Valga linna ja Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru valdade
ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjoni koosolek
PROTOKOLL
Aeg: 14. november 2016 kell 14.00 – 16.15
Koht: Valga Raekoda, Kesk tn 11
Osalejad: Kalev Härk (Valga), Ivar Unt (Valga), Agu Kabrits (Õru), Kalmer Sarv (Õru),
Monika Rogenbaum (Taheva), Hille Tamman (Taheva), Madis Gross (Tõlliste), Rein Randver
(Tõlliste), Rain Ruusa (Karula), Mart Vanags (Karula), Anastasija Kikkas
(ühinemisläbirääkimiste õiguskomisjoni esimees), Imbi Rõivassepp (ühinemisläbirääkimiste
rahanduskomisjoni esimees), Rudo Lilleleht (ühinemisläbirääkimiste haridus- ja
noorsootöökomisjoni esimees), Lauri Drubinš (ühinemisläbirääkimiste kultuuri- ja
spordikomisjoni esimees), Enno Kase (ühinemisläbirääkimiste majanduskomisjoni esimees),
Meeli Tuubel (ühinemisläbirääkimiste sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees), Liina Pettai
(protokollija) ja Katre Kikkas (ühinemise koordinaator).
Koosolekul osalejate allkirjalehed on protokolli lahutamatuks lisaks.
Päevakord
1. Päevakorra kinnitamine;
2. ühinemislepingu avaliku väljapaneku käigus laekunud muudatusettepanekute ja vastuväidete
menetlemine;
3. ühise volikogude istungi toimumise arutelu (25.11.16);
4. muud küsimused ja kokkulepped edaspidiseks.
1. Päevakorra kinnitamine
Kalev Härk tutvustas päevakorda. Päevakorda muudatusettepanekuid ei olnud.
OTSUS: Päevakord kinnitati ühehäälselt.
2. Ühinemislepingu avaliku väljapaneku käigus laekunud muudatusettepanekute ja
vastuväidete menetlemine
Ühinemise koordinaator tõi välja, et ühinemislepingu projekt oli avalikul väljapanekul perioodil
10. – 30. oktoober 2016. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks oli 31. oktoober 2016
ning tähtaegselt laekus kokku 42 ettepanekut ja vastuväidet.
Ühinemisläbirääkimiste rahanduskomisjoni ettepanekud:
Punkt 5.3. Siin on vastuolu rahandusministeeriumi seisukohtadega – kõik ühinenud
omavalitsused teevad 2017. aasta aruanded ja bilansid iseseisvalt – raamatupidamislik
ühinemine toimub seisuga 01.01.2018, kus kõik varad, nõuded, kohustused koondatakse
bilansiliste andmete alusel üheks uue valla algbilansiks ja sealt algab uus ühine periood.
OTSUS: Võtta ettepanek arvesse. Sõnastada punkt 5.3. järgnevalt: „Lepinguosaliste kõik
õigused, kohustused, asjaajamise dokumendid, omandis olevad varad ja hallatavad asutused
lähevad Vallale üle 1. jaanuaril 2018.
Punkt 5.5. Esmajärjekorras koostatakse 2018. aasta eelarve projekt, mis tuleb uuele volikogule
üle anda 01.12.2017

OTSUS: Võtta ettepanek arvesse. Sõnastada punkt 5.5. teine lause järgnevalt: „Oluliste
dokumentide ettevalmistamisega alustatakse ettevalmistusperioodil, esmajärjekorras koostatakse
ühise arengukava ja 2018. aasta eelarve projekt.“
Punkt 6.12. jäi komisjonis liikmetele ebaselgeks – oleme teadlikud koosolekutel seletatuga, aga
lihtsalt punkti lugedes ei ole arusaadav.
Imbi Rõivassepp – komisjoni liikmed arvasid, et sõnastus ei ole mõistetav. Idee on arusaadav.
Tekstis on vaheldumisi ametiasutuste ja ametiasutuse. Kas volikogu kantselei jätkab tööd?
Kalev Härk – meil on indikatiivne struktuur ja tulevane volikogu saab otsustada, kas on kantselei
või ei ole.
Imbi Rõivassepp – siis peaks kõik olema mitmuses ehk ametiasutused.
Kalev Härk – nõus: ainsus parandada mitmuseks.
OTSUS: Võtta ettepanek arvesse. Sõnastada punkt 6.12. esimene lause järgnevalt:
„Ühinenud kohalike omavalitsuste ametiasutuste teenistujad jätkavad teenistust oma endises
töövaldkonnas juhul, kui Valla ametiasutuste struktuurist ei tulene teisiti.“
Punkt 8.2.2. Meie arvates ei ole mõistlik siin täpset aastat välja tuua – punkt võiks olla
üldsõnaline – et liigutakse ühinemise suunas, aga kindlasti jäävad piirkondlikud eripärad alles ja
seetõttu ei pruugi olla mõistlik näiteks väikese lasteaia kasvataja ja suure lasteaia kasvataja palka
ühtlustada kuna töö iseloom ja koormus ei ole sama.
Imbi Rõivassepp – 2019 on konkreetselt ära toodud, kas see on võimalik ja mõistlik, see on
volikogude otsustada. Täna on lasteaedade tasud väga erinevad, me ei saa kõiki ühtlustada.
Kalev Härk – mida valdade esindajad arvavad, kas seame ühtlustamise eesmärgiks.
Agu Kabrits – ühe omavalitsuse piires peaksime ühtlustama.
Kalev Härk – kas see on võimalik ühe aasta jooksul teha?
Agu Kabrits – ei.
Monika Rogenbaum – jätame ajavaru.
Madis Gross – üle kahe aasta ei saa ühtlustamise protsessi venitada. Peame täna palkade
määramisel neid asju silmas, vahed jäävad väikesed, meie pärast võiks teha kohe.
Imbi Rõivassepp – erinevused on isegi linna lasteaedades, sest koormus on erinev.
Kalmer Sarv – töötasu on täiskoha eest määratud, koormusest lähtuvalt on palk. Rolli mängib
rühmas olevate laste arv ja kas on liitrühmad.
Imbi Rõivassepp – kas on toiduraha võimalik ühtlustada?
Kalmer Sarv – see on kokkulepete küsimus.
Monika Rogenbaum – üleminekuaeg võiks pikemaks panna, siis on võimalik ühtlustamise
suunas minna.
Mart Vanags – võiks ühtlustada, hiljemalt 2020 võiks see tähtaeg olla.
Kalev Härk – palgamäärade süsteem ühtlustatakse, tasud ja toiduraha samuti, 2017. aastal võiks
selles suunas juba liikuda igas ühinevas omavalitsuses eraldi.
Madis Gross – mingi paindlikkuse moment võiks olla, et ei ole ühtseid hankeid.

