Valga linna ja Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru valdade
ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjoni koosolek
PROTOKOLL
Aeg: 12. september 2016 kell 13.00 – 14.30
Koht: Õru
Osalejad: Kalev Härk (Valga), Ivar Unt (Valga), Agu Kabrits (Õru), Kalmer Sarv (Õru),
Monika Rogenbaum (Taheva), Hille Tamman (Taheva), Madis Gross (Tõlliste), Mart Vanags
(Karula), Ragne Tsäkko (Valga), Aira Varblane (Valga) ja Katre Kikkas (ühinemise
koordinaator).
Kutsutud: Tõnis Lass (Valga maasekretär)
Koosolekul osalejate allkirjalehed on protokolli lahutamatuks lisaks.
Päevakord
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2. Ühinemisläbirääkimiste ajakava
3. Ühinemisleping ja selle lisad
 Struktuur
 Investeeringute kava
4. Muud küsimused ja kokkulepped edaspidiseks.

1. Ühinenud omavalitsuse nimi
Ühinemise koordinaator tutvustas vahepeal ettepanekule ühinenud omavalitsuse nimena
„Valgamaa vald“ osas laekunud kohanimenõukogu arvamust.
Valga linnapea avaldas soovi, et ka linn omavalitsusüksuse nimena võiks olla uuesti läbi
arutatud, sest paljud maakonnakeskused (nt Pärnu, Rakvere, Viljandi) jäävad linnaks ning
Valga maakonnakeskusena jääb vald.
Õru valla esindajad leidsid, et Valga linn ei kao kuskile, jääb nö vallasiseseks linnaks, uus
omavalitsus on pindalalt suur, Õru valla inimesed tahaksid nimena valda.
Karula valla esindajad andsid teada, et eelistavad valda, kuna linna nimi on maapiirkonnale
võõras ning inimestel on tõrge linna nime osas.
Taheva valla esindajad avaldasid arvamust, et peaks olema vald. Ka Jõhvi, Põlva ja Rapla on
maakonnakeskustena vallad.
Peame olema Valgas valmis vastama ja selgitama nimevalikut, lisaks tuleb panustada
linnaosade elavdamiseks tegevusi, et tekiks rohkem kogukonna tunnet.

Tõlliste valla esindaja leidis, et tuleks vältida olukorda, kui rahvaküsitluse tulemusel soovitakse
ühte nime aga volikogu otsusega valitakse teine nimi. Tõenäoliselt valitakse ka meil
volikogude otsusega vald.
Arutelu käigus leiti küll, et vald on ajast maha jäänud termin, kuid kahjuks muid võimalusi ei
ole ka seadusandluses pakutud.
OTSUS: Ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuse nimeks saab „Valga vald“.

2. Ühinemisläbirääkimiste ajakava
Vaadati üle ühinemisläbirääkimiste ajakava ning täpsustati Tõlliste ja Taheva rahvakohtumiste
ajad:
07.10.2016

Volikogude otsused ühinemislepingu avalikule väljapanekule esitamise kohta

10.10.16-30.10.16

Ühinemislepingu avalik väljapanek 21 päeva

03.11.16-06.11.16

Elanike arvamuse väljaselgitamine

25. november 2016

Volikogude ühine istung

Lepiti kokku rahvakoosolekute ja ühinemise visioonikonverentsi ajad:
26. september 2016 kell 17.30

Tõlliste rahvakohtumine (Tsirguliina Rahvamajas)

28. september 2016 kell 17.30

Taheva rahvakohtumine (Hargla Maakultuurimajas)

4. oktoober 2016 kell 17.00 Õru rahvakohtumine (Õru Kultuurikeskuses)
10. oktoober 2016 kell 17.00 Karula rahvakohtumine (Lüllemäe Kultuurikeskuses)
11. oktoober 2016 kell 17.30 Valga rahvakohtumine (Valga Raekojas)
Reede, 21. oktoober 2016 kell 11.00-14.30 Visioonikonverents
Huvialakeskuses

Valga Kultuuri- ja

Valga linnasekretär tutvustas rahvaküsitluse läbiviimise korda ja ajakava. Kahjuks ei ole
võimalik läbi viia nö ristküsitlust ning seega peab igaüks valima rahvastikuregistri järgses
elukohas, 3-4. novembril toimub elektrooniline hääletamine VOLIS infosüsteemi kaudu ning
laupäeval ja pühapäeval kell 9-21 on avatud igas omavalitsuses üks küsitluspunkt.
Rahvahääletusele pannakse üks küsimus, kas toetate ühinemist või mitte. Omavalitsuse
korraldusega kinnitatakse rahvahääletuse kord, mille juures on hääletussedeli näidis, eraldi
pitsateid ei tehta vaid kasutatakse omavalitsuste pitsateid ja rahvahääletuse korraldamise ja
läbiviimise eest vastutavad vallasekretärid.
OTSUS: Pakutud ajakavaga olid kõik juhtkomisjoni liikmed nõus.

