Jõulude eel saab aasta sellest, kui Rõuge
vallavolikogus arutati esimest korda haldusreformiga seonduvat. Kõlama jäid kaks
seisukohta: tulevase valla valitsemine tuleb hoida
maksimaalselt rahva lähedal ning valla keskus
võiks asuda Rõuges.
Peaaegu aasta oleme Rõuge valda esindavate
läbirääkijatena hoidnud toona volikogu poolt
välja käidud suunda. Praegu on läbirääkimiste
lõpusirgele jõudnud viis valda: Haanja, Misso,
Mõniste, Rõuge ja Varstu. Läbirääkimiste
tulemusena on kokku pandud ühinemisleping,
millega teie, head vallakodanikud, saite tutvuda
oktoobrikuu jooksul. Lepingust oli siis puudu kaks
olulist punkti: valla nimi ja keskus.
Valla nimi küttis partnerite seas kirgi mitmel
läbirääkimiste juhtrühma koosolekul. Rõuge
volikogu pooldas nime küsimise panemist
rahvahääletusele, kuna nimi puudutab kõiki
tulevase valla elanikke. Kahjuks ei leidnud see
kolme partneri toetust. Selleks, et nimi saaks
valitud laiapõhjalisemalt kui pelgalt juhtrühma

Rõuge vald muutuste teel

koosolek, lepiti kokku, et nimi valitakse
kõikide läbirääkimisi pidavate vallavolikogude
ühisistungil.
Volikogude ühisistung toimus 15. novembril
Varstus. Rahvaesindajad said valida kolme nime
vahel: Haanjamaa vald, Lõuna-Võrumaa vald ning
Rõuge vald. Salajase hääletuse tulemusena sai enim
hääli nimi Haanjamaa vald. Kuigi Rõuge kui valla
nimi kaob peale kohalike omavalitsuste valimisi,
ei kao Rõuge piirkond kuhugi. Siinne kogukond
on läbi aegade olnud väga tugev ja kokkuhoidev,
koos on tehtud suuri asju. Haldusreformi tuultes
tugevneb meie kogukonna tunne veelgi. Kes
tunneb end rõugelasena, jääb selleks ka edaspidi.
Teine oluline teema, valla keskus, on ka läinud
volikogu poolt etteantud suunal. Kokku on lepitud,
et tulevase valla keskus hakkab asuma Rõuges.
Praegustesse vallakeskustesse Haanjas, Missos,
Mõnistes ja Varstus jäävad teenuskeskused.
Ühinemisprotsess ei ole veel lõppenud, ees seisab
rahvaküsitlus, kus kõik valla valimisealised
inimesed (alates 16. eluaastast) saavad väljendada

Mis siis maimukesele nimeks saab?

Augusti keskel välja kuulutatud uue valla
nimeideede korjel laekus kokku 114 pakkumist,
mis näitab, et teema oli inimeste jaoks huvitav ja
kutsus kaasa mõtlema. Kokku osales nimekorjel
64 pakkujat (nende hulgas mõned paarid ja
organisatsioonid, kelle lugesime üheks pakkujaks),
kes esitasid kokku 59 erinevat nime. Vaderite
elupaiku ja päritolu on raske hinnata ning selle
kohta statistika tegemine ei olnudki omaette huvi.
Kui nimeideed koos, tuli juhtrühmal leida parim
viis selle õige ja sobivaima nime väljaselgitamiseks.
Pärast arutelusid juhtrühmas ja volikogudes
ning aru pärimist kohanimekomisjonilt jõuti
ühisele arusaamisele, et nime üle otsustamine

antakse meie rahva seast valitud saadikute
kätte: teisipäeval, 15. novembril toimus Varstu
kultuurikeskuses kõigi partnervaldade volikogude
ühine erakorraline koosolek, kus pandi salajasele
hääletusele kolm nime: Haanjamaa vald, LõunaVõrumaa vald ning Rõuge vald.
Kokku on meie viies volikogus 51 liiget,
erakorralisele koosolekule hääletama oli kohale
tulnud 50. Hääletamine toimus kahes voorus,
esimesest voorust pääsesid edasi Haanjamaa ja
Rõuge nimed ning teises voorus ta ära valitigi:
meie kõigi ühine tulevane koduvald hakkab aasta
pärast kandma Haanjamaa nime.

Täname kõiki, kes võtsid aega ning esitasid oma ideed uue valla
nimekorjel! Kõik osalesid valdade poolt välja pandud auhindade
loosimises, nende kättesaamise lepime igaühega isiklikult kokku.

