Valga linna ja Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru valdade ühinemisläbirääkimiste
majanduskomisjoni koosolek
PROTOKOLL
Aeg: 12. juuli 2016 kell 10.30 – 11.00
Koht: Taheva Sanatoorium
Osalejad: Rain Ruusa (Karula), Monika Rogenbaum (Taheva), Mati Raud (Tõlliste), Ants
Järvmägi (Karula), Enno Kase (Valga), Agu Kabrits (Õru), Kalmer Sarv (Õru), Aira Varblane
(Valga) ja Katre Kikkas (ühinemise koordinaator).
Puudujad: Viljar Schmidt (Valga), Andres Rõõmus (Taheva), Tõnu Must (Taheva), Ranno Allik
(Tõlliste)
Koosolekul osalejate allkirjalehed on protokolli lahutamatuks lisaks.
Päevakord:
1. Ühistranspordi uuringu läbiviimisest;
2. Majanduskomisjoni osa ühinemislepingust;
3. Muud küsimused ja kokkulepped edaspidiseks.
1. Ühistransport
Ühistranspordiga seonduvalt anti koosolekul tagasisidet 27. juunil 2016 aastal toimunud
ühistranspordi uuringu teemalisest majanduskomisjoni kohtumisest Stratum OÜ esindajatega, kus
osales ka Valga Maavalitsuse peaspetsialist ühistranspordi korralduse alal.
Kuna vastavalt kokkuleppele ei jõudnud Stratum OÜ esindajad edastada linnavalitsusele kõiki
näidiseid tehtud töödest, mis oleksid abiks lähteülesande koostamisel, siis on kokku lepitud uus
tähtaeg täiendavate materjalide edastamiseks ja s.o käesoleva nädala lõpuks.
On kokku lepitud, et ühistranspordi uuringust jäetakse välja sotsiaaltranspordi osa. On selge, et
mida täpsemalt me lähteandmed ja vajadused saame kirja panna, seda odavamaks kujuneb uuringu
hind. Uuringut on plaanis rahastada TENTacle projekti vahenditest, mille järgi tuleb uurida
Läänemere regioonis uusi transpordikoridore ning seega peame kindlasti kaasama ka Läti-Valka
osa.
Olulised andmed, mida on vaja edastada:
1. Piletimüük – need andmed saab koordinaator maavalitsusest;
2. Liinivõrk – need andmed saab koordinaator maavalitsusest, ka kombineeritud liinid ehk
koolibuss ja reisijad.
Meie poolt kirjeldus, mis meile oluline ehk kirjeldada väga konkreetsed vajadused: hommikul
lapsed kooli ja millal tagasi ning seejärel jagatakse vajadus kolme üldisesse gruppi:
• Koolivedu ja lasteaiad.
• Tööalased sõidud – võib püüda saada andmeid maksuameti käest. Lähteandmeteks elanike arvud
ja suuremad tööandjad.
• Ebaregulaarsed kasutajad – pensionärid, eakad jne. Lähteandmed peaks tulema välja
ühistranspordi kasutusest.

Ühinemise koordinaator edastab majanduskomisjoni liikmetele Hiiu ja Pärnu uuringud tutvumiseks
ning kui saame täiendavaid uuringuid, mida tutvustada, edastatakse ka need ning iga omavalitsuse
poolt pannakse kokku vajadus ning nende andmete põhjal saab juba edasi tegutseda.
Põhiküsimus selle uuringuga ongi see, et kuidas logistiliselt uuele omavalitsusele kõiki vajadusi
rahuldavad liinid kokku saada, et toimiksid kooliringid ja kõigi teiste huvigruppide vajadused
oleksid kaetud.
Arutleti lasteaiatranspordi vajadusest ning kuna lapsevanema kohustus on tagada lapse jõudmine
lasteaeda, siis ei saa sellist vastutust panna bussifirmale. Lasteaia transpordi osas tuleb seega tagada
täiskasvanud saatja olemasolu (vastavalt vajadusele ja võimalusele kas lapsevanem või abikasvataja
jne). Lasteaia transpordi tagamine hajaasustusega piirkonnas on oluline.
OTSUS: Kõigepealt võtta ühendust maavalitsusega ning siis vajalikud andmed edastada komisjoni
liikmetele ning küsida juurde puuduolevad andmed, tähtaeg 1. august 2016.
2. Majanduskomisjoni osa ühinemislepingust
Arutati majanduskomisjoni osa ühinemislepingust
ning ühe küsimusena oli arutelul, et
juhtkomisjoni tõenäoliselt tuleb arutlusele, omavalitsuse vara hooldus tuleks koondada eraldi
ettevõttesse, mille loomise vajaduse peaks tulema välja majanduskomisjoni ettepanekust.
Rõhutati, et siis saaks jätta osa teenuseid kohalike osutada näiteks muru niitmine või talvel teede
lahti lükkamine lumest. See teema tuleb arutlusele järgmisel koosolekul.
Omavalitsused tundsid veel huvi, et kuidas peale ühinemist saab olema maapiirkonna esindatus
praegu Valga linna äriühingutes (AS Valga Vesi ja AS Valga Haigla) ning selles küsimuses tuleks
pöörduda juhtkomisjoni poole.
3. Muud küsimused ja kokkulepped edaspidiseks
OTSUSTATI: Järgmine ühinemisläbirääkimiste majanduskomisjoni koosolek lepitakse kokku
peale ühistranspordi uuringuks materjalide saatmist 1. augustiks 2016.
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