Rõuge vallavolikogu tegi 27. aprillil 2016 Haanja, Misso ja Varstu vallavolikogudele ettepaneku haldusterritoriaalse korralduse
muutmiseks ning ühinemisläbirääkimiste alustamiseks. Kõik vallad on praeguseks ettepanekule jaatavalt vastanud ning meie nelik on
esimene Võrumaal, mis on hakanud astuma konkreetseid samme ühinemise poole: Rahandusministeerium on määranud meile
ühinemiskonsultandi, toimunud on haldusreformi juhtrühma koosolek, paika saanud ajakava ning alustatud valdkondlike töörühmade
koosolekuid.
Iseenesestmõistetavalt on kõik liituvad vallad läbirääkimistelaua taga võrdsete partneritena ning haldusreform viiakse ellu kohalike
elanikega arvestavalt ja kogukondi võimalikult palju kaasates. Sellele mõeldes oleme koostanud ka ühise haldusreformi infolehe.

Haldusreformist kohapealse pilgu läbi
7. juunil 2016 võttis Riigikogu vastu haldusreformi seaduse. Seaduse
kohaselt peab järgmise aasta oktoobris toimuvate kohalike omavalitsuste
volikogude valimise ajaks olema omavalitsuse miinimum rahvaarv
vähemalt 5000 elanikku. Seejuures on 2016 aasta jooksul võimalik
omavalitsustel liituda vabatahlikult. Edaspidi otsustab liitumise Vabariigi
Valitsus.
Kuidas oleme jõudnud haldusreformi tänasesse päeva? Juba eelmise
aasta lõpus, kui Vabariigi Valitsuse poolt tuli välja esimene haldusreformi
seaduse eelnõu ning hakkas tunduma, et reform võib tõesti tulla,
kohtusime kõigi meie naabervaldade juhtidega. Üheskoos arutasime
võimaliku uue valla suuruse üle, otsisime ühiseid väärtusi ja vedasime
kaardil piire erinevates suunades. Arutelud toimusid volikogus ja volikogu
komisjonides, eestseisuses. Meie ees oli olulisim eesmärk − leida riiklike
muudatuste keskel parim lahendus meie paikkonna inimesele, et säiliks
kodukoha identiteet ja otsustusprotsessid ei kaugeneks rahvast.
Käesoleva aasta jaanuaris tegi Rõuge Vallavolikogu ettepaneku Haanja,
Mõniste
ja
Varstu
vallavolikogudele
alustada
läbirääkimisi
haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks eesmärgiga moodustada
omavalitsuste ühinemise tulemusena uus omavalitsusüksus. Kahjuks
otsustas Mõniste vallavolikogu aprillis väga napi häälteenamusega
vastata meie ettepanekule läbirääkimisteks eitavalt. Tekkinud olukorras
pidasime naabritega nõu ja otsustasime teha Misso vallale ettepaneku
läbirääkimistega liitumiseks. Misso liitumine hoiab alles seatud eesmärgi
ning tagab nõutud 5000 elanikku uues omavalitsuses. Misso võttis
pakkumise vastu ja 1. juunil toimus läbirääkimiste esimene ametlik
koosolek. Kohtumisel leppisime kokku, et ust läbirääkimistelaua taha
pääsuks ei panda kinni ka Mõnistele, kui nad ise soovivad protsessiga
liituda.
21. juunil toimunud maakonna omavalitsusjuhtide foorumil sai selgeks, et
kuigi mõned omavalitsused on toetanud Suur-Võrumaa ideed, on
prioriteetsed siiski väiksemad kooslused ning lähimas perspektiivis Suure