Kalmer Sarv – kui oled üks asutus, siis hange tuleb ikka teha.
Madis Gross – ei saa ka nii teha, et tänu sellele süsteemile midagi läheb kohapeal midagi
halvemaks.
Agu Kabrits – jääme 2020 juurde, liigume ühtlustamise suunas.
OTSUS: Võtta osaliselt arvesse. Sõnastada punkt 8.2.2. järgnevalt: „Lasteaias osalemise
tasu, toiduraha ja lasteaedade personali palgamäärad ja puhkused ühtlustatakse aastaks 2020.“
Punkt 8.5.3. koosseis on kolmekordistunud, mis meie seisukohalt ei ole mõistlik.
Imbi Rõivassepp – see on hariduskomisjoni pädevus, kuid palgafondi kulusid vaadates
raamatupidajad ütlesid, et rahaliselt läheb suureks.
Rudo Lilleleht – tegelikult noortega tegelemiseks oleks vaja kõikjal täiskohta, mitte poolt.
Kalev Härk – juhtkomisjonis räägiti, et tegelikult on igas kohas inimene olemas.
Rudo Lilleleht – kohal olev inimene saaks täisajaga tegeleda, spordiga tegelev inimene saaks ka
kultuuriga tegeleda, ei oleks vaid kultuuri peal.
Kalev Härk – kas noortekeskuste juures on täiskohaga inimene olemas?
Monika Rogenbaum – valdades on praegu peamiselt see koormus 0,5. Et mingi kvaliteeditõus
saavutada, siis 1,0 peaks see ametikoht olema. Reaalselt nii väikese koormusega ei ole võimalik
seda tööd teha, kui tahta hästi teha.
Lauri Drubinš – meil on täna kolm töötajat noortekeskuse juures, üks täiskohaga, üks poole
kohaga. ENTK projektiga võtame ühe inimese juurde.
Kalmer Sarv – et saada koormus täis, siis tegevused noortega on viidud nii, et saab erinevate
alapunktide pealt raha.
Kalev Härk – siis tuleb 7 täiskohaga noorsootöötajat kokku vallas.
Lauri Drubinš – see on normaalne, et igas noortekeskuses töötab üks täiskohaga inimene.
Madis Gross – oleneb sellest, kuidas sisuliselt asju korraldatakse. Projektidega tegelemisel osa
ülesandeid kukub ära kohapeal. Meil poolest kohast piisab sel juhul.
Kalev Härk – kas seitse inimest on mõistlik?
Lauri Drubinš – mina toetaks seitset inimest. Ühise noortekeskusena Valga töötaja saaks käia
abis piirkonna noorsootöötajatel. Valgas kohapeal peab kaks inimest.
Agu Kabrits – toetan Laurit. Maapiirkondade ja linnapiirkondade vastandlikkus igas valdkonnas
jääb. Noorsootegevus on piirkonnakeskne, esialgu inimesi sealt ära võtta ei oleks vaja. Ehk
kümne aasta pärast on olukord teine.
Kalmer Sarv – täna on võimalus meil veel oma struktuure muute ja uuel volikogul on võimalus
teha parandused.
Rain Ruusa – 2017–2018 on aastad, mis annavad hea pildi, kui palju on noorsootöötajaid
tegelikult vaja.
Rein Randver – me ei oska praegu ennustada, mis ülesanded ja koormus noorsootöötajatel on.
Praegu räägime kohtadel tulevatest soovidest. Ehk teemade lõikes lüüa lahti, mida üks või teine
noorsootöötaja hakkab tegema. Meil saavad olema regionaalsed noorsootöötajad. Pigem on see

