Valga linna ja Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru valdade
ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjoni koosolek
PROTOKOLL
Aeg: 6. september 2016 kell 14.00 – 16.00
Koht: Õru Kultuurikeskus
Osalejad: Kalev Härk (Valga), Agu Kabrits (Õru), Kalmer Sarv (Õru), Monika Rogenbaum
(Taheva), Hille Tamman (Taheva), Madis Gross (Tõlliste), Rein Randver (Tõlliste), Mart
Vanags (Karula), Ragne Tsäkko (Valga), Aira Varblane (Valga) ja Katre Kikkas (ühinemise
koordinaator).
Kutsutud: Rivo Noorkõiv (piirkonna ühinemise konsultant), Enno Kase (Valga)
Koosolekul osalejate allkirjalehed on protokolli lahutamatuks lisaks.
Päevakord
1.
2.
3.
4.
5.

Ühinemisläbirääkimiste ajakava;
Ühinemislepingule laekunud ettepanekud;
Struktuur;
Investeeringute kava;
Muud küsimused ja kokkulepped edaspidiseks.

1. Ühinemisläbirääkimised
Ühinemisläbirääkimiste ajakava
Ühinemise koordinaator tutvustas esialgseid ühinemisläbirääkimistel vajalike otsuste tegemise
ajakava enne ühinemislepingu allkirjastamist, mis võiks olla:
20.09.2016

Valmis ühinemislepingu (sh lisade) eelnõu

30.09.2016

Volikogude otsused ühinemislepingu avalikule väljapanekule esitamise kohta

03.10.16-23.10.16

Ühinemislepingu avalik väljapanek 21 päeva

27.10.16-30.10.16

Elanike arvamuse väljaselgitamine

Tekkis diskussioon seoses sellega, et volikogude toimumise ajad on septembris juba paigas
ning arvestades olukorda, et ühinemislepingu eelnõu saab volikogudele esitamiseks valmis
hiljemalt 20. septembril, siis tehti ettepanek pikendada volikogudes ühinemislepingu eelnõu
menetlemise tähtaega kuni 7. oktoobrini 2016.

Kõik koosolekul osalejad nõustusid ettepanekuga ning uus ajakava on:
07.10.2016

Volikogude otsused ühinemislepingu avalikule väljapanekule
esitamise kohta

10.10.16 - 30.10.16

Ühinemislepingu avalik väljapanek 21 päeva

03.11.16 - 06.11.16

Elanike arvamuse väljaselgitamine

25. november 2016 Volikogude otsused
Õiguskomisjoni juht tutvustas komisjoni poolt heaks kiidetud korda ning aluseks võetakse
seaduse alusel loodid riiklik määrus, mis võeti vastu 1. augustil ning kõik omavalitsuste
valitsused võtavad vastu korraldused, et elanike arvamuse väljaselgitamine viiakse läbi
ajavahemikus 3. november kuni 6. november 2016 ja aluseks võetakse rahvastikuregistri järgi
elanike arv seisuga 1. september 2016. Elektrooniline hääletamine toimub VOLIS infosüsteemi
kaudu 3. – 4. november ning igas omavalitsuses ühes küsitluspunktis 5. – 6. novembril
ajavahemikus kell 9-20. Esialgu on plaanis 2 küsimust: kas toetab või mitte omavalitsuste
ühinemist ning teine küsimus millist ühinenud omavalitsuse nimevarianti toetab.
Ühinemise konsultant R. Noorkõiv leidis, et tuleb mõelda, kas nimevariandi osas üldse rahva
arvamust küsida, sest selles osas tuleks jõuda kokkuleppele juhtkomisjonis ning volikogud
hääletavad. Kindlasti tuleks välja jätta Valgamaa valla variant, sest seda ei toetanud ka
kohanimenõukogu. Rahvaküsitluse läbiviimise eest vastutavad linnasekretär ja vallasekretärid
ning tulemused avalikustatakse.
Lepiti kokku rahvakoosolekute ja ühinemise visioonikonverentsi ajad:
19. september 2016 kell 17.30