Nimekorje loosimise võitjad:
Kristjan Kielberg
Silvi Schmeiman
Raimond Pähn
Annes Oro		
Cardo Selg		
Viia Varula		
Kerli Kõiv		
Maire Nautras
Mare Tiivoja		
Alar Hõim		

Haanja valla termomeeter

oma meelsust ühinemise suhtes ning detsembris
peaksid kõik vallavolikogud ühinemislepingu
heaks kiitma. Ühinemine jõustub järgmisel
sügisel peale kohalike omavalitsuste valimiste
tulemuste väljakuulutamist.
Head Rõuge valla elanikud, praegune ühinemisprotsess ei pruugi kõigile meeldida, kuid teist
teed meil pole. Riigikogu on vastu võtnud
haldusreformi seaduse, mille järgi peab tulevases
omavalitsuses elama vähemalt 5000 elanikku.
Kuni käesoleva aasta lõpuni saab vabatahtlikult ühineda, uuel aastal toimub sundliitmine. Kindlasti on vabatahtlik ühinemine
parem, kuna nii saame oma partnereid ise valida
ning kokku leppida ka endile olulised teemad.
Kutsume kõiki vallaelanikke üles osalema
rahvaküsitlusel ning näitama üles oma meelsust
ühinemise suhtes.
Ilusat algavat jõuluaega kõigile!
Karel Saarna
Rõuge Vallavolikogu esimees

Tiit Toots
Rõuge vallavanem

Veel nimedest

Enam kui ühel korral esitati nimekorjel järgmisi
nimesid: Rõuge vald (21), Munamäe vald (9),
Haanjamaa vald (8), Lõuna vald (6), Piiriveere
vald (5), Lõunapiiri vald (4), Kagunuka vald,
Kagunurga vald, Kaguveere vald, Liivimaa vald,
Lõunakaare vald, Mägijärve vald, Ugandi vald ja
Uma vald (kõiki 2).
Siia võib lisada veel näiteks Lõuna-Võru erinevad
variatsioonid, mida pakuti kolmel korral
(Lõunavõru vald, Lõuna-Võru vald ja LõunaVõrumaa vald); Munamäe vallale lisaks pakuti
ühel korral ka Suure-Munamäe valda. Palju oli
ka erinevaid kagu-algusega vallanime variante:
Kagu Eesti vald, Kagu vald, Kagu Valguse vald,
Kagumaa vald, Kaguserva vald, Kaguvõru vald.
Ka Rõuge nimest inspireerituna loodi erinevaid
liitnimesid: Rõuge kihelkonna vald, Rõugekandi
vald, Rõugemaa vald, Rõugeringi vald ja SuurRõuge vald.

Ühinemisläbirääkimiste edasine ajakava
Tähtaeg		

Tegevus

11.−12. detsember 2016

Rahvaküsitluse läbiviimine

Detsember 2016
			

Volikogude ühisistung (lepingu kinnitamine, rahvaküsitluse tulemuste kinnitamine)

31. mai 2017 		

Valla sümboolika väljatöötamine		

31. mai 2017 		
			

Vallavalitsuse kui ametiasutuse ja ametikohtade
struktuuri koostamise põhimõtete väljatöötamine

Mõniste meenekomplekt

1. juuli 2017 		

Valla põhimääruse projekti koostamine		

Rõuge kingikott

31. august 2017

Valla eelarvestrateegia projekti koostamine		

Haanja valla termomeeter
Nopri meierei toodang
Nopri meierei toodang
Mõniste meenekomplekt

Toetuste ja töötasude ühtlustamise põhimõtete väljatöötamine

Rõuge kingikott

31. august 2017

Varstu valla sümboolikaga kruus

Jätkuvalt pärast ühinemist Ettevõtluse arengustrateegia koostamine

Oktoober 2017		
Varstu valla sümboolikaga kruus 			

Valdade ühinemislepingu jõustumine KOV valimis-		
tulemuste väljakuulutumise järel

11.−12. detsembril toimub rahvaküsitlus!

Ootame kõigi ühinevate valdade elanikke avaldama arvamust Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu valdade ühinemise kohta
üheks omavalitsusüksuseks.
Rahvaküsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluse ajaks vähemalt 16-aastaseks saanud valimisõiguslikul elanikul, kes Eesti
rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetel elab 1. detsembri 2016. a seisuga püsivalt asjaomase kohaliku omavalitsusüksuse
maa-alal. Küsitlus toimub pühapäeval, 11. detsembril ja esmaspäeval, 12. detsembril kell 10−18 järgmistes küsitluspunktides:

1. Haanja vald − Haanja vallamaja (Haanja küla, Võru tee 15, telefon 518 0682, 782 9111)
		
Ruusmäel vallavalitsuse ruumis (Ruusmäe küla, Mäe tee 2, telefon 5347 3150)
2. Misso vald − Misso rahvamaja (Misso alevik, Tsiistre tee 3, telefon 5302 8090)
3. Mõniste vald − Mõniste Vallavalitsus (Mõniste küla, Tedre, telefon 520 6698)
4. Rõuge vald − Rõuge rahvamaja (Rõuge alevik, Metsa tn 1, telefon 5565 0450)
5. Varstu vald − Varstu Vallavalitsus (Varstu alevik, Järve tn 1, telefon 526 3399)
Kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument, osaleda saab vaid sissekirjutusele vastava valla küsitluspunktis.
Isik, kes tervisliku seisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa tulla küsitluskohta, võib taotleda küsitluslehe täitmist kodus.
Küsitluslehe kodus täitmise taotlus tuleb komisjonile või vallasekretärile esitada hiljemalt 12. detsembril 2016. a kella 15.00-ks.