Võrumaa ideed edasi ei arendata. Küll aga tõdeti, et ka edaspidi tuleb
jätkata koostööd nii maakonda hõlmavate investeeringute tegemisel kui
erinevate teenuste pakkumisel.
Pool aastat tihedat suhtlust naabritega on viinud veendumusele, et lisaks
georgraafilisele paiknemisele ja haldusreformi tingimuste täitmisele on
meil ka ühised väärtused ja arusaamad, mis on meid toonud tänasesse
ja mida hoida ka tulevikus uues vallas. Toome välja mõningad neist:
• Seaduses ette kirjutatud uue valla miinimumsuurus 5000 elanikku on
optimaalne. Tegemist on elanike arvuga, mille puhul valla võimekus
piirkonda ja teenuseid arendada kasvab.
• Kohalike otsuste võimalikult rahva lähedal hoidmine. Naabrimees või
tuttav on volikogus, see annab võimaluse alati küsida ja muret jagada!
• Meie inimeste kaasamine otsuste sündimisse. Erinevate komisjonide,
töörühmade töö, külavanemate kogud jne.
• Vabakonna ja külaliikumise olulisus, jõud ja potentsiaal!
• Varasem hea koostöö meie piirkonnas, eriti sotsiaal- ja noorsootöös.
Haanja vallaga toimib tõhus koostegutsemine juba vaat et igas
valdkonnas.
• Ühine looduskeskkond ja tursimipotentsiaal, mida koos turundada:
mäed, orud, järved. Oleme ühine värav idast ja lõunast Võrumaale
saabujatele.
•
Valdasid
iseloomustab
mitmekesine
ettevõtlus,
eelkõige
väikeettevõtluse tugevus.
• 4−5 valla ühinemine on valutum ja tulemuslikum kui Suur-Võrumaa valla
teke: muutused on väiksemad, kohanemine kiirem.
Läbirääkimiste erinevad töörühmad on oma tööd alustanud. Soovime
neile selleks jõudu ja jaksu, ees ootab töine suvi!
Vallarahvale soovime avatud meelt muutuste teel ja aktiivset osavõttu
aruteludel. Üheskoos teeme me selle ära meie kõigi jaoks parimal viisil!
Karel Saarna, vallavolikogu esimees
Tiit Toots, vallavanem

Avalikud teavituskoosolekud Rõuge vallas

Haldusreformi info jagamine

Selleks, et kaasata vallarahvast maksimaalselt haldusreformi läbiviimisesse, kutsume teid
kõiki selleteemalistele koosolekutele.
Koosolekuid on plaanis teha kahes voorus: esimesed toimuvad juulis, teised oktoobris.
Juulikuiste koosolekute eesmärk on viia inimesed kurssi haldusreformi senise protsessiga
ning saada tagasisidet ja mõtteid, mis teemadele peame ühinemisläbirääkimistel kindlasti
tähelepanu pöörama. Sügisestel koosolekutel tutvustatakse liitumislepingu projekti.

Edasiseks info jagamiseks on valla
kodulehele
loodud
haldusreformi
teemaline
alamleht
aadressiga
www.rauge.ee/haldusreform.
Sellel lehel saab tutvuda juhtrühma ja
töörühmade protokollidega ning protsessi
ajakavaga. Sellele lehele lisame ka muud
läbirääkimisi puudutavat infot.
Järgmine haldusreformi infoleht ilmub
vastavalt vajadusele, kuid hiljemalt
novembris. Jooksvalt anname protsessi
kohta infot läbi valla infolehe.

Esimesed koosolekud toimuvad järgmistel aegadel:
12. juulil kell 17.00 Nursi külakeskuses
kell 18.30 Viitina külakeskuses
14. juulil kell 17.00 Sänna kultuurimõisas
kell 18.30 Rõuge noortekeskuses.
Ootame rohket osavõttu!

Ühinemisläbirääkimiste ajakava
2016. aastal
Juuni






Juuli

 Juhtrühma koosolek
 Töörühmade koosolekud
 Avalikud teavituskoosolekud
valdades
 Ühinemislepingu projekti
koostamine

August

 Juhtrühma koosolek
 Ühinemislepingu projekti
tutvustamine vallavolikogude
komisjonides
 Ühinemislepingu projekti I
lugemine vallavolikogudes
 Rahva arvamuse välja selgitamise
korra I lugemine vallavolikogudes

September

Oktoober

Juhtrühma koosolek
Töörühmade moodustamine
Töörühmade koosolekud
Ühinemise infoleht