Tõlliste rahvakohtumine (Tsirguliina Rahvamajas)

20. september 2016 kell 17.00

Taheva rahvakohtumine (Hargla Maakultuurimajas)

4. oktoober 2016 kell 17.00

Õru rahvakohtumine (Õru Kultuurikeskuses)

10. oktoober 2016 kell 17.00

Karula rahvakohtumine (Lüllemäe Kultuurikeskuses)

11. oktoober 2016 kell 17.30

Valga rahvakohtumine (Valga Raekojas)

Reede, 21. oktoober 2016 kell 11.00-14.30 Visioonikonverents
Huvialakeskuses

Valga Kultuuri- ja

Rahvakoosolekutel on korraldajaks ja eestkõnelejaks vastava omavalitsuse juht ning ettekande
teeb ühinemise koordinaator, võimalusel võiksid kõik ühinevate omavalitsuste juhid kõikidel
rahvakoosolekutel osaleda.
Visioonikonverents peaks olema ühinevate omavalitsuste ühtsuse deklaratsioon, et näidata
ühinemise positiivsust.
Ühinemislepingu allkirjastamiseks jäi esialgne kuupäev 25. november kell 16, detsembris on
juba väga raske leida kõigile sobivat aega.
Valga linnapea oli nõus vajadusel osalema ja jagama selgitusi ühinemisprotsessi kohta
omavalitsuste volikogude istungil.

OTSUSED:
1. 7. oktoobriks volikogudest otsused ühinemislepingu avalikule väljapanekule esitamise
kohta
2. 10.10.16-30.10.16 Ühinemislepingu avalik väljapanek (21 päeva)
3. 03.11.16-06.11.16 Elanike arvamuse väljaselgitamine
4. 21.oktoober 2016 visioonikonverents
5. 25. november 2016 toimub volikogude ühine istung

Ühinemislepingule laekunud ettepanekud
Ühinemise koordinaator tutvustas ühinemislepingu esmasele avalikustamisele tulnud
ettepanekuid: 4 ettepanekut laekus paberil, kolm elektrooniliselt, osad ettepanekud edastati otse
koordinaatori e-postile, lisaks edastas kaks küsimust-ettepanekut juhtkomisjonile kultuuri- ja
spordikomisjon.
Koosolekul vaadati üle esitatud ettepanekud, mis on suunatud otse juhtkomisjonile või mille on
vastava valdkonna komisjon juba läbi vaadanud.
Ettepaneku sõnastus
Põhjendus:
Sõnastada ühinenud
Paju lahing, verisem ja ohvrite rikkaim, tõi eest
valla nimeks "Paju vald" rahvale vabaduse. Paju vald eksisteeris ka
esimesel Eesti ajal, on ajaloolise tähendusega.
Paju lahingu monument on rahvusvaheline,
turismi objekt. On visiitkaardiks Valga linnale
ja ühinevale vallale! Nimi "Valgamaa vald" on
eksitav ja ebamäärane, nagu haaraks kogu
praegust Valgamaad? See valla nimi teps mitte
ei sobi!
Ühinemislepingu
Kui mõtlen hetkel enda elukoha peale, milleks
projekti punktis nr 4.3
on Õru alevik Õru vald Valgamaa ning
on kirjas, et uue
tulevikus hakkaks see siis olema Õru alevik
kohaliku omavalitsuse
Valgamaa vald Valgamaa. Kirjapildis ja
üksuse kui avaliküldiselt ei tundu Valgamaa vald olevat hea
õigusliku juriidilise
valik. Pigem võiks olla Valga vald.
isiku nimi on Valgamaa
vald. Miks ei võiks olla
Valga vald?
Laatre-Tsirguliina
Väga vajalik, suureneva jalakäijate ja
kergliiklustee ehitamine jalgratturite liikumisega sel teelõigul ning suure
liikluskoormusega (traktorid, autod) TõllisteSangaste maanteel.
Üks tasuta bussiliin (vm Võrdsete võimaluiste loomine.
transpordivõimalus)
vallakeskusesse.

