Valga linna ja Karula, Sangaste, Taheva, Tõlliste ja Õru valdade
ühinemisläbirääkimiste õiguskomisjoni koosolek
PROTOKOLL
Aeg: 15. juuni 2016 kell 15.00 – 18.00
Koht: Valga Raekoda
Osalejad: Margus Teder (Karula), Mare Roosipuu (Taheva), Eve Eisen (Tõlliste), Ragne
Tsäkko (Valga), Maiken Sikk (Õru), Katre Kikkas (ühinemise koordinaator).
Koosolekul osalejate allkirjalehed on protokolli lahutamatuks lisaks.
Päevakord
1.
Elanike arvamuse väljaselgitamise kord;
2.
Põhimäärus;
3.
Ühinemisleping;
4.
IT-küsimuste arutelu;
5.
Muud küsimused ja kokkulepped edaspidiseks.
1. Elanike arvamuse väljaselgitamise kord
Eelmisel koosolekul arutasime ette valmistatud elanike arvamuse väljaselgitamise korda.
Toimus arutelu selle osas, kas ja mida oleks vaja muuta ning Katre rääkis Tõrva piirkonna
süsteemi ning ühinemise koordinaatorite infopäevalt saadud kommentaare.
Vastavalt ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjoni 8. juuni 2016 koosolekul arutatule jäeti
õiguskomisjoni ülesandeks koostada erinevad variandid rahvaküsitluse läbiviimisest koos
orienteeruvate summadega, mis kuluda võib. Neid variante on vaja hiljemalt 1. juuliks 2016.
OTSUSED: Kasutatakse hetkel kasutuses olevaid pitsateid, uusi pitsateid ei tehta. Kuupäevad
tuleb veel üle kontrollida ja korda teha. Ragne kirjutab kokku kolm võimalikku varianti ning
need edastatakse juhtkomisjonile arutamiseks.
2. Põhimäärus
Ragne töötas välja põhimääruse esimese versiooni Valga linna põhimääruse põhjal. Koosolekul
seda arutama ei hakatud. Toimus arutelu seoses sellega, mis peaks põhimääruses olema, mis
mitte. Lepiti kokku, et pigem tehakse selline Põhimäärus, mis tihti muutmist ei vaja.
OTSUS: Kõik õiguskomisjoni liikmed süvenevad põhimääruse eelnõusse suve jooksul ning
arutame edasi järgmisel koosolekul.
3. Ühinemisleping
Õiguskomisjon vaatas üle ühinemislepingu eelnõu mustandi, tegi mõningad ettepanekud ja
muudatused ning nüüd edastatakse see juhtkomisjonile arutamiseks.

4. IT-küsimuste arutelu
Kaardistati küsimused, millega tuleb veel tegeleda. Seoses veebikeskkonna eesti.ee
sulgemisega peame mõtlema uue süsteemi loomisele. Toimus arutelu erinevate
dokumendihalduse programmise osas.
MKM on avamas ja eraldi projektitoetuste meedet selleks, et vastavaid IT-süsteeme välja
arendada. Meie taotluse tegemisega hakkab Valga Linnavalitsus tegelema.

5. Muud küsimused ja kokkulepped edaspidiseks
Järgmine ühinemisläbirääkimiste õiguskomisjoni koosolek toimub 3. augustil 2016 kell 15.00
Valga Linnavalitsuses.
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