3. Ühinemisleping ja selle lisad
Ühinemise koordinaator tutvustas ühinemislepingut, kuhu olid sisse viidud eelmisel korral
tehtud märkused ja täiendused. Täiendavalt lepiti kokku, et kuni uue sümboolika kinnitamiseni
kasutatakse Valga linna sümboolikat, ühinenud omavalitsuse struktuur on indikatiivne ja
kehtima hakkamise perioodil võib teha muudatusi, 2018 võib tulla ametikohtade täiendamine.
Arutelu käigus lisati indikatiivse asemel soovituslik.
Lisati ühinemislepingusse Valga Haigla osas punkt, toimetuleku piirmäärade juurde lisati
märge, et edaspidi vaadatakse üle vastavalt seadusandlusele.
Lisati ajakavasse, et töötatakse välja ühinenud omavalitsuse teehoiukava, mis peab olema vastu
võetud vähemalt 6 kuu jooksul peale ühinemist, 2017. aasta jooksul teehoiukava osas teha
analüüs, kas saab mahtu suurendada, linnas on hooldatavaid teid 82 km teid, valdadest tuleb
lisa, arvestada tuleb piirkonna eripärasid ning tulevikus tehakse hooldamiseks ühine hange.
Ettepanekuna arutati veel turvalisuse punkti olemasolu ühinemislepingus, kuid selles osas jäädi
arvamusele, et turvalisuse tagamiseks on mitmeid komisjone nagu kriisikomisjon,
liikluskomisjon jne ja seadusest tulenevaid toiminguid jätkatakse.
Arutati tegevuste ajakava, mis tuleks ära teha vahepealsel ajal arvestades lepingu
allkirjastamisest kuni selle jõustumiseni, mis toimub peale valimistulemuste kinnitamist 2017.
aasta oktoobris-novembris. Tegevuste ajakavas tuuakse välja tegevused, mis tuleb enne
volikogu valimisi ära teha.
OTSUS: Ühinemisleping kiideti heaks koos tehtud paranduste ja täiendustega ning ühinemise
koordinaator saadab ühinemislepingu projekti koos lisadega kõigile omavalitsustele hiljemalt
20. septembriks 2016.a.

Ühinenud omavalitsuse struktuur ja investeeringute kava
Toimus arutelu ühinemislepingule lisatava soovitusliku struktuuri üle, kus ühinemise
koordinaator tutvustas vahepeal lisatud täiendusi ning struktuuri ametikohtade arvuks jäi 69.
Prioriteetse investeeringute kava juures olid nii Tõlliste vald, Õru vald kui ka Taheva vald
valmis panustama ühinemistoetusest ühiste teede remonti nagu Võru tänav, Tartu tänav ning
Tambre tee.
Kuna Karula vallas ei olnud veel investeeringuid volikogus arutatud, siis oodatakse lõpliku
investeeringute kava lisamisega 15. septembrini. Arutelu käigus soovitati ka Karula vallal
investeeringute kava juures jääda ühinemistoetuse piiridesse ning lisada omapoolne panus
keskusega olulistesse ühendusteedesse.
Karula valla esindajad andsid teada, et volikogus võidakse seda ettepanekut mitte toetada, sest
teede raha peaks tulema mujalt ja vallale eraldatava toetuse arvelt neid ei tohiks teha. Samas
leiti teiste partnerite poolt, et vald peaks investeeringute kavas jääma ühinemistoetuse piiridesse
ning mitte lisama suuremahulisi objekte, millele pole võimalik lähiajal täiendavalt
projektitoetust taotleda erinevatest fondidest.
OTSUS: Karula valla poolt edastatakse volikogus läbi arutatud investeeringute kava hiljemalt
15. septembriks ühinemise koordinaatorile.

4. Muud küsimused ja kokkulepped edasiseks
Kokkulepped edasiseks
1. Olulised tähtajad:
 Ühinemislepingu ja selle lisade osas edastatakse eelnõu volikogudele
esitamiseks 20. septembriks 2016
 Avaliku väljapaneku otsused volikogudest 7. oktoobriks 2016
 Ühinemislepingu avalik väljapanek 10. oktoober kuni 30. oktoober 2016.a.
2. Järgmine juhtkomisjoni koosolek lepitakse kokku peale ühinemislepingu avalikku
väljapanekut.

Kalev Härk

Aira Varblane

Koosoleku juhataja

Koosoleku protokollija

