JUHTRÜHMA XIV KOOSOLEKU
PROTOKOLL
Haanja

13.07.2017

Algus kell 13.00, lõpp kell 14.45
Osalesid: Haanja Vallavanem Juri Gotmans, Misso Vallavolikogu esimees Aigar Paas, Misso
vallavanem ning sotsiaal- ja tervishoiu töörühma juht Mariliis Raidma, Mõniste vallavanem Katrin
Roop, Rõuge Vallavolikogu esimees Karel Saarna, Rõuge vallavanem Tiit Toots, Varstu
Vallavolikogu esimees ja hariduse töörühma juht Ale Sprenk, Varstu vallavanem Rein Ansip
Koosolekust ei saanud osa võtta Haanja Vallavolikogu esimees Aigar Kalk, kes teatas sellest
kirjalikult meili teel.
Koosolekut juhatajas Rõuge vallavanem Tiit Toots
Protokollis Haanja Vallavalitsuse asjaajaja-registripidaja Ailen Paas
Koosoleku avas Tiit Toots
Lepiti kokku päevakord:
1. Uue ühendvalla põhimäärus
2. Ametnike ja töötajate sotsiaalsed garantiid
3. Sotsiaaltöörühma ettepanekute arutelu
4. Struktuuri arutelu, personali värbamise kord, ametijuhendid, töötasud.
5. Külanimede arutelu
6. Muud küsimused
Päevakorrapunkt 1 – uue ühendvalla põhimäärus
Info saadetud valdadesse laiali, ettepanekute esitamise tähtaeg 17.07.2017
Päevakorrapunkt 2 - ametnike ja töötajate sotsiaalsed garantiid.
Eelmise juhtrühma koosolekul räägiti ametnike ja töötajate sotsiaalsetest garantiidest.
Tänasel koosolekul otsustati, et kui ametnik on töötanud:
* kuni 2 aastat – hüvitise suurus kuni 2 kuu palk
* 2-8 aastat - hüvitise suurus 3 kuu palk
* Üle 8 aasta – hüvitise suurus 6 kuu palk
Vastav muudatus sisse viia ka ühinemislepingutesse enne valimisi.
Päevakorrapunkt 3 - sotsiaaltöörühma ettepanekute arutelu.
Sotsiaal- ja tervishoiu töörühma juht Misso vallavanem Mariliis Raidma: „Töörühm on saanud
kokku 3 korda“ Lepiti kokku toetuste suurused:



1 klassi astujale toetus 100 eurot . Rõuge vallavanem Tiit Toots: „Kas koolivormi vest on
lisaks toetusele? Rõuges antakse lisaks rahalisele toetusele esimesse klassi astujale
koolivormi vest. Töörühma otsus: toetus + 50 % vesti maksumusest.
koolilõpetamise toetus 9 klass 50 eurot, 12 klassi lõpetaja – lõpetada toetuse maksmine





