Valga linna ja Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru valdade ühinemisläbirääkimiste
majanduskomisjoni koosolek
PROTOKOLL
Aeg: 16. mai 2017 kell 14.00 - 16.00
Koht: Valga Linnavalitsus
Osalejad: Rain Ruusa (Karula), Monika Rogenbaum (Taheva), Mati Raud (Tõlliste), Enno Kase
(Valga), Agu Kabrits (Õru), Viljar Schmidt (Valga) ja Katre Kikkas (ühinemise koordinaator).
Külalised: Rein Org (Valgamaa Omavalitsuste Liit), Jüri Teder (AS Valga Vesi).
Puudujad: Ants Järvmägi (Karula), Kalmer Sarv (Õru), Andres Rõõmus (Taheva), Tõnu Must
(Taheva), Ranno Allik (Tõlliste).
Koosolekul osalejate allkirjalehed on protokolli lahutamatuks lisaks.
1. Päevakorra kinnitamine
Enno tutvustas varasemalt väljasaadetud päevakorda. Päevakorda lisati ka jäätmemajandus.
Päevakord:
1. Päevakorra kinnitamine
2. Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava välja töötamisest
3. Jäätmemajandus
4. Ülevaade ühistranspordi uuringutest
5. Piirkondlikud majandusspetsialistid
6. Muud küsimused ja kokkulepped edaspidiseks
OTSUS: Päevakord kinnitati ühehäälselt.
2. Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava välja töötamisest
Enno tegi sissejuhatuse ning selgitas olukorda. Ettepanek on selline, et AS Valga Vesi korraldaks
tulevasele Valga vallale ühise ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava (edaspidi ÜVK)
koostamise. Jüri Teder selgitas, et igast vallast võiks olla üks konkreetne kontaktisik, kelle käest
vastavat infot saaks. Samuti lisas ta, et soovib kõiki valdade seniseid ÜVK-sid ning muid vastava
valdkonna arengudokumente. Monika täiendas, et need kõik peaksid Riigi Teatajas üleval olema.
Kontaktisikud võiks sellegi poolest olla. Igal pool mingi vee-ettevõtja toimetab, aga konkreetset
kontaktisikut oleks ikkagi vaja omavalitsusest. AS Valga Vesi püüab teha ettevalmistusi selliselt, et
1. jaanuaril 2018 hakkaks kõik ühtsena toimima.
ÜVK on üks asi, aga teine info, mida ASil Valga Vesi on vaja on ülevaade, mis on kaasaegselt tehtud
ja mis on need asjad, mis kõige rohkem n-ö kinga pigistavad. Väike memo selle kohta igast vallast.
Jüri on valmis ka koha peale tulema koos spetsialistidega. Valga Vesi hakkab paralleelselt otsima ka
ÜVK tegijat. Ilmselt selle koostamise maksumus eeldab, et tuleb teha lihthange. Üks asi on seadusest
tulenevad reeglid, aga Monika täiendas, et meie jaoks olulised on KIK-i reeglid, sest need on alati
tunduvalt karmimad. ÜVK tellimisel tuleb lähteülesandesse märkida, et see peab vastama ka KIKi
nõuetele, et tulevikus ei oleks probleeme projektitoetuste taotluste esitamisega.
Jürile tundub kõige keerulisem see, et millisesse järjekorda saavad prioriteedid. Selle jaoks oleks
tarvis konsensuslikku otsust, sest KIK ütleb järjest enam, et rahastab vastavalt prioriteetide järgi.

