Haldusreformi juhtrühma XII töökoosolek
Ruusmäe

19. mai 2017

Koosoleku algus kell 9.05, lõpp kell 11.15
Osalesid: Haanja Vallavolikogu esimees Aigar Kalk, Haanja vallavanem Juri Gotmans, Misso
Vallavolikogu esimees Aigar Paas, Misso vallavanem ning sotsiaal- ja tervishoiu töörühma juht
Mariliis Raidma, Mõniste Vallavolikogu esimees Tõnu Lindeberg, Mõniste vallavanem Katrin
Roop, Rõuge Vallavolikogu esimees Karel Saarna, Rõuge vallavanem Tiit Toots, Varstu
vallavanem Rein Ansip, Varstu vallavolikogu esimees ja hariduse töörühma juht Ale Sprenk,
finants-, majandus ja arengu töörühma juht Taavi Karu, kultuuri, spordi ja kolmanda sektori
töörühma juht Sirje Pärnapuu, omavalitsuste ühinemiskonsultant Kadri Tillemann.
Koosolekut juhatas Rõuge vallavanem Tiit Toots.
Protokollis Haanja Vallavalitsuse asjaajaja-registripidaja Reelika Soe.
Päevakord:
1. Tulevase valla struktuuri arutelu
2. Valimisringkondade arutelu
3. Põhimääruse arutelu
4. Külade samanimelisuse arutelu
5. Töörühmade arutelude ülevaade
6. Muud küsimused
Päevakorrapunkt 1 – Tulevase valla struktuuri arutelu
Ühiselt vaadati üle ja arutati struktuuri muudatusettepanekuid. Arutlusel oli järgmised teemad:
● igast piirkonnast peaks järjepidevuse (majandusaasta aruannete koostamine jms.)
saavutamiseks jääma tööle vähemalt üks hetkel töötav raamatupidaja. Juhul kui igast
piirkonnast ei jää tööle raamatupidajat, siis lahenduseks on finantsjuhtide
/pearaamatupidajate tööl jätkamine vähemalt kuni 31.03.2018;
● muuta finantsosakonna 4,5 kohta 5,0 koha peale (raamatupidaja-kassapidaja 1,0 kohta),
nimetada raamatupidaja-kassapidaja ümber raamatupidajaks;
● mitte lisada juurde teist ehitusspetsialisti, vaid 1,0 koht (teedespetsialist) võiks olla
ehitusspetsialist+teedespetsialist;
● Tiit Toots kaardistab 2013-2017 aastatel tehtud planeeringud ja detailplaneeringud ning
seejärel otsustatakse planeeringute spetsialisti vajadust;
● arendusosakond jääb nii, nagu hetkel struktuuris on;
● abivallasekretär nimetada ümber juristiks;
● arhivaar võiks teha ka lisaks arhiivile kantselei tööd ning seega nimetada arhivaar-kantselei
spetsialist;
● kultuuriosakonda lisada juurde spordi- ja rahvatervisespetsialist;
● sotsiaali töörühm arutab täiendava lastekaitsespetsialisti struktuuri lisamist.
Kadri Tillemann selgitas, et eeltööna võiks olla enne uut valda kaardistatud töökohad ja
ametijuhendid ning seejärel saaks vormistada uute ametikohtade ametijuhendid. Kadri Tillemann
oli nõus uute ametijuhendite vormistamise osas aitama, eeldusel et saadetakse sisendmaterjalid.
Kolmapäevaks, 24. märtsiks lubasid kõik osapooled saata Kadrile praegused ametijuhendid koos
lisaülesannetega.

Praegustel ametikohtadel olevate töötajate kaardistamine saata Kadrile 29. maiks.
Peale valdkonna töörühmade koosolekuid ootab Kadri Tillemann ka töörühmade ja valdkonna
spetsialistide arvamusi struktuuri kohta.
Päevakorrapunkt 2 – Valimisringkondade arutelu
Kõik osapooled esitasid volikogude seisukohad ringkondade ja mandaatide arvu kohta:
● Rõuge - 1 ringkond ja 19 mandaati;
● Misso - 1 ringkond ja 19-21 mandaati;
● Varstu - 1 ringkond ja 19 mandaati;
● Haanja - 5 ringkonda ja 27 mandaati;
● Mõniste - 5 ringkonda ja 27 mandaati.
Tiit Toots selgitas, et ühinemislepingus sõnastatud ringkondade arv ning volikogu liikmete arv ei
vasta arvutuslikult seaduses sätestatud nõuetele, seega tuleb volikogudes otsustada, kas 15. juuniks
muudatus seadusega kooskõlla viia vabatahlikult või teeb seda maavanem hiljemalt 19. juuliks.
Kõik osapooled olid hetkel seisukohal, et teha muudatus vabatahtlikult.
Järgmiseks korraks peaksid olema volikogud otsustanud, kas on nõus muutma vabatahtlikult
ühinemislepingus ühte punkti.
Hiljemalt kolmapäevaks, 24. maiks annab Haanja vald teada, kas on nõus valimistoimingute
eelnõu koostamise ja eestvedamisega.
Päevakorrapunkt 3 – Põhimääruse arutelu
Tiit Toots selgitas, et 16. mail said vallasekretärid kokku ning arutelus oli uue valla põhimäärus.
Vallasekretäridel tekkisid mõningad põhimõttelised küsimused. Ühiselt vaadati küsimused läbi
ning juhtrühma vastused olid järgmised:
1. Kas lisaks valla põhimäärusele koostatakse ka vallavalitsuse kui ametiasutuse
põhimäärus? - Koostatakse ainult valla põhimäärus.
2. Volikogu eestseisus? Sõnastuse ettepanek – on õigus moodustada volikogu eestseisus.
3. Volikogu fraktsioonid? Kas on vaja praegu põhimäärusesse kirjutada või teeb seda
vajaduse korral uus volikogu? - Hetkel pole vaja, vajaduse korral teeb uus volikogu.
4. Vallavanema asendamine toimub valla või linna põhimääruses sätestatud korras.
Abivallavanema ametikohta ei ole planeeritud. Vallavanemat asendab käskkirjaga
määratud asendaja või vanim valitsuse liige, kui sobib? - Asendab käskkirjaga.
5. Kui kohaliku omavalitsuse üksus kavandab moodustada siseaudiitori kutsetegevuse alaste
ülesannete täitmiseks vastava ametikoha või vastava struktuuriüksuse, nähakse
põhimääruses ette siseauditeerimise üldine töökorraldus. Kas kavandatakse siseaudiitori
ametikoht? - Mõistlik tellida teenusena.
6. Revisjonikomisjonil
võib olla uues vallas ka auditikomitee ülesanne, kui
konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruandes bilansipäeva seisuga toodud varad
kokku on üle 20 000 000 euro. Audiitortegevuse seaduse § 13 lõike 1 punkti 4 kohaselt on
avaliku huvi üksus selline kohaliku omavalitsuse üksus, mille haldusterritooriumil
bilansipäeva seisuga elab üle 10 000 inimese või mille raamatupidamise või
konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruandes bilansipäeva seisuga toodud varad
kokku on üle 20 000 000 euro. Kui revisjonikomisjon täidab auditikomitee ülesannet ja

