Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu valla ühinemisjärgselt moodustatava
ametiasutuse valitsemisstruktuuri projekti seletuskiri
Vastavalt haldusreformi seaduse § 17 lg 2 alustavad haldusterritoriaalse korralduse muutmise
tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutused tööd 2018. aasta 1.
jaanuaril. Ametiasutuste moodustamine ja selle struktuuri kinnitamine on 2017. aasta 15.
oktoobril moodustatava Rõuge vallavolikogu pädevuses. Hõlbustamaks uue ametiasutuse
moodustamisega seotud ettevalmistusi on Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge
valla ja Varstu valla ühinemisläbirääkimiste käigus koostatud ametiasutuse struktuuri projekt.
Projekt lähtub ühinemislepingus kokkulepitust, tänaste ametiasutuste töö- ja
teenistuskohtade analüüsist ning ühinemise töörühmade ja töötajate-teenistujate
tööseminari käigus kogutus sisenditest ja tagasisidest. Struktuuriprojekt näeb valla
ametiasutuses ette 43 töö- ja teenistuskohta (sh vallavanem), struktuur on jaotatud seitsmeks
osakonnaks.
Haridusosakonna koosseisu moodustavad haridusosakonna juhataja ja noorsootööspetsialist.
Osakonna töövaldkonnaks on ka Rõuge valla haridus- ja noorsootööga seotud hallatavate
asutuste (koolid, lasteaiad, noortekeskused) töö koordineerimine.
Kultuuriosakonna koosseisu moodustavad kultuuriosakonna juhataja ja spordi- ja terviseedenduse spetsialist. Osakonna töövaldkonnaks on ka Rõuge valla kultuuri- ja
spordivaldkonnaga seotud hallatavate asutuste ja sidusüksuste (rahvamajad, spordirajatised,
raamatukogud, samuti Suur-Munamäe vaatetorn) töö koordineerimine.
Sotsiaalosakonda on ette nähtud 8 töö- ja teenistuskohta. Lisaks osakonna juhatajale on
kavandatud 2 lastekaitsespetsialisti kohta, samuti 5 sotsiaaltööspetsialisti kohta.
Sotsiaaltööspetsialistide töökorraldus on ühinemisjärgselt korraldatud selliselt, et iga
spetsialist tööpiirkonnaks on üks ühinemise eelne vald. Osakonna vastutusvaldkonda
kuuluvad ka piirkonna hooldekodud, samuti koostöö koordineerimine perearstikeskustega.
Majandusosakonnas on 11 töö- ja teenistuskohta. Osakonda on koondatud riigihangete
läbiviimisega (osakonna juhataja), maareformiga, ehituse- ja planeerimisega,
keskkonnavaldkonnaga ning taristuhooldusega seotud ülesanded. Maaspetsialist viib läbi
maareformi lõpetamisega seotud toiminguid ning täidab muid valla maafondiga seotud
toiminguid (kinnistute jagamised, aadressandmetega seotud ülesanded, muud
maakorraldustoimingud), planeeringu- ja ehitusspetsialisti peamised tööülesanded on seotud
planeeringute ja projekteerimistingimuste väljastamise menetlustega. Ehitusspetsialisti
vastutusvaldkond on muuhulgas ehitusjärelevalve korraldamine ning valla tehnilise
infrastruktuuriga (trassid ja võrgud). Teedespetsialisti töövaldkond hõlmab ka
ühistranspordikorraldusega seotud ülesannete täitmist. Osakonna vastutusvaldkonda
kuuluvad ka praeguste Misso ja Rõuge valdade kommunaalettevõtted, samuti kalmistud, ning
nende hallatavate asutuste remondi ja korrashoiu küsimused, kus puudub majandustöötaja.
Arendusosakonda on kavandatud viis töö-ja teenistuskohta. Osakonna põhiülesanne on valla
strateegilise arengu ja kommunikatsiooni korraldamine. Projektispetsialist ja ettevõtlus- ja
projektispetsialist spetsialiseeruvad vastavalt era- ja kolmanda sektori arendamise
tugitegevustele, ettevõtlus- ja projektispetsialist on vastutav valla ettevõtlusstrateegia

elluviimistegevuste eest ning tegeleb muuhulgas ka omavalitsuse, selle piirkondade ja
objektide turundusega. Kommunikatsioonispetsialist vastutab valla sise- ja
väliskommunikatsiooni ja turundustegevuste eest, tehes selleks tihedat koostööd kõigi
struktuuriüksustega. IT spetsialist koordineerib valla ametiasutuse ja allasutuste
infotehnoloogilisi tegevusi.
Vallakantseleid on 9 töö-ja teenistuskohta. Kantselei ülesanne on ametiasutuse
administratiivne ja õigusalane teenindamine. Kantselei koosseisu kuuluvad ka neli
teeninduskeskuste administraatorit, kes korraldavad elanike teenindamise (sh
registritoiminguid ja vajalikud sularahaarveldused) teeninduskeskustes.