Monika täiendas, et mingid reostusküsimused, trahviohud jne tuleb kindlasti ette tõsta. Ning
prioriteetne peaks olema nõuetekohase joogiveega seonduv. Lisaks nendele on keeruline mõne
asulate teema (Tambre, Riisali, Jaanikese), mis täna on ilma ühisveevärgi ja kanalisatsioonita ning
tuleb vaadata, mis nendest saab. Sellist kaalumist tuleb pärast ka teha, aga praegu on võimalik
tehnoloogiliselt läheneda. Investeeringute plaan nõuab konsensuslikku otsust. Agu pakkus ikkagi, et
Jüri võiks kõik omavalitsused läbi käia.
Katre täiendas, et see on küsimus, millega on ka tema kui koordinaatori poole pöördutud (just need
asulad valdadest, mis hajaasustuse programmi alla ei lähe). Hajaasustuse programm on küll abimees,
aga see pole AS Valga Vesi tegevusvaldkond. Programmi läheb just see, mis ÜVK alla ei lähe.
Jüri tõstatas küsimuse, kui kiiresti oleks uut ühist ÜVK-d vaja ning märkis, et mida kiiremini teha,
seda kehvem dokument saab. Monika arvas, et KIK enne jaanuari taotlusvoore ei ava. Agu ütles, et
elanikud küsivad, millal tuleb ühtlustatud vee hind. Ühtlustamisel tulevad ikkagi Valga hinnad.
Tänane teadmine ütleb ikkagi seda, et tegelik hind on maapiirkonnas kallim kui Valgas (koguni
kolmandiku võrra). Etteteatamise ajad tuleb üle vaadata. Õru ja Karula tegelevad sellega ise. Monikat
huvitab varade küsimus ka. Kas Valga Vesi võtab vara üle? Linnas on praegu kõik Valga Vee torud.
Pärast ühinemist saab sellega tegeleda. Karulal on segamini (osa valla omandis, osa vee-ettevõtja
omandis), teistel valdadel on valdade endi käes.
Esimene asi ongi see, et saaks kontaktisiku igast vallast. Kas võiks samaaegselt ära teha ka ÜVK-ga
liitumise eeskirja ja selle kasutamise eeskirja. Valga tegeleb ka reovee käitlemise eeskirja
koostamisega ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga alal juhul, kui majapidamine ei ole
ühiskanalisatsiooniga liitunud. Teised ei tegele sellega, aga selleks võib ikka vajadust olla ning kui
Valga eeskiri valmib alles sügiseks, siis võiks see olla juba koostatud dokumendina, mida saab
rakendada Valga vallas. Sõnum linnale. Enno räägib Annile (Valga LV keskkonnaspetsialist), et äkki
teeks ühise.
Rein Org seletas, et Valgamaa Omavalitsuste Liidul ÜVK tegemiseks vahendeid ei ole. Seoses
personali vähenemisega vabanes küll osa palgafondist, kuid selle eest tegeletakse jäätmemajandusega
(tuleb arutlusele järgmises päevakorrapunktis). Monika lisas, et jäätmemajandusega samaaegselt
oleks mõttekas koostada ka jäätmeveo eeskirja.
Arutati rahastuse küsimust ÜVK osas. Leiti, et AS Valga Vesi teeb hanke ja pärast vaadatakse, palju
maksma läheb. Kui hange on ära tehtud, siis räägitakse rahast edasi. Summa tuleb umbes 10 000–
20 000 euro vahele. Liitumise ja kasutamise eeskirjad püütakse samuti samaaegselt teha. Valgal on
need dokumendid kõige uuemad ja neid saab kohaldada ka Valga vallas.
Viljar tegi ettepaneku, et AS Valga Vesi nõukogu esimehega tuleb ka juba praeguses faasis tegevused
läbi rääkida.
OTSUS:

1. Iga vald määrab kontaktisiku ÜVK koostamiseks ning edastab kontaktandmed.
2. Iga vald koostab ÜVK jaoks lühikese memo, mis on kaasaegselt tehtud ja mis on
need asjad, mis vajaksid esmajoones lahendamist. Taheva valla asjad on ASile Valga
Vesi teada, sest AS Valga Vesi on Taheva valla vee-ettevõtja juba viiendat aastat.
3. Majanduskomisjon arutab ÜVK rahastamist uuesti pärast seda, kui AS Valga Vesi
on hanke läbi viinud.

3. Jäätmemajandus
Valgamaa Omavalitsuste Liit on koostamas jäätmekava kuni aastani 2025. Esialgne valmimistähtaeg
oleks 15. august 2017. Teine teema on korraldatud jäätmeveo hange ja dokumentide valimistähtaeg
on 15. juuli. See kõik on omavalitsuste liidu poolt rahastatav ja sellega on korras.
Jäätmehoolduseeskirja ei ole olnud plaanis ühiselt koostada. Võib olla läheb nii hästi, et saame
mõistliku lisatasu eest kõigile tehtud. Kui nii hästi ei lähe, siis tuleb teema juurde tagasi tulla. Monika