ülesannete jaotus ja valdkondlik kattuvus. Mõtleme sellele, et vallas saab olema kuus
raamatupidajat olema ja seitse noorsootöötajat.
Rudo Lilleleht – mõte oli, et on üks valla noorsootöökeskus ja praegused noortekeskused on
harukontorid. Igal pool on kohaliku töö eest vastutaja. Kui seda arutasime, oli mõte, et saab
töötajate erinevaid tugevaid külgi erinevates kohtades rakendada.
Kalev Härk – vaatame juriidilisest aspektist. Kui nii sisse jätame, siis igal inimesel on volikogus
õigus nõuda, et oleks täiskoormusega noorsootöötaja ja midagi muud need inimesed teha ei
tohiks. Mõistlik oleks rääkida ametikohtadest, mitte konkreetselt inimestest. Inimesi, kes
tegelevad noorsootööga võib olla ka rohkem kui seitse, kuid mitte noorsootöö ametikohti.
Imbi Rõivassepp – meie ettepanek on võtta sõna „täiskoormusega“ välja. Jääb nii, et igas vallas
on noorsootöötaja. Koormus sõltub asjaoludest.
Monika Rogenbaum – noorsootöö on tähtis, kvaliteeditõus lepiti komisjonis kokku, et meil on
inimene, kes jõuab tegeleda kõige vajalikuga. Sisuliselt peab ühinemine andma midagi, mida
meil praegu ei ole. Noorsootöö on tähtis valdkond, meie meelest on see alapanustatud.
OTSUS: Iga lepinguosalise territooriumil on vähemalt üks täiskoormusega
noorsootöötaja ametikoht ning valla keskuses vähemalt kolm täiskoormusega noorsootöötaja
ametikohta.
Punkt 8.6.5. siin peaks jääma võimalus, et täpsed summad kehtestab uus volikogu, kes võtab
komisjoni ettepanekut soovituslikuna.
Imbi Rõivassepp – kokkulepitu suurendab oluliselt meie finantskulusid.
OTSUS: ettepanekut mitte arvestada
Punktid 8.6.7, 8.6.8, 8.6.9 ja 8.6.10 Siin on sees vastuolu. Kuna ühinemine toimub peale uue
volikogu valimist, aga 2017 toimetavad kõik ühinevad omavalitsused oma eelarvega ja enda
poolt kehtestatud toetustega, siis ei ole võimalik näiteks novembris-detsembris võtta aluseks
teistel omavalitsustel Valgas kehtivaid määrasid.
Meeli Tuubel – me ei mõelnud komisonis nii detailideni välja. 2018. aastaks ei jõua uusi määrusi
kehtestada, sest tuleb läbida volikogude protseduurid. Kas volikogu tahab selliseid toetusi
sellistel tingimustel, seda me ette ei tea.
Rain Ruusa – kui uus volikogu kokku tuleb, siis kaks kuud maksame vanade omavalitsuste järgi
toetust.
Agu Kabrits – probleem tekib ajavahemikus 15. oktoober 2017 kuni 1. jaanuar 2018. Millise
hinnakirja alusel kehtivad toetuse maksmine, kas ühised uued või vanade OVde vanad.
Imbi Rõivassepp – seadus ütleb, et kuni uute kehtestamiseni makstakse vanade järgi.
Meeli Tuubel – me saame kehtestada 1. jaanuarist 2018 uued määrad nagu Valgas, kuid see
tähendab, et kui muud sotsiaaltoetuste korrad ei muutu, siis jäävad valdades senikehtivad
sotsiaaltoetuste korrad kehtima ja tuleb maksta nende järgi.
Kalev Härk – terve järgmise aasta jooksul saab hakata ühtlustama valdades.
Mart Vanags – toetused paneme uue eelarvega paika.
OTSUS: Sõnastada punktide 8.6.7., 8.6.8., 8.6.9, ja 8.6.10. algus järgnevalt: „Alates
2018. aastast …“