Valga Võru tänav korda Sõites Valka purunes minul mopeedi summuti.
teha.

Komisjoni tagasiside
Juhtkomisjoni otsus: Mitte
arvestada, kuna ei vasta
kohanimenõukogu poolt antud
vallanimede valiku soovitustele.

Juhtkomisjoni otsus: Nime
küsimust arutatakse eraldi ning
otsustatakse hiljem.

Majanduskomisjon: Investeeringud
on volikogude endi otsustada.
Tõlliste peab ise arutama.
Juhtkomisjon: Nõus
majanduskomisjoni ettepanekuga.
Majanduskomisjon: Ettepaneku
esitaja võiks täpsustada, mis
eesmärgil, millal, kui palju. Sellise
küsimuse otsustamine jääb uue
ühendvallavolikogu pädevusse.
Juhtkomisjon: Nõus
majanduskomisjoni ettepanekuga.
Majanduskomisjon: Ettepanek
arvesse võetud. Võru tänava
rekonstrueerimine on sees
investeeringute kavas.
Juhtkomisjon: Nõus
majanduskomisjoni ettepanekuga.

Ma soovin, et koolid
jääksid püsima ja et ei
panda koole kinni.

8.5.5. - tundub, et see
punkt pole ka õiges
kohas (s.t. huvikoolid ja
huviharidus)
Pigem sobiks 8.10 alla
kui soovitakse kasutada
sellist üldist sõnastust.
Täiskasvanute puhul
võiks kasutada
termineid
täiskasvanuharidus või
vabaharidus

Ma olen harjunud oma kooliga.

Haridus- ja noorsootöökomisjon:
Pole plaanis koole kinni panna.
Juhtkomisjon: Nõus haridus- ja
noorsootöökomisjoni
ettepanekuga.
Haridus- ja noorsootöökomisjon:
Arvestatud.
Juhtkomisjon: Nõus haridus- ja
noorsootöökomisjoni
ettepanekuga.

Haridus- ja noorsootöökomisjon:
Tagasi lükatud, kuna on
ühinemislepingus sõnastatud
arusaadavamalt ja detailsemalt.
Juhtkomisjon: Nõus haridus- ja
noorsootöökomisjoni
ettepanekuga.
Kultuuri- ja spordikomisjon palub juhtkomisjonil otsustada, kas meil on Juhtkomisjon: Nõus kultuuri- ja
vajadus ühinemislepingus kõik hallatavad asutused ühekaupa üles lugeda spordikomisjoni ettepanekuga.
või mitte. Kultuuri- ja spordikomisjon selleks vajadust ei näe.
Kultuuri- ja spordikomisjon palub juhtkomisjonil otsustada, milline võiks Juhtkomisjon: Jääb uue volikogu
olla ühtne süsteem seoses kultuurimajade/rahvamajade juhatamisega. Kas otsustada. Hetkel jätame struktuuri
näiteks kõik eraldi allasutused, oma registrikoodiga, millel on oma eelarve juurest välja.
ja keegi pannakse eelarve eest vastutama?

