Valga linna ja Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru valdade
ühinemise õiguskomisjoni koosolek
PROTOKOLL
Aeg: 8. august 2017 kell 14.00 – 16.30
Koht: Valga Linnavalistus
Osalejad: Margus Teder (Karula), Mare Roosipuu (Taheva), Anastasija Kikkas (Valga),
Maiken Sikk (Õru), Eve Eisen (Tõlliste), Katre Kikkas (ühinemise koordinaator).
Koosolekul osalejate allkirjalehed on protokolli lahutamatuks lisaks.
Päevakord:
1. Päevakorra kinnitamine;
2. Struktuur;
3. Põhimääruse ja töökordade väljatöötamise arutelu;
4. Teenistujate värbamise ja valiku korra väljatöötamise arutelu;
5. Muud küsimused ja kokkulepped edaspidiseks.

1. Päevakorra kinnitamine
Anastasija tutvustas varasemalt väljasaadetud päevakorda ning tegi ettepaneku päevakord
kinnitada.
OTSUS: Päevakord kinnitati ühehäälselt.
2. Struktuur
Karula valla arendusspetsialist (maakorraldus ja projektid) on lapsehoolduspuhkusel ja peame
struktuuri juures temaga arvestama. Arutati majandus- või hooldusspetsialisti küsimust ja
ametijuhendit ning töö sisu. Arutelu jätkub pärast seda, kui majanduskomisjon on oma
ettepanekud teinud.
OTSUS: Anastasija räägib linnamajandusameti juhatajaga.
3. Põhimääruse ja töökordade väljatöötamise arutelu
Toimus arutelu seoses Valga valla põhimäärusega ning volikogu ja valitsuse töökordadega.
Arutati komisjoni liikmete ettepanekuid.
OTSUS: Suunata Valga valla põhimääruse ning vallavolikogu ja vallavalitsuse töökorrad
septembrikuu juhtkomisjoni.
OTSUS: Kõik õiguskomisjoni liikmed vaatavad need eelnõud veel augustikuu jooksul üle ning
esitavad oma ettepanekud 31. augustiks 2017.
4. Teenistujate värbamise ja valiku korra väljatöötamise arutelu
Toimus arutelu seoses teenistujate värbamise ja valiku korra väljatöötamisega. Senine eelnõu
on tehtud Valga linna ning mõningate teiste omavalitsuste kordade järgi ning lisatud on punkte

rahandusministeeriumi soovitustest ning varasematest kokkulepetest õiguskomisjonis ja
juhtkomisjonis.
Arutati komisjoni liikmete ettepanekuid.
OTSUS: Suunata teenistujate värbamise ja valiku korra eelnõu augustikuu juhtkomisjoni.
5. Muud küsimused ja kokkulepped edaspidiseks
Arhiiv
Arhiivi korrastamisega tegeletakse. Praktikant aitab Valgas. Hetkel esmajärjekorras tegeletakse
nende dokumentidega, mis lähevad utiliseerimisse.
Riiulitele võtame kolm pakkumist.
Dokumendihaldus
Anti ülevaade senistest tegemistest ja arengutest. Nii Amfora kui ka WebDesktop tulevad meile
demopäeva tegema. Kõik õiguskomisjoni liikmed on oodatud.
Järgmine õiguskomisjoni koosolek toimub neljapäeval, 17. augustil 2017 kell 14.00 Valga
Linnavalitsuses.
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