Punkt 8.7.6. Punkt ei ole mõistetav – tekitab elanike seas liiga suuri ootusi, samas senini ei ole
seda omavalitsustes finantseeritud – puudub rahaline kate (täiendav kulu eelarvele, mille suurus
ei ole meie jaoks teada).
Imbi Rõivassepp – sellist asja praegu ei ole, kas inimesi viiakse valla kulul haiglasse.
Meeli Tuubel – see ei olnud sellisena mõeldud. Varem oli kirjas, et perearstid viiakse
keskustesse, aga perearstid ongi juba praegu keskustes. Tahtsime rõhutada, et endiselt tagame
abivajajatele transpordi. Sotsiaaltransporti nõuab seadus.
OTSUS: Võtta ühinemislepingust maha punkt 8.7.6., kuna abivajajatele tagatakse teenus
sotsiaaltranspordiga.
Punkt 9.1. Selguse huvides võiks selle ümber sõnastada: „Lepinguosaliste linna- ja
vallavalitsuse ja nende hallatavate asutuste teenistujad ja töötajad jätkavad teenistust või tööd
oma endises valdkonnas.
Imbi Rõivassepp – sõnastus jääb praegu selgusetuks. Ettepanek on, et linna- ja vallavalitsuste ja
hallatavate asutuste teenistujad ja töötajad jätkavad teenistust või tööd oma endises valdkonnas.
OTSUS: Sõnastada punkt 9.1. esimene pool järgnevalt: „Lepinguosaliste linna- ja
vallavalitsuse ametiasutuste ja nende hallatavate asutuste teenistujad ja töötajad jätkavad
teenistust või tööd oma endises valdkonnas.“
Punkt 9.5. Hüvitise määramisel teenistujatele võiks ära märkida, nii nagu on seaduses märgitud
vallavanematele (linnapeadele) ja volikogu esimeestele, et aluseks võetakse viimase kahe aasta
keskmine töötasu antud ametikohal – see välistaks viimase aasta palgatõusu mõju.
Katre Kikkas – ministeeriumi soovitus on sõnastada see preemiana, sest avaliku teenistuse
seadus ei luba täiendavat koondamishüvitist.
Imbi Rõivassepp – samas on sotsiaalsed garantiid volikogu ainupädevus. Valga linna
põhimääruses näiteks on see olemas. Meie arvates võiks see olla kahe viimase aasta keskmine
tasu. Ka teised lahkujad võiksid saada sama.
Katre Kikkas – ministeeriumi põhjendus oli, et preemiat on võimalik maksta hea tehtud töö või
pikaajalise teenistuse eest.
Kalev Härk – nimetuse üle ei hakkaks vaidlema, kui sellel pole juriidilist kaalu.
Agu Kabrits – „preemia“ kõlab võõrastavalt seepärast, et omavalitsuse töötajad ei ole aastaid
preemiat saanud.
Imbi Rõivassepp – sotsiaalsed garantiid tulevad ATSi järgi.
Katre Kikkas – ministeerium lubab väljendit „täiendav hüvitis“.
OTSUS: Võtta arvesse. Sõnastada punkt 9.5. järgnevalt: „Punktis 9.4. nimetatud juhtudel
makstakse teenistujale lisaks seadusejärgsele koondamishüvitisele täiendavat hüvitist
koondamisele eelnenud kahe aasta vastava teenistuja kuu keskmise ametipalga või töötasu
kolmekordses ulatuses“.
1.11. Lisa 3 Tabelid võiksid olla tehtud selliselt, et arvestaksid laekumisele tulevate
rahavoogudega ja jaotatud aastate lõikes. Kui investeeringuid tehakse ette ehk enne raha
laekumist, on vaja näidata katteallikad (kas laen vm) ja laekuvast toetusest tasutakse laenu.
Kalev Härk – selge on, et teeme kulutusi kolme aasta jooksul, kuid siis tuleb märkida, et
rahastamine tehakse laenu arvelt ehk saadav toetus läheb laenu katteks.

OTSUS: Võtta arvesse. Lisada lisa 3 sissejuhatavasse osasse lause: „Investeeringute
tegemisel arvestatakse ühinemistoetuse laekumiste proportsioone: ⅕ 2017. aastal; ⅖ 2018.
aastal; ⅖ 2019. aastal.“
Lisa 5 Kuupäevad selles tabelis tunduvad ebareaalsed. Valla eelarvestrateegia tegemine aga
lausa võimatu tähtajaga 01.06.2017. Uue valla eelarvestrateegia tegemisega alustatakse peale
esimese eelarve vastuvõtmist 2018 I kvartalis ja see peab olema vastu võetud 15. oktoober 2018.
Eelarvestrateegia peab sisaldama kehtestatava aasta (2018) reaalseid eelarvenäitajaid – neid aga
2017 pole veel olemas.
Imbi Rõivassepp – 15. oktoober 2017 saab igaüks parandused veel sisse viia. Septembrikuu
volikogus saab ära teha.
OTSUS Võtta ettepanek arvesse. Muuta lisas 5 Valla eelarvestrateegia eelnõu koostamise
tähtajaks 1. juuni 2018.
Mujalt laekunud ettepanekud:
8.10.2. Kõik raamatukogud paigutatakse võimalusel omavalitsusele kuuluvatele pindadele,
viiakse ühtse juhtimise alla Valga Keskraamatukogu haruraamatukogudena ning töömahtu
arvesse võttes ühtlustatakse töötajate palgamäärad.
Katre Kikkas – raamatukogude osas laekus mitu ettepanekut. Endla Schasmini ettepanekud
arutati kultuuri- ja spordikomisjonis sisuliselt eelnevalt läbi läbirääkimiste käigus. Täiendavalt
esitas ettepanekud Karula vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjon, mis on pigem detailsed ja
mida komisjon ei ole arutanud.
Rain Ruusa – kardetakse, et kui viiakse ühe juhtimise alla, siis praegused juhatajad muutuvad
laenutajateks ja saavad miinimumpalka.
Lauri Drubinš – meie komisjonis oli raamatukoguhoidja olemas.
Agu Kabrits – Valga keskraamatukogu juba praegu niikuinii koordineerib nende tegevust.
Kohapealse raamatukogu töötaja võiks olla kontsentreeritud ühe keskraamatukogu alla.
Kalev Härk – praegu nii ongi kirjas.
Lauri Drubinš – ettepanek on detailsemalt lahti kirjutada.
Monika Rogenbaum – kas kõik raamatukogud jätkavad oma registrikoodiga?
Kalev Härk – ühtse juhtimise all haruraamatukogudena.
Hille Tamman – 8.10.2 sobib sellisena. Täna oleme saanud keskraamatukogust kogu aeg abi.
8.10.3 sobib ka.
OTSUS: Sõnastada punkt 8.10.2 järgnevalt: „Kõik raamatukogud paigutatakse
võimalusel omavalitsusele kuuluvatele pindadele, viiakse ühtse juhtimise alla Valga
Keskraamatukogu harukogudena ning töömahtu arvesse võttes ühtlustatakse töötajate
palgamäärad.“
8.10.3. Kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvest toetatakse raamatute ja perioodika soetamist ning
luuakse omavalitsust hõlmav ühtne süsteem raamatukogude raamatute ja teavikute vahetamiseks.
Lauri Drubinš – miks peame töökorraldusliku asja lepingusse panema?
Kalev Härk – ei muudaks sõnastust, kuid saame vastata, et olemegi mõelnud nii, et iseseisvus
jääb.

