakse igale inimesele postkasti, 4. suurte eesmärkide seadmine
hetkel on ennatlik.
Tiit Niilo soovis teada, et kui Misso valla Luhamaa nurk liitub Setomaa vallaga ja elanike arv jääb
alla 5000, kas siis protsess jätkub samas formaadis.
Seadus annab loa jätkata, kui 01.01.2017. a seisuga jääb rahvaarv liituvates valdades alla 5000.
Oleme avatud koostööks Mõniste ja teiste lähivaldadega.

2. Protsessi ajakava (tabel)
Arutelu tulemusena pooldati avalike koosolekute pidamist, kuna see annab võimaluse inimestele
kaasarääkimiseks. Lepiti kokku, et kõik vallad teevad avaliku teavituskoosoleku juulis. Iga vald
otsustab toimumise aja, koha ja sisu.
Töörühmadest saadud sisend kirjutatakse ühinemislepingusse. Volikogudes ühinemislepingu
projekti I lugemine augustis-septembris, II lugemine oktoobris.
Oktoobrikuu jooksul avalik väljapanek ja siis antakse välja teine infoleht, kus teavitatakse
rahvaküsitluse algusest. Lepingu kinnitamine detsembrikuus. Kõik volikogud toimuvad
detsembrikuu algul ühel ajal.
Juhtrühma teine koosolek toimub 6.07.–7.07 Haanjas, kolmas koosolek 15.08 Missos, neljas
oktoobrikuus koos töörühma juhtidega Varstus ja novembris peale avalikku väljapanekut.
Mõniste suunal teeme edasi tööd.

3. Teemakomisjonide loomine ja liikmete arv
Iga vald juhib ühte alljärgnevat komisjoni:
Finants- majandus ja arengukomisjon – Rõuge
Hariduskomisjon (põhi- ja alusharidus, noorsootöö) - Varstu
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon - Misso
Kultuuri, spordi ja kolmanda sektori komisjon - Haanja
Lepiti kokku, et igast vallast on kuni 3 liiget ja lisaks 1 inimene väljastpoolt läbirääkimisi pidavaid
valdu. Juhtrühma liige saab soovi korral alati osaleda töökoosolekul. Toetati ettepanekut kutsuda
töörühmade juhid juhtrühma kolmandale koosolekule. Kadri Tillemann aitab teha komisjonide
tööks sisendi.
Lepiti kokku, et iga vald otsustab ise, kuidas toimub kompensatsiooni maksmine töökomisjonide
liikmetele (transport, tundide tasustamine).
10. juuniks peavad töörühmad olema komplekteeritud.

4. Andmetabelite ülevaatamine
Tabeli on eelnevalt üle vaadanud Kadri Tillemann, kes soovitas arutada, missuguseid andmeid on
vaja esmajärjekorras läbirääkimiste faasis (nt toetuste tase, et teha lepingu tarbeks põhimõtteline
otsus ühtlustamise põhimõtte jaoks ja investeerignute/finantskohustuste info). Osa detailsemat
sorti info (nt huviringide loetelu, ametnikkonna täpsem andmestik ühise struktuuri koostamise
jaoks) kogumine võib jääda üleminekuaja faasi.
Üheskoos vaadati tabel üle ja parandati/täiendati.
Uus Google Docs`i link saadetakse kõigile koos parandustega. Andmetabelitesse lisati tähtaeg
täitjale.

5. Juhtimiskorralduse üldiste põhimõtete arutelu
Järgmiseks juhtrühma koosolekuks mõelda, missugused teenuskeskused kohapeale jäävad, kas
osavallad jäävad.
Töörühmadele edastada küsimused struktuuri osas. Uue valla struktuuri vaadata juba ühinenud
valdade näitel (Lääne-Saare, Viljandi vald, Suure-Jaani).
Volikogu liikmete arv peab olema vähemalt 17, ka seda mõelda ja valimisringkonnad paika panna.
Juba ühinenud valdade kogemus on näidanud, et ühe valimisringkonnaga väiksemad piirkonnad
võidavad.
Toetused ei tohiks üheski vallas langeda. Juhtrühmale ülesandeks numbrid saada tabelisse
(kohatasud jm). Palgad, sotsiaalsed garantiid – pigem teema arutelu aasta lõpukuudesse. Väga
kaua sellega viivitada ka ei saa, kuna inimesi huvitab, mis neist saab.

6. Muud küsimused
Info jagamist ja kommunikatsiooni veab Rõuge vald. Koostada ühine haldusreformi teemaline
infoleht, mida levitatakse kõikides valdades. Infolehe koostamist veab eest Rõuge. Lehe sisu
koostatakse ühiselt (lehe ühel pool ühine info, teisel pool iga valla oma info). Lehe kojukande eest
vastutab iga vald. Infoleht ilmub 30. juunil.
Rõuge koostab pressiteate juhtrühma esimese töökoosoleku kohta. Pressiteate eelnõu saadetakse
Google Docs`i kaudu partneritele kooskõlastamiseks.
Juulikuu alguse (6.–7. juuli) juhtrühma koosolek toimub Haanjas. Kutsume koosolekule ka
eksperdi. Koosoleku kellaaja ja kuupäeva lepib kokku Rõuge.
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