Valga linna ja Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru valdade
ühinemisläbirääkimiste õiguskomisjoni koosolek
PROTOKOLL
Aeg: 8. august 2016 kell 15.00 – 17.00
Koht: Tõlliste Vallavalitsus
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. Rahvaküsitluse läbiviimine;
2. Asjaajamise korraldamine uues omavalitsuses;
3. Ühinemisleping ja selle lisad;
4. Muud küsimused ja kokkulepped edaspidiseks.
1. Rahvaküsitluse läbiviimine
Ragne tutvustas komisjonile, millised vastused ta sai VOLISe võimaluste kohta.
Selgus, et nö ristküsitlust ehk olukorda, kus elanik saaks hääletada vabalt valitud
küsitluspunktis, on liialt keeruline korraldada, kuna selle jaoks peaks laskma eraldi programmi
kirjutada. Samuti ei ole VOLISe kaudu võimalik eristada hääletustulemusi külade kaupa (Lusti
küla küsimus), vajaks jällegi eraldi programmeerimist.
Nendest vastustest ja läbirääkimistest tulenevalt arutati koosolekul rahvaküsitluse korraldamise
praktilisi küsimusi.
Ragne on valmistanud ette korralduse eelnõu rahvaküsitluse läbiviimiseks. Koosolekul vaadati
see üle ning viidi sisse parandused.
Eelnõu (õiguskomisjoni ettepanek) on vormistatud selle protokolli lahutamatu lisana.
Margus selgitas olukorda seoses Lusti külaga: rahvastikuregistri järgi elab Lusti külas 13
inimest, kellest kolm on liiga noored, et hääletama minna.
OTSUS: Ragne uurib, kuidas (millise tehnilise lahendusega) tulevad VOLISest nimekirjad
selle kohta, kes on elektrooniliselt ära hääletanud.
OTSUS: Esmaspäeval tuleb juhtkomisjonis rääkida, et Valgas kaks asukohta, kus saab
paberkandjal hääletada.
OTSUS: Kui juhtkomisjon saab koosolekul nime osas kokkuleppele, siis seda rahvaküsitlusele
ei pane.
Ragne ja Katre selgitasid olukorda seoses Valga Linna Lehe ilmumisega ning seeläbi
ühinemislepingu avalikustamisega. Samas lehes avaldatakse ka rahvaküsitlusel osalemise
võimalused.

2. Asjaajamise korraldamine uues omavalitsuses
Ragne tegi ülevaate, et Valga IT-spetsialist uuris erinevaid dokumendihalduse programme Delta, Amfora ja WebDesktop. Juba rahalises seisus tuleb Delta kõige odavam – 72 € sõltumata
kasutajate arvust.
Meil on kõigil erinevad programmid praegu ja tuleks arutada, kas kõik registrid tuleks kokku
tõsta või mitte. Uuriti erinevaid lahendusi ja toimus arutelu. Umbes 1400 euroga saaks kõik
senised dokumendiregistrid kokku tõsta.
Ragne käis maavalitsuses Deltat vaatamas, meeldis. Ragne seletas erinevaid võimalusi, mida
Delta pakub.
OTSUS: Õiguskomisjoni ettepanek on hakata ühinenud omavalitsusüksuses kasutama
dokumendihalduse programmina Deltat.
OTSUS: Valga IT-spetsialist uurib dokumendiregistrite ülekandmise võimalusi Deltasse ning
paneb paika asjaajamise ühtlustamise ajakava.
3. Ühinemisleping ja selle lisad
Toimus arutelu ühinemislepingu osas. Arutati teeninduskeskuste sisu ja sümboolikaga seotud
küsimusi.
OTSUS: Ühinemislepingusse kirjutatakse sisse, et kuni uue sümboolika kinnitamiseni
kasutatakse ühinenud omavalitsuses Valga linna sümboolikat.
Arutati ka põhimääruse küsimust.
OTSUS: Põhimääruse osa ühinemislepingust sõnastatakse järgnevalt: Valla põhimääruse
muutmise või uue põhimääruse kehtestamiseni tegutseb Vald Valga linna põhimääruse alusel.
Vaadati üle ka uuendatud struktuur. Ragne selgitas ning toimus arutelu.
Arutati ka Lusti küla küsimust, kuna nende eraldumine (piiride muutmine) tooks kaasa
täiendavaid toiminguid.
Margus seletas, et Lusti küla elanikud esitasid küll kirja, kuid selle alla kirjutanud kümnest
inimesest on Lusti küla rahvastikuregistri järgsed elanikud vaid kuus. Seaduse järgi peaks
olema 1% valla elanikest, mis Karula puhul on üheksa inimest. Antsla vald pole omaltpoolt
midagi teinud. Seaduses seisab, et ettepaneku peaks tegema piire muuta sooviv volikogu.
Hetkel pole Antsla poolt Karulale sellist sõnumit tulnud.

4. Muud küsimused ja kokkulepped edaspidiseks
Järgmine ühinemisläbirääkimiste õiguskomisjoni koosolek toimub 4. oktoobril 2016 kell 15.30
Õru Kultuurikeskuses.
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