OTSUS: Mitte arvestada. Ühinemisleping on nõnda sõnastatud selguse mõttes.
Ettepanek Raamatukogud säilivad allasutustena koos oma eelarvega. Raamatukogu eelarve ei
vähene võrreldes eelmisel perioodil kehtivaga, pigem suureneb. On tagatud, et raamatukogudes
säilib olemasolev perioodika valik ning tellitavate teavikute hulk ei vähene.
OTSUS: Mitte arvestada. Ühinemisläbirääkimiste
raamatukogude viimine ühtse juhtimise alla.

käigus

on

kokku

lepitud

Ettepanek: Ühinenud omavalitsuses säilib raamatukogu juhataja ametikoht.
OTSUS: Mitte arvestada. Raamatukogude töökorraldus ning töötajate ametinimetused on
ühinemislepingu kontekstis liiga detailsed.
Ettepanek Raamatukogutöötaja palgamäära kehtestamisel arvestatakse omandatud erialast
haridust ja täiendkoolitusi.
OTSUS: Mitte arvestada. Töötajate palgamäärade kehtestamise
väljatöötamise alused on ühinemislepingu kontekstis liiga detailsed.

põhimõtete

Ettepanek Raamatukogu juhataja on kaasatud eelarve koostamisse.
OTSUS: Võtta osaliselt arvesse. Teisiti polegi planeeritud, kuid selle väljatoomine
ühinemislepingus oleks liiga detailne.
Ettepanek Raamatukogu juhataja otsustab ja valib eelarve piires tellitavad teavikud ja
perioodika.
OTSUS: Võtta osaliselt arvesse. Teisiti polegi planeeritud, kuid selle välja toomine
ühinemislepingus oleks liiga detailne.
Ettepanek Kaasata raamatukogusid puudutava peatüki täpsustamiseks lepingus kõigi ühinevate
valdade raamatukogude esindajad (kutsuda kokku vastav koosolek) ning täpsustada
raamatukogude positsiooni ja struktuuri uues ühinenud omavalitsuses.
OTSUS: Võtta osaliselt arvesse. Raamatukogude tulevast töökorraldust hakatakse ette
valmistama 2017. aastal ning seejuures kaasatakse kõigi ühinevate omavalitsuste raamatukogude
esindajaid.
Lisada punktile 8.3.1 - Lüllemäe Põhikool jätkab 9-klassilisena ja ilma liitklassideta.
Kalmer Sarv – liitklassi moodustamine on lähtuvalt eripärast, rahastamine on pearahapõhine.
Monika Rogenbaum – kui jätkame ühes koolis ilma liitklassideta, siis see laieneb ka teistele
koolidele.
Lauri Drubinš – kui on vajadus liitklassi järele, siis tuleb teha.
Rain Ruusa – reaalselt paneb asja paika laste arv ja raha. Sõnastus on praegu lepingus hea.
OTSUS: Mitte arvestada. Ühinemisläbirääkimiste käigus on otsustatud ning lepingus
sätestatud, et kooliastmete säilimine sõltub õpilaste arvust.
Täpsustada punkti 8.4.4. Maapiirkondades tegutsevad huviringid jätkavad tegutsemist kohapeal
ning lisaks luuakse võimalus koonduda Valga Kultuuri- ja Huvialakeskusesse.

Lauri Drubinš – mõte oli see, et tegevus toimub Lüllemäel, kuid juriidiliselt ollakse kultuuri- ja
huvialakeskuse struktuuris.
Kalmer Sarv – koolitustunnistuse saamiseks teha õppekava KHK kaudu, kuna siin on huvikool.
OTSUS: Võtta arvesse. Sõnastada punkt 8.4.4. järgnevalt: „Noortega tegelevatele
huviringidele, mis tegutsevad maapiirkonnas, luuakse võimalus tegutseda Valga Kultuuri- ja
Huvialakeskuse struktuuris.“
Täpsustada punkti 8.4.5 Maapiirkondades säilib täiskasvanute huvitegevus.
OTSUS: Võtta osaliselt arvesse. Ühinemisläbirääkimiste käigus ongi nii mõeldud.
Detailsemalt pole siinkohal mõtet ühinemislepingut sõnastada.
Ettepanek Palun lisada ühinemislepingu punkti 8.13.1 - loetelusse kergliiklusteed.
OTSUS: Võtta osaliselt arvesse. Sõnastada punkti 8.13.1. algus järgnevalt: „Kohalike
teede ja tänavate (sh jalg- ja jalgrattateede) hoolduse.“
Ettepanek Lisada ühinemislepingu punktile 6.13 lisa. Uude loodavasse Vallavalitsuse koosseisu
kuulub igast endisest omavalitsusest vähemalt 1 liige.
Kalev Härk – jääks selle juurde, et vallavalitsus kujuneb vastavalt volikogus saavutatud
kokkuleppele, mis tavaliselt väljendub koalitsioonilepingu punktina.
Rain Ruusa – osadel on see ühinemislepingutes sees.
Madis Gross – kas on juriidiline kate olemas?
Enno Kase – vallavalitsuses võib olla kolm kuni seitse liiget.
Katre Kikkas – kas sel juhul võetakse aluseks rahvastikuregistrijärgne elukoht?
Kalev Härk – see on mõttetu piirang, viieliikmeline ei pea vallavalitsus olema.
Agu Kabrits – kui praegu seda punkti sisse ei pane, siis tulevase koalitsiooni lepingusse see ei
tule.
Rain Ruusa – kui arutatakse näiteks mõne piirkonna isiku toetamise küsimust, siis linnainimesele
ei pruugi küsimus tuttav olla. Kohapealne inimene teab olusid.
Agu Kabrits – seetõttu igast ühinevast omavalitsusest võiks olla liige.
Rain Ruusa – või siis on vallavalitsuse istungil teeninduskeskuse juht, kes annab objektiivse info
tema piirkonda puudutavas asjas.
Lauri Drubinš – eelnõu koostaja, oma ala spetsialist, on kutsutud istungile kohale.
Katre Kikkas – see on töökorralduse küsimus. Ka praegu on linnavalitsuse istungile esitatud
materjalide kooskõlastusring olemas.
Meeli Tuubel – kui see annab piirkonnale kindlustunde, siis võiks olla deklareeritud, et piirkond
peab olema esindatud.
Rain Ruusa – uue volikogu 27 liikmest vähemalt 24 tuleb linnast, siis peaks volikogus esindaja
olema igast ühinevast vallast.
Katre Kikkas – sõnastaks nii, et teeninduskeskuse juht on kaasatud sõnaõigusega vallavalitsuse
istungitele.