matusetoetus 150 eurot
sünnitoetus 450 eurot (kolmes osas)
sõidutoetus põhikooli ja gümnaasiumi kooli õpilasele tegelike kulutuste järgi, vajadusel
isikliku sõiduauto kompensatsioon maakonnas 25 eurot ja kaugemale 35 eurot. Puuduliku
transpordiga gümnaasiumiõpilastele Võru maakonnas kuni 35 eurot.
Mõniste vallavanem Katrin Roop: „Maakonna sisene võiks olla 1 number ja maakonnast välja teine
number).
Rõuge vallavanemTiit Toots: „Saab võtta kiipkaardi ja kuu lõpus teha arvestuse“.
Mõniste vallavanem Katrin Roop: „Kui võtta kasutusele liiga palju süsteeme, ehk läheb kulukaks.“
Huvihariduse kulude kajastamine on olnud erinev ja vajab veel komisjonides arutamist.
 Jõulutoetused, kommipakid lastele sünnist kuni 9 klassini. Ainult meie koolis käivatele
lastele. Pakk ka asenduskodudes ja hooldusperedes ja eestkostel olevatele lastele.
Eakad – jõulukaart ja valla kalender alates 70 eluaastast.
 Sünnipäevatoetus alates 70 aastast ainult juubelite puhul. Valla esindus viib meene ja 20
eurot.
Mõniste vallavanem Katrin Roop: „Mõistlik oleks ikka ise käia ja kohale viia, et näha
kuidas inimesed elavad“.
 Prillitoetus õpilastele - (kuni 26 aastat, täiskoormusega õpilased) kord aastas 100 % prillide
klaaside maksumusest. Rõuge vallavanem Tiit Toots: „Kas ka üliõpilased“? Jah
 Koolivormi toetus 50 % koolivormi maksumusest, kus koolivorm on (näiteks Misso laps
käib Võrus Kesklinna Koolis ja seal on koolivorm).
 Hooldajatoetused:
Täisealise puudega inimese hooldajatoetus: keskmine puue 50 eurot, raske puue 75 eurot, sügav
puue 150 eurot.
Mõniste vallavanem Katrin Roop: „Valdades on väga erinevad toetused“. Nüüd saavutatud kesktee.
Sissetulekust sõltuvad toetused
 eraldi koolitoidutoetus lõunatoit kõigile tasuta koolis ja lasteaias, kui õppeasutuses on perest
3 ja enam last, siis oode 50 % ja teised toetused oleksid vajaduspõhised
 Eraldi abivahendi toetus – lapsed 100 % omaosalusest, täiskasvanud vajaduspõhiselt kuni 50
% omaosalusest
 Ravimitoetus sissetulekupiiriks määrata kahekordne toimetulekutoetuse piir (2017 aastal
260 eurot). Haanja vallavanem Juri Gotmans: „Kui pension on 300 € ravimitele kulub 120 €
teisel 250 € ja kulub 50 € kas on võimalus juhtumispõhiselt lahendada selliseid olukordi?“
Sõnum koosolekult oli, et erakorraliste toetustena on võimalus maksta selliseid toetusi.
Kuna teisi toetusliike on üldiselt makstud vähe, siis makstakse pigem vajaduspõhiselt. Mõniste
vallavanem Katrin Roop: „Erakorraliste toetuste puhul saab võrrelda sissetulekut ja otsustada kas
maksta seda toetust“.
 Eraldi läbirääkida laste huviringide toetamine või laagrites osalemise toetamine. Kindlasti
on vaja toetada, kuid keda ja kui suures osas. Vallavanem Juri Gotmans Haanja Vallas on
toetatud kui pöördutakse taotlusega valda. Huvikoolides õppivaid valla lapsi toetame 100 %
ning maksame ka mitu huviharidust näiteks ühe lapse muusikakooli ja spordikooli. Toetame
ka Ruusmäe lapse transpordikulusid kuni Haanja külani edasisõidu maksab pere ise“
Mõniste vallavanem Katrin Roop: „Meil Mõnistes on sedasi, et tasume huvikooli hariduse tasu,
huvitegevuse puhul aga tasume juriidilise isiku tehtud taotluse alusel kuni 50 eurot. Ja
transpordikulusid ei hüvita.“
Missos on praegu nii, et huvihariduse puhul 1-4 klass makstakse 50 % kohatasust, 5-7 klass 75 % ja
transport samamoodi , erandkordades makstakse transport ka 100 protsenti bussipiletitest. Oleme
leidnud vahendeid vähekindlustatud perede lastele.
Varstu tasub kohatasud 100 % ja transpordi 2 korda aastas 32 eurot.
Rõuges 100 % kohatasu, lisaks hüvitame ühe bussipileti päevas. Kooli juures tasulised huviringid
(suusatamine, jalgpall), kus maksame valla poolt 15 eurot kuus lapse kohta. Lisaks kooli