Küsitlused toimuvad ainult küsitluspunktides, elektroonilist küsitlust ei toimu. Elektroonilise lahendus võimaluse kasutamine
rahvaküsitluse läbiviimisel oli küll kaalumisel, kuid juhtrühma otsusel sellest loobuti. E-valimiste keskkonna platvormi kasutamine
küsitluse läbiviimiseks on tasuline ning arvestades asjaolu, et antud rahvaküsitluse tulemused pole volikogude jaoks siduvad ja
mujal toimunud küsitlused on olnud kesise osavõtjate arvuga, pole e-küsitlusega seotud kulud ning sellest saadav kasu mõistlikus
proportsioonis. Loodame siiski, et kõigi valdade valimisealised elanikud otsustavad rahvaküsitlusel maksimaalselt osaleda ning
leiavad selleks endale sobiva aja kahe rahvaküsitluseks ette nähtud päeva jooksul oma elukohajärgses küsitluspunktis.

Kavandatavatest investeeringutest

Ühinemislepingu ühe lisana on vallad kirja pannud igaühe esmased investeerimishuvid, mida pärast ühinemist
võimalusel ellu viima hakatakse. Oma valla investeeringud on läbi arutatud ja heaks kiidetud vallavolikogudes.
Investeeringud jaotuvad laias laastus kaheks: need, mille iga ühinev vald teeb ära oma ühinemistoetuse eest (igal vallal
300 000 eurot, millest lähevad maha ühinemisega otseselt seotud kulud) ning niinimetatud “unistuste investeeringud”,
mille elluviimiseks kavatsetakse taotleda toetust erinevatest fondidest.

Objekt

Vald

Ligikaudne maksumus

Rahastamine

Rogosi mõisa renoveerimis/remonditööd

Haanja

100 000 eurot

Ühinemistoetus

Haanja rahvamaja renoveerimistööd

Haanja

45 000 eurot

Ühinemistoetus

Haanja koolimaja garaaži juurdeehitus, tee ümberehitus ja
drenaaži ehitus

Haanja

55 000 eurot

Ühinemistoetus

Tuletõrje veevõtukohtade väljaehitamine

Haanja

30 000 eurot

Ühinemistoetus

Haanja Puhke- ja Spordikeskuse I ja II ehitusetapp

Haanja

2 295 000 eurot

Valla eelarve, fondid

Rogosi mõisakompleksi rekonstrueerimise ja arendamise jätkamine
(sh peahoone, muuseum, sepikoda, park)

Haanja

1 000 000 eurot

Valla eelarve, fondid

Suure Munamäe kompleksi arendamine ja korrastamine

Haanja

700 000 eurot

Valla eelarve, fondid

Misso hooldekodu ehitamine

Misso

2 000 000 eurot

Valla eelarve, fondid

1 MW päikeseelektrijaama rajamine

Misso

I etapp 200 000 eurot

Valla eelarve, fondid

II etapp 800 000 eurot
Koolivõrgu optimeerimine (kool, lasteaed, noortekeskus)

Misso

330 000 eurot

Ühinemistoetus, fondid

Mõniste teenuskeskuse hoone lift

Mõniste

85 000 eurot

Ühinemistoetus

Mõniste koolihoone soojustamine

Mõniste

160 000 eurot

Ühinemistoetus, fondid

Mõniste küla rulapargi ehitus

Mõniste

42 000 eurot

Valla eelarve, fondid

Ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine Mõniste ja Saru külades

Mõniste

856 525 eurot

Valla eelarve, fondid

Rahvamaja hoiuruum

Mõniste

35 000 eurot

Valla eelarve

Mõniste-Kuutsi kergliiklustee

Mõniste

625 000 eurot

Valla eelarve, fondid

Rõuge rahvamaja renoveerimine (soojustus, katus, avatäited,
küttesüsteem jms)

Rõuge

500 000 eurot

Ühinemistoetus, fondid,
valla eealrve

Täismõõtmetes kunstmuru jalgpalliväljakuga staadioni rajamine

Rõuge

500 000 eurot

Valla eelarve, fondid

Rõuge sotsiaalkeskuse ehitus

Rõuge

1 200 000 eurot

Valla eelarve, fondid

Ujula rajamine Rõuge Põhikooli juurde

Rõuge

1 000 000 eurot

Valla eelarve, fondid

Varstu aleviku kergliiklustee

Varstu

250 000 eurot

Ühinemistoetus

Lasteaia abihoone renoveerimine

Varstu

45 000 eurot

Valla eelarve, fondid

Endise vallamaja renoveerimine (teenuskeskus, noortekeskus,
päevakeskus)

Varstu

55 000 eurot

Valla eelarve, fondid

Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu valdade ühinemiskonsultant on Kadri Tillemann (501 5440, kadri.tillemann@vesterra.ee).
Jooksev info ühinemise edenemise kohta: http://rauge.ee/haldusreform.