Madis Gross – uus vallavalitsus ei tohiks olla poliitiline organ. Poliitilisi otsuseid langetab
volikogu.
Kalev Härk – meil on kokkulepe, et ametiasutuste struktuur peab olema mittepoliitiline.
Agu Kabrits – volikogu liikmete hulka me praegu ei saa määrata. Praegu saame tagada
vallavalitsuse liikmeskonda kõikide valdade esindajad, kõneisikud.
Kalev Härk – praegu ei saa prognoosida, milline tuleb volikogu koosseis, kuid vallavalitsust
tanki panna ja öelda, et see peab olema kvoodipõhiselt jagatud, siis tekitame mittetöötava
vallavalitsuse. Võime anda kindlust sellega, et teeninduskeskuse juht võib sõnaõigusega osaleda
vallavalitsuse istungil. Jääme selle juurde, et vallavalitsus moodustatakse volikogu poolt
heakskiidetud vallavanema ettepanekul.
OTSUS: Võtta osaliselt arvesse. Vallavalitsuse koosseisu moodustamine on
koalitsioonilepingu, mitte ühinemislepingu küsimus. Lisada punkti 6.8. juurde järgmine lause:
„Teeninduskeskuste juhtidel on õigus osaleda sõnaõigusega kõigil vallavalitsuse istungitel.“

Investeeringutega seotud ettepanekud:
Ettepanek Sõnastada paremini lahti punkt 10.3.
OTSUS: Mitte arvestada. Ühinemisläbirääkimiste käigus ongi nii otsustatud.
Ettepanek Täpsustada ühinemistoetuse Karula osa selgitust - Karula vallamaja ümberehitamine
multifunktsionaalseks keskuseks (teeninduskeskus, raamatukogu, noortekeskus jne) - lisada
juurde sulgudesse Karula hooldemaja laiendus).
Rain Ruusa – ruumid tulevad praegusele vallamajale juurde.
OTSUS: Võtta arvesse. Sõnastada Karula valla osa ühinemistoetuse jagunemisest
järgmiselt:
„Karula
vallamaja
ümberehitamine
multifunktsionaalseks
keskuseks
(teeninduskeskus, raamatukogu, noortekeskus, hooldemaja laiendus).“
Ettepanek Teen ettepaneku täiendavalt analüüsida ja koos reaalsete hinnapakkumistega tuua
välja ühinemistoetuse ühisosa kasutamise ning selle otstarbekuse. Käesoleval juhul on
esmapilgul ilmselgelt liiga palju otsustatud kulutada punktides 1 ja 2 toodud kulutustele ning
sama küsimus võib tekkida ka teiste ühisosa kasutamisega tekkinud kuluridade osas.
OTSUS: Võtta osaliselt arvesse. Lisa 3 sissejuhatavasse teksti lisada täpsustav lause
järgmiselt: „Juhul kui ühinemistoetuse ühisosast kulutused on väiksemas, suunatakse
järelejäänud vahendid võrdselt iga lepinguosalise territooriumile investeeringuteks.“
Ettepanek Muuta lisa 3 punkti 19. ja kasutada 240 000.- eurot kergliiklustee (Tsirguliina alevist
Laatre alevini) rajamisel omafinantseeringu katteks või kergliiklustee ehitamiseks vajamineva
laenu tagasimakse osana.
Madis Gross – arutasime volikogus, hääletamise tulemusena jääb nii nagu enne kirjas oli.
OTSUS: Mitte arvestada. Tõlliste vallavolikogu otsustas teisiti.
Ettepanek Käesolevaga teen ettepaneku „Karula valla, Taheva valla, Tõlliste valla, Õru valla Ja
Valga linna ühinemislepingu projekt“ punkti 10.2 alusel kehtestatud ning lisas 3. toodud loetelu
puhul võtta antud loetelu sisu, planeeritavate investeeringute näol, arutlusele Tõlliste