hinnangul tuleks jäätmehoolduseeskiri koostada paralleelselt jäätmekavaga ning kui Otepää ja Tõrva
piirkond ei ole sellest huvitatud, siis tegeleme asjaga vaid Valga valla nimel. Hanke puhul on põhiline
teema, et täna kehtivates eeskirjades on see, et kogume nelja liiki jäätmeid, aga seis on selline, et
biolagunevaid jäätmeid kusagil Lõuna-Eestis ei komposteerita. Me küll kogume eraldi, aga me ei saa
neid komposteerida. Lähim on Väätsal.
Kõik need dokumendid võetakse vastu kõigi volikogude poolt, aga mõeldud on, et need on
maakonnas ühtse sisuga. Eeskirja osas annab Rein vastuse lähinädal. Eeskirja oleks ikkagi vaja 1.
jaanuariks. Hange läheb praeguste eeskirjadega vähesel määral vastuollu, see tuleb korda saada.
Üks muudatus – paberi ja papi kogumine. Eelmises oli see kohustuslik alates 5 korteriga majast, nüüd
nihutati 12 peale. Küsimus on Valga linnale, et kas selline muudatus sobib. Hajaasustuses on nii
kindlasti mõistlik. Vajadusel tuleb hankes näha ette erisusi, kui linn tahab, et ka väiksemad
kortermajad omaksid paber- ja papi kogumiseks konteinereid.
4. Ülevaade ühistranspordi uuringutest
Ühinemise koordinaator andis ülevaate ühistranspordi uuringutest. TENTacle projekti raames
teostatav Valga liikuvusuuring on jõudnud lõpujärku. Pikendamise uuringu teostamise lõpptähtaega
31. maini.
Ühinemispiirkonna ühistranspordi uuringu hange on edukalt lõppenud ning hetkel on leping
allkirjastamisel. Projekti kogumaksumus on 18 670,80 eurot.
Toimus arutelu sellest, miks meil selliseid uuringuid üldse vaja on ning mida need annavad. Monika
ütles, et vist on üks meede ka tulemas sotsiaaltranspordi jaoks.
5. Piirkondlikud majandusspetsialistid
Majanduskomisjon arutas piirkondlike majandusspetsialistide ametijuhendi projekti. Vaadati läbi
ülesanded, mis eelmisel majanduskomisjoni koosolekul kirja pandi. Ühiselt leiti, et
majandusspetsialisti tööülesanded on valdavalt hoolduse, mitte majanduse valdkonnast.
Arutati ka seda, kas majandusspetsialist oma töö olemuselt on ametnik või töötaja. Leiti, et kui
menetlusõigus välja jätta, siis töö iseloomult on tegemist pigem töökohaga. Omavahelised
piirkondlike majandusspetsialistide asendamised korraldaks vastava osakonna juhataja. Samuti leiti,
et majandusspetsialisti kui nö tubli töömesilase ülesannete täitmiseks on vaja küll vastavaid
eelarvelisi vahendeid, kuid need võiksid käia ikkagi läbi vastava osakonna juhi.
Toimus arutelu sellest, mis saab nende ülesannete täitmisest, mis kuuluvad oma olemuselt
vallamajanduse osakonna alla.
OTSUS:

1. Majanduskomisjon teeb juhtkomisjonile järgmised ettepanekud: 1) Tõsta
piirkondlikud spetsialistid vallamajanduse osakonna alt kommunaalmajanduse
osakonna alla; 2) Nimetada kommunaalmajanduse osakond ümber vallahoolduse
osakonnaks; 3) Lisada soovituslikku struktuuri korrakaitsespetsialist/menetleja, kelle
haldusala oleks terve Valga vald.
2. Majanduskomisjon teeb õiguskomisjonile järgmised ettepanekud: 1) Arutada, kes
hakkab kalmisturegistrit pidama. Majanduskomisjon leidis, et tegelikult võiksid seda
teha kalmistuvahid ise; 2) Hajaasustuse programmi taotlejate nõustamine ning
kodanike küsimustele vastamine võiks olla täiel määral teeninduskeskuse juhi
ülesanne, kuna majandusspetsilisti töö iseloom on selle jaoks liiga liikuv. Kuigi seda
saaks teha ka majandusspetsialist, sest nõustamise aeg tuleb kodanikul nagunii kokku
leppida. Praegu teevad seda tööd ka inimesed muude tööülesannete kõrvalt. Lihtsalt
valiku küsimus, kes hakkab programmiga tegelema.

6. Muud küsimused ja kokkulepped edaspidiseks
Muid küsimusi ei olnud.

Enno Kase

Katre Kikkas

Koosoleku juhataja

Koosoleku protokollija