 Töörühmade koosolekud
 Ühinemislepingu projekti I
lugemine vallavolikogudes
 Rahva arvamuse välja selgitamise
korra II lugemine vallavolikogudes
 Juhtrühma koosolek
 Ühinemislepingu avalik väljapanek
 Avalikud teavituskoosolekud
valdades

November

 Juhtrühma koosolek
 Avaliku väljapaneku käigus
laekunud ettepanekute
läbivaatamine
 Rahvaküsitluse läbiviimine
 Ühinemise infoleht

Detsember

 Rahvaküsitluse tulemuste
kinnitamine
 Ühinemislepingu kinnitamine
vallavolikogudes

Ühinemisest lühidalt
Haanja, Misso, Rõuge ja Varstu valdade ühinemisest on räägitud juba ligemale
kaks kuud. Tänaseks on valdade vahel esimesed koosolekud peetud, esialgsed
kokkulepped tehtud ning on viimane aeg ka kohalikud elanikud asjade
kulgemisega
kurssi
viia.
Selleks
ongi
kokku
pandud
käesolev
ühinemisläbirääkimiste infoleht, mis ilmub samaaegselt kõigis valdades.
Seejuures sisaldab lehe esikülg iga läbirääkimisi pidava valla infot ning tagakülg
üldise infoga on kõigil ühine.
Ees on ääretult tegus aeg täis intensiivset tööd, põnevaid tulevikuvaateid ja
kahtlemata keerulisi otsuseid. Neljast omanäolisest tublist väikevallast peaks
pooleteise aasta pärast saama üks, mis on vähemasti sama tubli, ainulaadne ja
edasipüüdlik.
Plaan viia ühinemine läbi kohalike elanikega arvestavalt ning kogukondi
maksimaalselt kaasates pole vaid sõnakõlks, selle nimel töötame algusest peale:
ühinemislepingusse annavad sisendi temaatilised töörühmad, mis koosnevad
meie valdade inimestest, kahel korral läbirääkimiste perioodi jooksul toimuvad
avalikud rahvakoosolekud, sügisel viiakse läbi rahvaküsitlus ning lisaks tänasele
ilmub veel vähemalt üks läbirääkimisi kajastav infoleht. Lisaks avaldame jooksvat
infot ühinemisläbirääkimiste kohta valdade infokanalites.

Ühinemisläbirääkimised Võrumaal on hoogsalt käivitunud
7. juunil toimunud Riigikogu istungil võeti vastu pikalt kirgi kütnud haldusreformi
seadus. Sellest tulenevalt on kõigil omavalitsustel, kelle elanike arv on väiksem
kui 5000, vajalik jõuda vabatahtlike ühinemisteni juba selle aasta lõpuks.
Võrumaal puudutab vastav kriteerium kõiki omavalitsusi peale Võru linna. Õnneks
on mitmed maakonna omavalitsused Riigikogu otsust ennetanud ning juba
mõnda aega ühinemisläbirääkimistega tegelenud.
Seni on Võrumaal ühinemisläbirääkimistega kõige kaugemale jõudnud Rõuge,
Haanja, Misso ja Varstu, kes ootavad läbirääkimiste laua taha ka Mõniste
valda.Teiseks läbirääkimiste piirkonnaks on Lasva, Sõmerpalu ja Võru vald,
sealsed läbirääkimised on kavandatud suve teise poolde. Võrumaa loodenurgas
asuv Urvaste vald on läbirääkimisi pidamas Valgamaa omavalitsuste Otepää,
Sangaste ja Paluperaga.
Samas on mitmete omavalitsuste ühinemisläbirääkimiste suund tänaseks
ebaselge. Hetkel pole kindlat suunda Antsla vallal, samuti kaaluvad erinevaid
alternatiive Vastseliina ja Meremäe. Haldusreformi seadusest tulenevalt on selge,
et “kõrvalejääjaid” olla ei saa – kriteeriumitele mittevastavatel juhtudel alustab
Vabariigi Valitsus 2017. aastal “sundliitmist”.
Võrumaa Omavalitsuste Liidu juures töötab alates juuni 2. nädalast omavalitsuste
vabatahtlike ühinemiste koordinaator Mihkel Laan. Maakonna ühinemiste
koordinaatori ülesanne on toetada kõiki omavalitsusi vabatahtlikes ühinemisprotsessides nii, et osapooled oleks rahul ja sundliitmisi maakonnas ei tuleks.
Mihkel Laan (529 7984, mihkel.laan@cumulus.ee)