vallavolikogus ning otsustada, vastavalt oma pädevusele, esitatud projektis olevate
investeeringute sobivuse ning võimaliku muutmise üle.
OTSUS: Mitte arvestada. Tõlliste vallavolikogu otsustas teisiti.
Struktuuriga seotud ettepanekud:
Ettepanek Loodava suure omavalitsusüksuse haldusterritooriumil asuvate parkide, kalmistute ja
muude haljastute kõrghaljastuse seisukorra hindamiseks ja asjatundlikuks hooldamiseks kaaluda
haljastusspetsialisti kõrvale arboristi ametikoha loomist.
Ettepanek Palume struktuuris korrastada rahandusüksuse koosseis, mis peaks kindlasti
sisaldama juhataja, pearaamatupidaja, vanemspetsialisti ja raamatupidajate ametikohti.
Ettepanek Kantselei alla nähakse ette luua uues struktuuris välissuhete- ja turundusspetsialisti
ametikoht. Arenguameti alla nähakse ette luua kogukonna- ja koostööprojektide spetsialisti
ametikoht. Teen ettepaneku nimetada ümber välissuhete ja turundusspetsialist koht välissuhete ja
välisprojektide spetsialisti ametikohaks kantselei alluvuses, nii nagu see ka on Tartu
Linnavalitsuses. Jätta arenguameti alluvusse kogukonna- ja koostööprojektide spetsialisti
ametikoht.
Katre Kikkas – kas avame struktuuri kohta arutelu?
Kalev Härk – vastame ettepanekute tegijatele, et struktuur on indikatiivne ja võib muutuda uue
volikogu moodustumisel.
OTSUS: Mitte arvestada ettepanekuid. Ühinemislepingu lisas 4 välja toodud
juhtimisstruktuur on uuele volikogule soovituslik ning seetõttu menetleb struktuuriga seotud
muudatusettepanekuid uus volikogu.
Ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuse nimega seotud ettepanekud:
Laekus neli erinevat ettepanekut:
1. I. Gräzini ettepanek taastada Valga kreis;
Agu Kabrits – teema on põnev ja kunagi hiljem tuleb see uuesti päevakorrale.
Kalmer Sarv – täna veel ei ole võimalik. Õigusruum peab järele tulema.
OTSUS: Mitte arvestada. Arvestades seniseid ühinemisläbirääkimisi on selleks hetkel
liiga hilja.
2. Valga lasteaed Pääsuke, Valga linna aukodanike ning S. Otsmaa ettepanek muuta
ühinemislepingu projekti punkti number 4.3 ja sellest tulenevaid teisi lepingupunkte
järgmiselt: "Uue kohaliku omavalitsuse üksuse kui avalik-õigusliku juriidilise isiku nimi
on Valga linn (lepingus edaspidi Linn)."
Kalev Härk – ükski vallainimene ei kaotaks sellest, kui ta elab Valga linna nimelises
omavalitsuses.
Madis Gross – meie volikogus arutasime seda, öeldi, et vald.
Rain Ruusa – meie volikogu soov on vald.
Kalmer Sarv – volikogus mitu korda arutusel olnud, ikka vald.
Monika Rogenbaum – mina toetan valda.
Ivar Unt – mina toetan ka valda.

Kalev Härk – mina jään eriarvamusele.
Kalmer Sarv – linn jääb tervikuna koos sümboolikaga eksisteerima. Maapiirkonnast ei jää
midagi eksisteerima.
OTSUS: Mitte arvestada ettepanekuid. Ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjonis toimunud
arutelu ja hääletuse tulemusel otsustati, et uue kohaliku omavalitsuse üksuse kui avalik-õigusliku
juriidilise isiku nimi on Valga vald.
Eriarvamusele jäi Valga linnapea Kalev Härk, kes toetas muudatusettepanekuid nr 36–38.

Laekunud vastuväited:


Tõenäolise tulevase Valga valla elanikuna tutvusin ühinemislepingu lisaks oleva
investeeringute kavaga. Olen arvamusel, et KOV veebilehele planeeritud 100 000 eurot ei
ole mitte kuidagi mõistlik kulutus. Ühele omavalitsusele rätsepatööna tellitud
infosüsteem hakkab moraalselt vananema juba enne valmimist ning vajab edaspidi
pidevalt suuri lisakulutusi (turvaparandused, ühildumine uute operatsioonisüsteemide ja
brauseritega jne). KOVTP+KOVMEN (kokku 57€ kuus), Delta jts süsteemide
(http://kov.riik.ee/infosusteemid) puhul on tagatud nende pidev arendamine ja see on
teenuse hinna sees. Ka muule tarkvarale ja seadmetele planeeritud 118 500 tundub olevat
üle paisutatud summa. Arvutid ja internet on ju ametnikel kõigil olemas ja ilmselt on ka
Valga linnal dokumendihaldus- ja finantstarkvara olemas. Arusaadav, et süsteemide
ühendamine ja info ülekandmine võib tuua kaasa ajutist lisatöö vajadust, aga soovitaks
ikka maksimaalse osa ühinemistoetusest kasutada ära väljaspool kabinette, nii, et
inimestele sellest midagi igapäevaselt silmanähtavalt positiivset sünniks. Kui väga norida
tahaks, siis küsiks veel, miks ühinemisleping on maha kirjutatud Lääne-Harju valla pealt
ja kas sellise mahakirjutamise puhul osapooled on ikka igasse lausesse sisuliselt süveneda
suutnud (nt Saue linna puhul on arusaadav, mida mõeldakse, kui räägitakse selle
tugevusest "linna- ja looduslähedase elukeskkonnana", aga Valga linna puhul jääb see
linnaläheduse väide natuke kummaliseks). Soovin ühinejatele kainet talupojamõistust
raha lugemisel ja jagamisel!