Pikem arutelu toimus teemal, et milline võiks olla ühtne süsteem kõigile rahvamajadele ja
kultuurimajadele? Karula vallal pole eraldi allasutust (rahvamaja). Leiti, et Karula volikogu
arutab võimalikku muudatust, et oleks kõigil allasutused. Näiteks noortekeskused olid
huvitatud sellest, et nad kõik viidaks ühise juhtimise alla.
Järgnes arutelu teenuskeskuste rolli osas, sest struktuuri järgi teenuskeskuse juht ei täida
juhifunktsioone vaid pigem koordineerib st võtab vastu ja suunab vajadusel keskusesse
pöördunud inimese vastutava ametniku juurde ning pigem on tegemist teenuskeskuse
administraatoriga, majandusspetsialist teenuskeskuses kuulub kommunaalmajanduse osakonna
all ning sotsiaaltöö spetsialist sotsiaalosakonna alla.
Õru vald tõi täiendavad ettepanekud, et pakkuda täiendavaid sotsiaalseid garantiisid lahkuvatele
töötajatele, sest seaduse järgi ametikoha koondamisel makstakse kompensatsiooni ühe
kuupalga ulatuses. Ühinemise konsultant tõi näiteid, kuidas on teised ühinevad omavalitsused
selles osas käitunud. Erinevad variandid on kahest kuni kuue kuu kompensatsiooni osas.
Diskussiooni käigus jõuti otsusele, et ametikoha koondamisel makstakse ametnikule kolme kuu
hüvitis lisaks riiklikult kehtestatud määrale. Vastav punkt lisatakse ühinemislepingusse.
Ühinenud omavalitsuse struktuuris ei ole kõigile samu tööülesandeid täitvatele teenistujatele
üks ühele samu ametikohti ning seetõttu komplekteeritakse personal eelkõige sisekonkursi
kaudu.
Ühinemislepingu osade punktide sõnastuse osas tegi omapoolseid täiendavaid märkusi ja
ettepanekuid ühinemise konsultant R. Noorkõiv ning vajalikud parandused viidi sisse
ühinemislepingusse.

Ühinemiskonsultandi ettepanekul ning toimunud arutelu tulemusel võeti vastu otsus nimetada
praegu struktuuri arvestatud teenuskeskused teeninduskeskusteks.
OTSUS: Viia ühinemislepingu teksti sisse läbi arutatud muudatused ning ühinemisleping
järgmisel koosolekul ühiselt üle vaadata.
Ühinenud omavalitsuse struktuur
Kuna hetkel on kõigi omavalitsuste peale kokku struktuurides 66 teenistujat ning
valdkondlikest komisjonidest laekunud ettepanekute alusel saime uues struktuuris vajaduseks
75 teenistuskohta, siis tuleks vajadused kriitiliselt üle vaadata ning püüda jääda 66 ametikoha
juurde.
Ühe ettepanekuna jääb esialgu täitmata nii siseaudiitori kui personalispetsialisti ametikohad.
Toimus arutelu erinevate ametikohtade vajalikkuse üle, kõik muudatused arutatakse läbi
valdkondlike komisjonide juhtidega ning teema aruteluga jätkatakse.
Jõuti otsusele, et ühinenud omavalitsuse struktuuri kinnitab uus valitav volikogu ning seega
jäetakse võimalikud lisanduvad töökohad nimekirja, sest pole vaja ühinemislepinguga
struktuuri 4 aastaks lukku panna kuna vahepeal võivad vajadused täpsustuda.
OTSUS: Järgmisel juhtkomisjoni koosolekul vaadatakse veelkord struktuur üle.
Investeeringute kava
Ühinemise koordinaator tutvustas valdkondlike komisjonide poolt edastatud investeeringute
vajadusi (lisatud tabel). Toimus arutelu, kas panna ühinemislepingu lisaks ainult
ühinemistoetuse abil teostatavad investeeringud ning eraldi muude oluliste investeeringute
tabel. Selleks tuleb teha eraldi tabelid, mida arutatakse järgmisel juhtkomisjoni koosolekul.
2. Muud küsimused ja kokkulepped edasiseks
Kuna ajakava on väga pingeline ning läbi arutamist vajavad nii investeeringute kavad kui ka
muud küsimused, lepiti kokku järgmine juhtkomisjoni koosolek esmaspäevaks, 12. septembriks
kell 13 Valga Raekojas.
Kokkulepped edasiseks:
1. Järgmine juhtkomisjoni koosolek toimub esmaspäeval, 12. septembril 2016 kell 13.00
Valga Raekojas, kus arutlusele võetakse järgnev:
 Ühinemislepingu ja selle lisade üle vaatamine (sh investeeringute kava);
 Ühinenud omavalitsuse nime arutelu;
 Volikogude ühine istungi korraldamisest reedel, 25. novembril kell 16
Valga Gümnaasiumi aulas.

Kalev Härk

Aira Varblane

Koosoleku juhataja

Koosoleku protokollija

