Valga linna ja Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru valdade
ühinemisläbirääkimiste õiguskomisjoni koosolek
PROTOKOLL
Aeg: 11. aprill 2017 kell 14.00 – 15.30
Koht: Valga Linnavalistus
Osalejad: Margus Teder (Karula), Mare Roosipuu (Taheva), Anastasija Kikkas (Valga),
Maiken Sikk (Õru), Katre Kikkas (ühinemise koordinaator).
Puudujad: Eve Eisen (Tõlliste).
Koosolekul osalejate allkirjalehed on protokolli lahutamatuks lisaks.
Päevakord:
1. Päevakorra kinnitamine
2. Personalijuhtimine
3. Arhiivi teemaline arutelu
4. Põhimääruse väljatöötamise arutelu
5. Muud küsimused ja kokkulepped edaspidiseks
1. Päevakorra kinnitamine
Anastasija tutvustas varasemalt väljasaadetud päevakorda ning tegi ettepaneku päevakord
kinnitada.
OTSUS: Päevakord kinnitati ühehäälselt.

2. Personalijuhtimine
Anastasija tegi lühidalt kokkuvõtte sellest, mis toimus ühinevate omavalitsuste infopäeval, kus
tutvustati Rahandusministeeriumi poolt valminud dokumenti „Soovituslikud juhised uue
ametiasutuse teenistuskohtade koosseisu täitmiseks“. Selgus, et õiguskomisjon on oma
soovituste poolest kogu aeg õigel teel olnud, kuid pole osanud juhtkomisjoni jaoks piisavalt
põhjendusi välja tuua ning veenvad olla, seega oleme nüüd tagasi alguses.
Toimus arutelu soovituslike juhiste üle ning põhiküsimuseks oli, kas meile sobiks väljapakutud
soovituslik ajakava või mitte.
Õiguskomisjon leidis, et kuigi ajakava on idealistlik, tuleks sellega edasi minna.
Arutati seda, milliseid etappe personalijuhtimisest saame omade jõududega teha ning milliseid
peaksime kaaluma sisse osta.
Uue ametiasutuse struktuur ja teenistuskohtade koosseisu eelnõu on meil juba varasemalt tehtud
ning on ühinemislepingu lisa. Uue omavalitsuse põhimääruse eelnõu tegemine on
õiguskomisjoni tegevuskavas juba nagunii.
Õiguskomisjon leidis, et esimese asjana tuleks hakata tegelema uute ametijuhendite eelnõude
koostamisega. Seda ei saa jätta hilisemaks. Seda peaksid tegema praegused Valga LV ametite
juhid koostöös ühinemisläbirääkimiste komisjonidega. Need peaksid olema valmis hiljemalt
mai lõpuks.

Sama-aegselt tuleks tegeleda teenistujate kaardistamisega. Koostame tabeli ning hakkame seda
täitma. Palju infot on meil endil personalitöö programmides olemas (haridus, staaž jne) ning
see info tuleb üle vaadata ja tabelisse lisada. Valdades hakatakse sellega ise tegelema ning
Valga LV-s tegeleb kantselei. Õiguskomisjon koordineerib kaardistamise protsessi.
OTSUS: Koostatakse koos selgitustega esialgne ajakava, kuidas ikkagi personalijuhtimise
valdkonnaga edasi minna ning saadetakse see juhtkomisjonile arutamiseks ja otsustamiseks.
3. Arhiiv
Toimus arutelu seoses arhiivide korraldamisega ning sellega, kuidas arhiivindus korraldada
pärast ühinemist. Asjad, mis on alatised, antakse üle maa-arhiivi. Lühiajalise säilitusajaga
dokumendid tuleb koondada kokku. Kolmas variant on ka arhiivi pidamist sisse osta, aga see
on liiga kallis.
OTSUS: Valga LV arhiivi ruumide nõuetele vastavaks tegemine vajab investeeringut.
Anastasija koostab nõuded (tulenevalt seadusandlusest) ning paneb koostöös Valga LV
linnamajandusametiga kokku eeldatava maksumuse.
OTSUS: Tehakse dokumentide analüüs. Dokumendid, mis ei vaja enam säilitamist, hävitatakse
vastavalt nõuetele. Vanemad dokumendid alatise ja pikaajalise (üle 10 aastase) säilitustähtajaga
antakse maa-arhiivi.

4. Põhimääruse väljatöötamise arutelu
Õiguskomisjon läheb edasi uue omavalitsuse põhimääruse eelnõu väljatöötamisega.
Õiguskomisjon leppis kokku, et me ei hakka uue põhimääruse puhul seadustes kirjas olevat
dubleerima ning pigem tehakse lühike ja konkreetne põhimäärus.

5. Muud küsimused ja kokkulepped edaspidiseks
Muid küsimusi ei olnud.
OTSUS: Järgmine õiguskomisjoni koosolek toimub 26. aprillil 2017 kell 14.00 Valga
Linnavalitsuses.

Anastasija Kikkas

Katre Kikkas

Koosoleku juhataja

Koosoleku protokollija