huviringid, kus me maksame ringijuhtidele töötasu.
Haanja vallavanem Gotmans: „Haanjas suusaklubi trennis käimisel Haanja vald paneb juurde nt 5
eurot (võistlustel käimise transpordiks) ja vanemad 5 eurot (50 ja 50 % mõlemad). Oleks vaja
ühtlast süsteemi transpordi hüvitamisel, arvas Mõniste vallavanem Katrin Roop.
 Lisaks toetatakse Rõuge hooldekodus kohamaksu tasumisega (50 % puuduolevast osast),
töörühma ettepanek on lõpetada sellise toetuse maksmine ning kõik toetused viia
vajaduspõhiseks. Rõuge vallavanem Tiit Toots: „Kui kliendil on vara ja lapsed ei jõua tema
eest tasuda siis on vallal seaduslik võimalus vara realiseerida jne. Oluline on et inimene
saaks vajadusel hooldekodus olla.“.
Haanja vallavanem Juri Gotmans: „Valdade finantsjuhid peavad tegema arvutused tähtajaga
15.08.2017 ja esitavad need Misso vallavanemale Mariliis Raidmale.
Misso vallavanem Mariliis Raidma: „Teen ära tabeli erinevate toetuseliikidega ja saadan täitmiseks
kõigile teistele valdadele“.
Rõuge vallavanem Tiit Toots: Tabelisse kindlasti lisada ka uued toetuste määrad“. Misso
vallavanem Mariliis Raima nõustus ettepanekuga.
Mõniste vallavanem Katrin Roop: „Kas valmistame ette ka määruse, kus kõik kirjas (teenuste tasud
ja toetuse määrad)?“
Misso vallavanem Mariliis Raidma: „Kas peaksime ka mingid eelnõud valmis tegema?“
Rõuge vallavanem Tiit Toots: „Võime teha küll eelnõud ja täna kiidame need heaks kuid need ei
ole uuele vallale siduvad.“
Misso vallavanem Mariliis Raidma: „Kui paljudel on vallavalitsuse määrustega kehtestatud
toetused, need ju seotud alati eelarvega. Muudatused on kohati päris suured.“
Haanja vallavanem Juri Gotmans: „Peame ära otsustama, mis saab peale 15.oktoobrit, kas laps ei
saa sinnani siis käia huvikoolis ühistel alustel?“
Misso vallavanem Mariliis Raidma: „Jõulutoetused?“
Haanja vallavanem Juri Gotmans: „Jõulutoetused juba lähevad ühte moodi“.
Misso vallavanem Mariliis Raidma: „Määrused, mis nendega teha?“
Küsimus jääb järgmisel töökoosolekul arutamiseks.
4. Struktuuri arutelu, personali värbamise kord, ametijuhendid, töötasud.
Rõuge vallavanem TiitToots: Kas võtta täiskohaga IT spetialist tööle või ikka teenust sisse osta
nagu praegu?“
Haanja vallavanem Juri Gotmans: “Haanjas hetkel koos raamatukoguga 14 arvutit ja 14 eurot
maksab 1 arvuti hooldus kuus .
Otsustati, et iga vald kaardistab oma töökohtade arvu ja annab Rõuge vallavanemale Tiit Tootsile
teada 28.07.2017
Haanja vallavanem: Juri Gotmans: „Edaspidi struktuuri teema juures arutamist vajavad veel
planeerimisspetsialisti ja täiendava lastekaitse spetsialisti koht”.
Rõuge vallavanem: „Tiit Toots: Asendusi võiks töörühmades vaadata“.
Rõuge vallavanem Tiit Toots: „Ametijuhendid - nendega praegu töö käib. Ametijuhendid võetakse
uuesti arutusele 29.08.2017 kell 13.00 koosolekul Haanja Rahvamajas.
Teemaks oli ka töötasude kaardistamine.
On olemas miinimum ja maksimummäärad. Rõuge vallavanem Tiit Toots tegi ära ka esialgse tabeli
koos palgamääradega.
Päevakorrapunkt 5 - Külanimede arutelu
 Rõuge vallavanem Tiit Toots andis ülevaate, millistest külanimedest 1 täht kattub. Neid külasid
on tulevases vallas neli, lisaks praegu muutmisel olevatele küladele. Lepiti kokku, et neid
külanimesid hakatakse muutma siis, kui kohanimenõukogu sellise ettepaneku teeb.




18.07.2017 toimub Rõuge Vallamajas Matsi ja Mustahamba külanimede muutmise arutelu.
Rõuge vallavanem TiitToots: „Kas on veel mõtteid külanimede teemal?“ Ei

6. Päevakorrapunkt 6 – muud küsimused









Riigikontrolli kirja arutelu. Lepiti kokku, et finantsküsimusi arutavad raamatupidajad Rõuge
eestvedamisel ning juriidilisi küsimusi vallasekretärid Varstu eestvedamisel.
Valdkondlikke arutelusid võiks eest vedada erinevad vallad. Rõuge veab eest finantsteemasid,
Varstu valla kantseleid puudutavaid teemasid, sotsiaalteemat veab eest Misso. Varad ja
majandusteemasid Haanja. Haanja vallavanem Juri Gotmans: arutame oma kolleegidega ja
anname siis lõpliku vastuse.
Kõigil partneritel anda teada üks osaleja Islandi ja Soome õppereisidele. Võib olla ka sama
inimene.
Ettevõtlusstrateegia on valmis. Rõuge valla arendusnõunik Jaanus Mark on saatnud selle
kõigile tutvumiseks ja ettepanekute esitamiseks. Kui ettepanekuid ei laeku, siis allkirjastatakse
üleandmise-vastuvõtmise akt.
Kõik vallad osalevad SA Võrumaa Arenguagentuuri loomisel. Siit ühinemispiirkonnast peame
valima 1 inimese nõukokku. Rõuge vallavolikogu esimees Karel Saarna tegi ettepaneku, et
selleks võiks olla Rõuge vallavanem Tiit Toots. Haanja vallavanem Juri Gotmans teatas, et ka
tal on huvi seal osaleda. Lepiti kokku, et Juri Gotmans ja Tiit Toots selgitavad esindaja
omavahel välja 04.08.2017
Sümboolika hindamisel valiti 9 töö hulgast välja 2 tööd. Edasi tuleb veel koostööd teha nende
tööde autoritega, et need täiustaksid oma töid, mille järel saadame 2 paremat tööd
Riigikantseleisse arvamuse avaldamiseks. Seejärel laseme valdade elanikel valida välja ühe
variandi, mis läheb kinnitamiseks volikogudesse.

Järgmine juhtrühma koosolek toimub 18.08.2017 kell 13.30 Missos, Andri-Peedo talus. Kellaaeg
võib veel muutuda.

Tiit Toots
koosoleku juhataja

Ailen Paas
protokollija