Töö ühinemise nimel käib juhtrühma eestvedamisel ning töörühmade agaral kaasabil
1. juunil kogunes Rõuge vallamajas esimest korda Haanja-Misso-Rõuge-Varstu ühinemisläbirääkimiste juhtrühm. Juhtrühma ülesandeks
on nelja valla liitmisprotsessi sujuv ja efektiivne juhtimine, mis viib 2016. aasta lõpuks ühinemislepingu allkirjastamiseni.
Haanja, Misso, Rõuge ja Varstu valdade ühinemisläbirääkimiste juhtrühma kuuluvad Juri Gotmans, Aigar Kalk, Lembit Sikk, Aigar Paas, Tiit Niilo,
Tiit Toots, Karel Saarna, Rein Ansip ja Ale Sprenk.
Ühinemisläbirääkimiste juhtrühma esimesel koosolekul lepiti kokku, et võimalikult laiapõhjalise ja erinevaid vaateid hõlmava ühinemislepingu
koostamiseks moodustatakse neli valdkondlikku töörühma:
 Finants-, majandus- ja arengutöörühm, mille tegevust juhib Rõuge vald,
 Hariduse töörühm, mille tegevust juhib Varstu vald,
 Sotsiaal- ja tervishoiu töörühm, mille tegevust juhib Misso vald,
 Kultuuri, spordi ja kolmanda sektori töörühm, mille tegevust juhib Haanja vald.
Igast vallast kuulub igasse töörühma 2−3 liiget, lisaks kaasatakse iga meeskonna töösse ka väline ekspert.
Juhtrühma liikmed võivad kuuluda valdkondlikesse töörühmadesse nende liikmetena, aga ka need juhtrühma liikmed, kes ühessegi töörühma ei
kuulu, võivad kõigil töörühmade koosolekutel osaleda.
Finants-, majandus- ja arengutöörühm:

Hariduse töörühm:

Taavi Karu (töörühma juht), Kalvi Kõva, Olev Mõttus, Rein
Peedumäe, Uno Kangro, Vahur Zuppur, Indrek Ülper, Maret Einla,
Tiia Kukk, Rein Ansip, Kaja Juhanson, Rainer Vissel, Antti Roose
(väline ekspert).

Ale Sprenk (töörühma juht), Kerli Kõiv, Elina Järv, Toomas Raju, Evi
Lestberg, Maie Oppar, Egle Kõva, Sirje Pihelgas, Kaire Trumm, Kristin
Tisler, Ave Saluorg, Õnne Saluorg, Piret Sapp (väline ekspert).

Sotsiaal- ja tervishoiu töörühm:

Kultuuri, spordi ja III sektori töörühm:

Mariliis Raidma (töörühma juht), Maire Grosmann, Siiri Kuus, Aune
Saal, Maie Kalnapenkis, Anne Heier, Erki Sok, Evi Luts, Helina
Tammemägi, Signe Arumäe, Aivar Nurk, Kadri Kangro (väline
ekspert).

Sirje Pärnapuu (töörühma juht), Riina Kööts, Viivika Nagel, Lauri
Semevsky, Tiia Zuppur, Eda Veeroja, Edda-Karin Luht, Imre Paas, Aigi
Young, Malle Vissel, Anne Kibal, Anneli Mändmaa, Mailis Koger (väline
ekspert).

Haanja, Misso, Rõuge ja Varstu valdade ühinemiskonsultant on Kadri Tillemann (501 5440, kadri.tillemann@vesterra.ee).
Jooksvat infot ühinemisläbirääkimiste kulgemise kohta saab nii selleks loodud kodulehelt www.rauge.ee/haldusreform,
konsultandilt kui kõigi valdade vallavanematelt ja volikogude esimeestelt.