revisjonikomisjoni liikmete hulgas ei ole audiitortegevuse seaduse § 97 lõikes 3 kehtestatud
nõuetele vastavat isikut, kinnitatakse revisjonikomisjoni liikmeks muu nõuetele vastav isik,
arvestades audiitortegevuse seaduse § 100 lõikega 2.
2016. aastal tehti põhivarade arvestuses oluline muudatus (põhivarad on maksumusega
üle 5000 euro), mis mõjutab bilansis varade maksumust. Vaja on üle vaadata, kas viie valla
aastaaruannetes varade maksumus 31.12.2016 seisuga ületab 20 000 000 eurot. - Vaadata
üle varad 2016. aasta lõpu seisuga ja seejärel viia vastavusse seadusega.
7. Hallatava asutuse põhimääruse, struktuuri, koosseisu ja arengukavade kinnitamine toimub
volikogu poolt kehtestatud korras ja praktika on praegu erinev. - Sisend vallasekretäridelt
ja tuleb teha nii nagu õigusaktid ette näevad.
Tiit Toots saadab juhtrühmas arutatud vastused Mõniste vallasekretäri Eve Mändmaa e-postile.
Päevakorrapunkt 4 – Külade samanimelisuse arutelu
Tiit Toots näitas kõikidele osapooltele Evar Saare poolt esitatud soovitusi külanimede
muutmiseks.
Rõuge vallas oli tehtud kohtumised elanikega, et selgitada välja nendepoolne arvamus ja
ettepankud nimede osas. Kokkusaamised on plaanis ka Haanja vallal.
Juunikuu volikogudes tuleb algatada külanimede muutmised.
Päevakorrapunkt 5 – Töörühmade arutelude ülevaade
Taavi Karu andis ülevaate finants-, majandus- ja arengutöörühma koosolekust, kus oli päevakorras
õpilasvedude korraldamine 2017/2018 õppeaastal, maakonna arengukava rakenduskavade
ülevaatamine ja uuendamine ning uue valla struktuur. Järgmine koosolek toimub 14. juunil.
Sotsiaal- ja tervishoiu töörühma koosolek toimub esmaspäeval, 22. mail.
Hariduse töörühma koosolek toimub järgmisel nädalal.
Kultuuri-, spordi- ja kolmanda sektori töörühma koosolek toimub maikuu viimasel nädalal.
Järgmistes töörühmade koosolekute teemades leppida kokku uue valla struktuuri arutelu.
Päevakorrapunkt 6 – Muud küsimused
Tiit Toots kutsus kõiki osapooli osalema finantsjuhtide/pearaamatupidajate kohtumisele 01. juunil
kell 09.00 Rõuge vallamajja. Kohtumisel arutatakse uue valla eelarvestrateegia koostamist ning
uue valla finantsküsimusi.
Mariliis Raidma andis teada, et 6. juunil toimub Setomaa Valdade Liidu üldkoosolek, kus on
arutelul liidu edaspidine tegevus.
Mariliis Raidma selgitas, et Misso vallasekretär oli viidanud ühinemislepingus olevatele
hüvitistele, mis on vastuolus Kohaliku omavalitsuse korralduse seadusega. Otsustati rakendada
töötajale või ametnikule soodsamat varianti.
Juri Gotmans selgitas, et ühinemislepingus sümboolika valimine on kokku lepitud avaliku
konkursi korras. Otsustati, et ideekavandid valib selleks moodustatud töörühm ning seejärel läheb

avalikkusele hääletamisele. Töörühma kuuluvad igast KOV-st 2 liiget, kes valitakse vallavalitsuste
poolt.
Järgmine juhtrühma koosolek toimub 16. juunil kell 9.00 Rõuge koolimajas.
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