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Nõusoleku andmine projektis „Haanja puhke- ja spordikeskuse väljaarendamine
aastaringseks spordi-, turismi- ja puhkekeskuseks“ osalemiseks ja omaosaluse
garanteerimine
04.02.2017 jõustus Vabariigi Valitsuse 31.01.2017 määrus nr 38 „Haanja valla, Misso valla,
Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse
3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“
muutmine“. Määruse alusel moodustus 21.10.2017 Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge
valla ja Varstu valla ühinemise teel uus omavalitsusüksus – Rõuge vald, mis on ühinenud
omavalitsusüksuste üldõigusjärglane.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 8 ja kohaliku omavalitsuse üksuse
finantsjuhtimise seaduse § 28 lg 3, Haanja valla eelarvestrateegia 2016-2020 punkti 5 ja Haanja
valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla ühinemislepingu lisa 3 alusel
Rõuge Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Osaleda EASi piirkondade konkurentsivõime tugevdamise (PKT) toetusmeetmest taotletavas
projektis „Haanja puhke- ja spordikeskuse väljaarendamine aastaringseks spordi-, turismi- ja
puhkekeskuseks“.
2. Projekti heakskiitmisel summas 1 777 792,92 eurot finantseerida projekti tegevusi summas
266 668,94 eurot.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Otsuse peale võib esitada vaide Rõuge Vallavolikogule haldusmenetluse seaduses sätestatud
tähtaegadel ja korras või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus
sätestatud tingimustes ja korras.
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Rõuge Vallavolikogu otsuste eelnõude „Nõusoleku andmine projektis „Suure Munamäe, kui
rahvusvahelise tähtsusega turismiatraktsiooni arendamine“ osalemiseks ja omaosaluse
garanteerimine“, „Nõusoleku andmine projektis „Haanja puhke- ja spordikeskuse
väljaarendamine aastaringseks spordi-, turismi- ja puhkekeskuseks“ osalemiseks ja
omaosaluse garanteerimine“ ja „Nõusoleku andmine projektis „Rogosi kastellmõisa
turismitoote arendamine – interaktiivse mõisa- ja piibulugude ekspositsiooni rajamine“
osalemiseks ja omaosaluse garanteerimine“ juurde
EASi piirkondade konkurentsivõime tugevdamise (PKT) toetusmeetmesse esitatud projektid.
Eelnõude sisu
Otsusega antakse garantii kolme projekti omaosaluse katmiseks.
Haanja
puhkeja
spordikeskuse
väljaarendamine
aastaringseks
spordi-, turismi- ja puhkekeskuseks
Projekti kogumaksumus on 1 777 792,92 eurot, millest omavalitsuse omaosalus 266 668,94 eurot.
Haanja puhke- ja spordikeskusesse on plaanis rajada selle raha eest 2 km asfaltrada,
tehislume
tootmisplats
ja
tehislume
tootmissüsteemid.
Rogosi kastellmõisa turismitoote arendamine – interaktiivse mõisa- ja piibulugude
ekspositsiooni rajamine
Projekti kogumaksumus on 287 563,58 eurot, millest omavalitsuse omaosalus 43 134,55 eurot.
Rogosi mõisas on plaanis välja ehitada kellatorni ja katlamaja katusealusesse interaktiivne
ekspositsioon, mis kajastab Rogosi mõisa ajalugu ning piirkonna piipude ja kaabude valmistamise
traditsioone.
Suure
Munamäe
kui
rahvusvahelise
tähtsusega
turismiatraktsiooni
arendamine
Projekti
kogumaksumus
on
500 381,65
eurot,
millest
omavalitsuse
omaosalus on 75 057,26 eurot. Suurel Munamäel on plaanis ehitada välja väli- ja
siseekspositsioon ning tornile on kavandatud valgusinstallatsioonid ja invatõstuk koos
juurdepääsuteega.
Eelnimetatud projektide kaasfinantseerimist on kavas katta uue laenuga, mida prognooside kohaselt
peaks võtma 2018. a IV kvartalis. Sellel hetkel prognoositav Haanja Vallavalitsuse laenu põhiosa
jääk on ca 380 000 eurot. Laenatav summa on 384 860,75 eurot. Haanja valla prognoositav
netovõla koormuse piirmäär on ca 840 000–850 000 eurot.
Tuginedes Haanja valla arengukavale 2014–2022, Haanja valla eelarvestrateegiale 2016–2020,
Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla ühinemislepingu lisale 3, Võru
maakonna arengustrateegiale 2014–2025 esitas Haanja Vallavalitsus 24. septembril 2017. a
piirkonna konkurentsivõime tugevdamise programmile (PKT) kolm projekti taotlust.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 8, kohaliku omavalitsuse üksuse
finantsjuhtimise seaduse § 28 lg 3, Haanja valla eelarvestrateegia 2016–2020 punkti 5 ja Haanja
valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla ühinemislepingu lisa 3 alusel on
koostatud otsuste eelnõud.
Eelnõu võrdlev analüüs
Eelnõu on kooskõlas kehtiva seadusandlusega.
Vastuvõtmiseks nõutav kvoorum
Otsuste vastuvõtmiseks on vajalik volikogu koosseisu häälteenamus.

Otsuse jõustumine
Ettepanek on otsus jõustada üldistel alustel.
Lähtuvalt eeltoodust teeb Haanja Vallavalitsus ettepaneku Rõuge Vallavolikogule võtta vastu
eelnimetatud otsuste eelnõud otsusena projektides osalemiseks ja omaosaluse garanteerimiseks.

Seletuskirja koostaja:
Hille-Reet Sisas
Vallasekretär
Haanja Vallavalitsus

