Haldusreformi juhtrühma XVI töökoosolek
Varstu Kultuurikeskuses

21. september 2017

Koosolek algas kell 9.00, lõppes kell 11.00
Koosolekust võtsid osa: Rõuge Vallavolikogu esimees Karel Saarna, Rõuge vallavanem Tiit
Toots, Misso Vallavolikogu esimees Aigar Paas, Misso vallavanem ning sotsiaal- ja tervishoiu
töörühma juht Mariliis Raidma, Varstu vallavanem Rein Ansip, Haanja vallavanem Juri Gotmans,
Mõniste Vallavolikogu esimees Tõnu Lindeberg, Mõniste vallavanem Katrin Roop, finants-,
majandus- ja arendustöörühma juht Taavi Karu ja ühinemise nõustaja Kadri Tillemann.
Koosolekut juhatas Rõuge vallavanem Tiit Toots.
Protokollis Varstu vallasekretär Malle Vissel
Lepiti kokku päevakord:
1. Ametnike ja töötajate struktuuri arutelul tehtud ettepanekute ülevaatamine.
2. Valla sümboolika.
3. Muud kohapeal algatatud teemad.
Alustati teise päevakorrapunkti aruteluga, kuna kohal ei olnud veel valdade ühinemiskonsultant
Kadri Tillemann.
Päevakorrapunkt 1
Valla sümboolika
Haanja vallavanem Juri Gotmans selgitas vallasümbolite kavanditega seonduvat
Juhtrühma liikmetele on saadetud kunstnike ümbertehtud tööd ning riigikantselei arvamus nende
tööde kohta. Kui tahame inimeste arvamust küsida, siis on ettepanek kavand „Vesi ja maa“
panna hääletusele ja küsida arvamust kas „Jah“ või „Ei“.
Tiit Toots - vastavalt ühinemislepingule peame kindlasti rahva arvamust küsima. Kuidas
korraldada. Arvamuse andmiseks jääks üks töönädal + laupäev, pühapäev.
Karel Saarna – kolmanda koha tööle võiks ka arvamust küsida. Kui rahvale on pakutud üks vapi
näidis, kas siis saab lugeda konkursiks?
Kadri Tilleman teeb ettepaneku küsida arvamust kolmel variandil: ei, jah ja käib kah. Seda ei
pooldata.
Taavi Karu küsib, et kui vastuste ülekaaluks ei tule JAH, mis siis saab?
O t s u s t a t i: Korraldada arvamusküsitlus 26.09.2017 – 01.10.2017 tulevase Rõuge valla
sümbolitele „Vesi ja maa“. Haanja vallavalitsus valmistab ette küsitlusega seotud materjalid nii
elektroonilises keskkonnas kui ka kirjalikult raamatukogudes arvamuste avaldamiseks.
2. oktoobri hommikul esitada saadud tulemused Haanja vallale ja küsitluste koond esitada
volikogudele kinnitamiseks.
Päevakorrapunkt 2
Ametnike ja töötajate struktuuri arutelul tehtud ettepanekute ülevaatamine.
Kandis ette ühinemiskonsultant Kadri Tillemann 21. augustil Haanja rahvamajas toimunud viie valla
ametnike-töötajate Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu valla ühinemise teel tekkiva Rõuge valla
struktuuri projekti arutelu tulemusel tehtud ettepanekud.

1. Ettepanekut panna kokku haridus- ja kultuuriosakond, kus 1 osakonna juhataja jääks
juhatajaks ja teine spetsialistiks, enamus ei pooldanud;
2. Pooldati ettepanekut 2 lastekaitsespetsialisti kohta, kuidas aga jagada tööülesandeid kas
regionaalselt või valdkondlikult selgub tulevase töö käigus;
3. Ettepaneku ühendada majandus- ja arendusosakond ei pooldatud.
4. Otsustati struktuuri lisada planeerimis-ehitusspetsialist.
5. Ettepanekut hanke spetsialisti tööle võtmiseks ei pooldatud, kuna hangete eest vastutab
majandusosakonna juhtaja, kelle ülesandeks jääb lisaks suurtele hangetel ka osakondade ja
hallatavate asutuste hangete teemaline juhendamine.
6. Kommunikatsiooni spetsialisti üleviimine kantselei alluvusse. Otsustati jätta
arendusosakonda.
7. Pooldati ettepanekut nimetada kantseleis abivallasekretär õigusspetsialistiks.
8. Pooldati ettepanekut nimetada infospetsialistid teenuskeskustes ümber teenuskeskuse
administraatoriks.
9. Ettepanek lisada kaks IT inimest struktuuri. Toimus arutelu, allasutustes võiks jääda praegu
samamoodi (ka sisseostetava teenuse osas) kuna asi toimib. IT valdkonnas tuleks teha
ülevallaline analüüs ja üleminek siis järk-järgult. Jätta esialgu struktuuri 1 koht
(arendusosakonna all).
10. Menetlusspetsialist järelevalve teostamiseks. Praegu ei peetud vajalikuks, edaspidi
hinnata vajadust.
11. Personali- ja andmekaitsespetsialisti koht kantseleisse. Ei peetud vajalikuks, kuna
koolitusvajadus peab tulema osakonna juhatajatelt ja õigusspetsialist peaks suutma ära
teha personalitöö.
Soovituslikult võiks finantspersonal jätkata tööd kuni aastaruande esitamiseni (märtsi lõpuni) ja
seda tähtaegsete lepingute alusel.
Juri Gotmans palub tulevasele omavalitsusele Haanja majandusspetsialistide osas erisuse märkida.
Kõigi teiste ametnike koormused saab aja jooksul üle vaadata.
O t s u s t a t i: Juhtrühma otsustuste alusel koostab Kadri Tillemann 28. septembriks moodustava
ametiasutuse struktuuri projekti ja koostab seletuskirja, mis pannakase üles valla kodulehtedele
tutvumiseks. Ametijuhendeid mitte avalikustada.
Päevakorrapunkt 3
Muud kohapeal algatatud teemad.
3.1. Kõigi valdade volikogude istungitel enne valimisi võtta vastu Rõuge valla põhimäärus,
Rõuge valla ametiasutuse ametnikele ja töötajatele sotsiaalsete garantiide kehtestamine ning
tutvustada Rõuge valla ettevõtlusstrateegiat ja Rõuge valla struktuuri.
3.2. Tiit Toots andis ülevaate SA Võrumaa Arenduskeskus nõukogu tööst.
3.3. Tutvustati viia valla ühise 2018 aasta kalendri ideed. Kõik vallad saadavad arvuliselt oma
kalendrite soovid Tiit Tootsile.
3.4. Juri Gotmans teavitas Haanja valla plaanist asutada SA, mis hakkab tegelema Haanja Puhkeja Spordikeskuse haldamise ja arendamisega.
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