Katre Kikkas – meie ühinemislepingu aluseks võtsime kolm ühinemislepingut.
Agu Kabrits – seal on ka läbiproovitud kogemused, näiteks Lääne-Nigula.
Juhtkomisjoni tagasiside Täpsed summad investeeringute tegemiseks selguvad täiendavalt
hangete käigus.
Lepingu lisa 3 sissejuhatavasse teksti lisatakse järgmine lause: „Juhul kui ühinemistoetuse
ühisosast kulutused on väiksemas, suunatakse järele jäänud vahendid võrdselt iga lepinguosalise
territooriumile.“


Mõttetu. Ettearvamatud tagajärjed, maaelu veelgi suurem häving. Rahvaga
mittearvestamine. Politsei ja tuletõrje hävitamine on ammu juba üle mõistuse. Internetti
ei saa kõik kasutada. Arstiabi kättesaadavus on ka hädine. Tugev riik toimib tugeva
majandamise ja sisejulgeoleku najal. Las need reformitajad omal nahal enne katsetavad
kuskil kolkas järele. Rahvas jookseb minema, lõpuks pole enam kedagi reformida.
Soovime iseseisvat riiki mitte USA tallalakkujad olla.

Juhtkomisjoni tagasiside Võetud teadmiseks.



Lugesin Valgamaalasest liitumislepingut. Hämmingut tekitas, kuidas raha kulutatakse.
Pean kordama oma kunagi volikogus öeldud sõnu - kesk asulasse pandud pirn ei paista
Unikülla, Priipallu. Mina ukse pealt näen kuma. See on siis ainus, mis Õru rahvas
ühinemisest saab. Ülejäänu pistab suur Peeter pintslisse - Tartu tänav. Õru rahvale
hädavajalik. Valla inimesed, valla teed aga ei midagi. Pole viitsinud vahepeal mõttetu
asjaga nagu Õru vald tegeleda, aga siin paistavad ilmsed korruptsiooni või
karjäärivallavanemate omakasu kõrvad. Soe koht lubatud ehk auväärsele.

Juhtkomisjoni tagasiside Võetud teadmiseks.

Kalev Härk – kas on veel ettepanekuid?
Lauri Drubinš – kultuurikomisjonis arutasime punkti 8.9.11 – tööd jätkavad Valga muuseum ja
SA VIKP. Ettepanek, seda punkti ei pea olema, lepingule väärtust ei anna, võtta lepingust välja.
Ivar Unt – lisa 5, ajagraafik. Kas see on haldusorganile jõukohane aeg, et suveks dokumendid
valmis saaksid.
Katre Kikkas – põhimääruse eelnõu on kavandina koos, õiguskomisjon hakkab uuel aastal kohe
sellega tegelema. Arengukava samuti, kõikidelt komisjonidelt on sisend võetud.
Eelarvestrateegiast Imbi juba rääkis. Sümboolikaga hakkab konkursikomisjon tegelema.
Lauri Drubinš – arenguvestlus ja sisehindamine, koolitusvajaduse kaardistamine, millal on
tähtaeg.
Kalev Härk – seda ei ole võimalik öelda, tähtaeg kestab sama kaua kui ühinemisleping.
Katre Kikkas – ühinemisleping jõustub valimistulemuste väljakuulutamise päeval, mis tähendab,
et edasised tegevused kuni ühinemislepingu jõustumiseni on meie omavaheline kokkulepe.

3. Ühise volikogude istungi toimumise arutelu (25.11.16)
Kalev Härk – 25. novembril kell 16 on see ühiselt Valga gümnaasiumis. Millised on istungi
punktid?
Katre Kikkas – päevakorras on kolm sisulist päevakorrapunkti. Koostatakse õiend laekunud
muudatusettepanekute läbivaatamisest, anonüümsed ettepanekud jäävad välja. Teiseks
ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine paketina. Kolmandaks volikogu otsus, mis on
juriidiliselt taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks, see läheb Vabariigi Valitsusele.
Neid dokumente nõutakse meilt 1. jaanuariks. Minu palve teile, et rääkida oma inimestega, et
ühinemisteemalised otsused on erandjuhtum ja teeks hästi kultuurselt ja sisuliselt
ühinemislepingut arutamata ja avamata.
Juriidiliselt meie kehtiv õigusruum ei võimalda volikogude ühisistungi läbiviimist, kuid pole
mingit keeldu, miks volikogude istungid ei võiks toimuda ühel ajal ja ühes kohas. Oluline on see,
et istung viiakse läbi vastavalt valdade ja linna põhimäärustes sätestatule. Erisused neis on, kuid
seda võiks arutada volikogude esimeestega.
OTSUS:
3.1
3.2

Kõik eelnõud saadetakse volikogude esimeestele 16. novembril.
Valga linnavolikogu esimees Ivar Unt koordineerib ühise volikogude istungi
korraldamist.

Kalev Härk
juhataja

Liina Pettai
protokollija

