Valga linna ja Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru valdade
ühinemisläbirääkimiste õiguskomisjoni koosolek
PROTOKOLL
Aeg: 3. august 2016 kell 15.00 – 17.00
Koht: Valga Linnavalitsus
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. Ülevaade juhtkomisjonis toimunust ning ühinemislepingu tööversiooni avalikustamisest;
2. Elanike arvamuse väljaselgitamise kord;
3. Teenuskeskuse sisu;
4. Struktuur;
5. Meetmete kavad ja plaanid;
6. Muud küsimused ja kokkulepped edaspidiseks.
1. Ülevaade juhtkomisjonis toimunust ning ühinemislepingu tööversiooni
avalikustamisest
Ühinemise koordinaator andis ülevaate 12. juuli 2016 toimunud juhtkomisjoni koosolekust:
Arutati ühinemistoetust, selle jagunemist ja investeeringuid ning lepiti kokku, et kuna
soovitakse garantiid, siis ühinemislepingusse lähevad volikogude poolt kinnitatud toetuse
kasutamine ja prioriteedid investeeringuteks kuni aastani 2020. Otsustati, et kõik komisjonid
vaatavad üle praeguste ja võimalike meetmete kavad ja edastavad tervikpildi saamiseks
ühinemise koordinaatori poolt etteantaval vormil vastava valdkonna suuremad
investeeringuobjektid ning iga projekti kohta ka võimalik välisrahastuse osa ning kirjeldavad
ka projektijärgseid (püsi)kulusid. Samuti otsustati, et volikogud kinnitavad ühinemistoetusest
planeeritud prioriteedid hiljemalt septembris 2016.
Seejärel arutas juhtkomisjon ühinenud omavalitsuse struktuuri. Otsustati, et kõik komisjonid
peavad vähendama spetsialistide arvu ning iga komisjon peab tegema ettepaneku kolme
ametikoha vähendamiseks.
Samuti andis juhtkomisjon õiguskomisjoni ülesandeks selgitada välja ning kaardistada, mida
hetkel kõige rohkem kodanikud vallamajadest küsivad ning seeläbi peab õiguskomisjon
esitama juhtkomisjonile ettepanekud tulevikus teenuskeskustes pakutavatest teenustest.
Ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjoni 12. juuli 2016 otsusega on ühinemislepingu tööversioon
avalikustatud veebis esmaseks tutvumiseks ja ettepanekute tegemiseks perioodil 18. juuli 2016
- 26. august 2016.
Arutati ka elanike arvamuse väljaselgitamise korda. Ühinemise koordinaator tutvustas
juhtkomisjonile õiguskomisjoni poolt välja pakutud erinevaid versioone ning juhtkomisjon
otsustas järgmist: Võtta rahvaküsitluse läbiviimiseks kasutusele tarkvaralahendus VOLIS ning
üksmeelselt toetati õiguskomisjoni poolt pakutud kolmandat varianti rahvahääletuse
läbiviimiseks: rahvaküsitlus viiakse läbi elektrooniliselt ja igas KOV-s ühes küsitluspunktis,

milleks on valla- või linnavalitsuse hoone. Kuna Karula vallast soovib tõenäoliselt Lusti küla
(17 elanikku) ühineda Antsla vallaga, tuleb õiguskomisjonil pakkuda välja lahendus kuidas
Lusti küla elanike arvamust eristada seoses küla sooviga liituda Antsla vallaga.
Samuti otsustati, et ühinemislepingu tööversioonis kasutatakse ühinenud kohaliku üksuse
nimena Valgamaa valda.
Järgmine juhtkomisjoni koosolek on kokku lepitud 6. septembriks 2016 ehk kõik komisjonid
peavad augusti jooksul saadud ülesanded ära täitma.
Sellest kõigest tulenevalt tekkis ka tänase koosoleku päevakord ning arutamist vajavad
küsimused.
Lisaks tekkis arutelu algselt ühinemislepingu tööversioonis sisaldunud sätte osas, mis
reguleerib ühinemise käigus omal soovil lahkuda soovivate teenistujate lahkumishüvitist. Seda
arutatakse uuesti juhtkomisjonis.
2. Elanike arvamuse väljaselgitamise kord
Juhtkomisjon valis välja järgmise variandi: nii elektrooniline küsitlus kui ka paberkandjal. Seda
on võimalik teha kasutades andmebaasi VOLIS, mis olemuselt on volikogude töö teostamise ja
korraldamise andmebaas. Vallad ostavad lühiajalise rendi (3 kuud) ehk iga omavalitsus maksab
renditasu 1400 eurot, kokku 5600 eurot; ning Valga linn ostab pikaajalise rendi (st, et
andmebaasi kasutatakse volikogude töö korraldamiseks ka rahvaküsitluse läbiviimise järgselt),
mis maksab 700 eurot liitumistasu ja edaspidi 64 eurot kuus, teised omavalitsused maksavad
1400 eurot ühekordse tasu.
Paberil hääletamise puhul võiks küsitluspunktiks olla valla- ja linnavalitsuse hoone, millest
saab iga KOV vastavalt võimalustele eraldada nt ühe ruumi (või on võimalik hääletamas käia
nt vallasekretäri juures).
Tekkis küsimus ja arutelu, kas meil on üldse vaja volikogude poolt eraldi elanike arvamuse
väljaselgitamise korda vastu võtta, kuna Vabariigi Valitsus võttis vastu määruse
„Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike
arvamuse väljaselgitamise ulatus ja kord“.
OTSUS: Kuna selline kord on tõesti juba olemas, siis käitume vastavalt sellele. Valmistame
ette linna- ja vallavalitsuste korraldused, kus sätestatakse sellised korralduslikud küsimused,
nagu näiteks kohad, kellaajad jne. Kõik lepivad omavahel kokku, teevad ühel ajal ja üht moodi.
OTSUS: Iga kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumile tuleb üks küsitluspunkt.
Toimus arutelu sellest, kuidas eristada Lusti küla elanike arvamus. Kaaluti erinevaid variante.
OTSUS: Kõik toimingud on samad ka Lusti küla puhul, aga nende arvamuse jaoks tehakse teist
värvi sedelid. Seeläbi on hiljem kerge neid kokku lugeda. Samuti uuritakse seda, kas Volis
võimaldab sellist erisust.
OTSUS: Uuritakse üldisi Volise kasutamise võimalusi. Näiteks seda, kas Volis võimaldab
seda, et saab nö risthääletada ehk ei ole tarvis hääletada just elukohajärgses küsitluspunktis.

3. Teenuskeskuste sisu
Toimus arutelu teenuskeskuste sisu osas.
OTSUS: Õiguskomisjon teeb juhtkomisjonile ettepaneku, et teenuskeskused tagavad tulevikus:
esmatasandi sotsiaalteenused; dokumentide vastuvõtmise ja registreerimise; kodanikele
informatsiooni jagamise; elukoha registreerimise; sündide ja surmade registreerimise; ametnike
vastuvõttudele registreerimise; dokumentide väljastamise; tungival vajadusel ametnike
vastuvõtu eelregistreerimisel; ning Õru teenuskeskuses kortermajade kommunaalteenuste
arvete maksmise.

4. Struktuur
Koosolekul vaadati üle struktuuri projekt. Toimus arutelu.
Juhtkomisjoni ettepanekud kantselei struktuuri osas olid ühendada registripidaja ja arhivaar
ning kommunikatsiooniosakonnast jätta ära välissuhete spetsialist, kelle ülesannetega võiks
tegelda arenguosakonna välisprojektide spetsialist. Õiguskomisjon nõustub nimetatud
ettepanekutega.
Vajadusel võib kantselei struktuuris loobuda ka ühest sekretärikohast.
Vallasekretärid leidsid, et teenuskeskustesse ei ole vaja eraldi majandusspetsialiste, kuna nende
töökoormus teenuskeskustes oleks väga väike. Samas võiks teenuskeskustes olla eraldi
koristajad.
OTSUS: Õiguskomisjon nõustub juhtkomisjoni ettepanekutega, mis on tehtud struktuuri
muutmiseks. Õiguskomisjon teeb ettepaneku kaotada struktuurist teenuskeskuste
majandusspetsialistid ning lisada koristajad.

5. Meetmete kavad ja plaanid
Ragne tutvustas vajalikku investeeringut ja võimalikku projektitaotluse koostamist seoses
eesti.ee kaotamisega tulevikus ning seoses sellega, et KOV peab hakkama ise tegelema avalike
teenuste elektroonilise kättesaadavusega.
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Samuti tuleb hakata kaardistama kogu meie IT-vahendeid – kas ja kui palju on servereid, mis
olukorras need on; kuidas on olukord töökohaarvutitega jne. Plaanis on uue aasta alguses see
kaardistus ära teha, et saaks vajadusel vahendeid planeerida. Samuti tuleb uurida, kas sellist
toetust on võimalik saada projektivahenditest või mitte.
Teenuskeskuste arvutid (sh avalikuks kasutamiseks) võiks idee poolest avalike teenuste
kättesaadavuse arendamise projektist saada.
6. Muud küsimused ja kokkulepped edaspidiseks
Järgmine ühinemisläbirääkimiste õiguskomisjoni koosolek toimub 8. septembril 2016 kell
15.00 Tõlliste Vallavalitsuses. Vajadusel toimub koosolek varasemalt (juhul, kui on tarvis
kokku tulla enne juhtkomisjoni) 31. augustil 2016 kell 15.00 Tõlliste Vallavalitsuses.
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