Valga linna ja Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru valdade
ühinemisläbirääkimiste õiguskomisjoni koosolek
PROTOKOLL
Aeg: 9. mai 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. Personalijuhtimine ja teenistuskohtade analüüs;
3. Põhimäärus ning vallavolikogu ja –valitsuse töökorrad;
4. Muud küsimused ja kokkulepped edaspidiseks.
1. Päevakorra kinnitamine
Anastasija tutvustas varasemalt väljasaadetud päevakorda ning tegi ettepaneku päevakord
kinnitada.
OTSUS: Päevakord kinnitati ühehäälselt.
2. Personalijuhtimine ja teenistuskohtade analüüs
Anastasija tegi lühidalt kokkuvõtte sellest, mis toimus juhtkomisjoni koosolekul ning millised
ülesanded õiguskomisjonile jäeti.
Juhtkomisjon otsustas, et õiguskomisjonil tuleb indikatiivse struktuuri põhjal koostada ülevaate
ametikohtadest ning teha ettepanekud 1) millised ameti- ja töökohad saab täita üleviimise
korras; 2) millised ameti- ja töökohad saab täita ümberpaigutamise korras; 3) millistele ametija töökohtadele tuleb korraldada sisekonkurss; 4) millistele ameti- ja töökohtadele tuleb
korraldada avalik konkurss.
Lisaks otsustas juhtkomisjon, et õiguskomisjon koordineerib uutele ametikohtadele
ametijuhendite eelnõude loomist. Vastavalt juhtkomisjoni suunistele saadab õiguskomisjon
pärast analüüsi teostamist Valga LV ametite juhtidele kirjelduse, et ametijuhendid tuleb üle
vaadata, kõigepealt koostada teenistuskohtade kirjeldused ning seejärel kohe ka ametijuhendid.
Toimus arutelu seoses indikatiivse struktuuri analüüsiga teenistuskohtadele. Kaardistati,
millised on täiesti uued töökohad, milliste sisu muutub vähe, millistel teenistuskohtadel muutub
vaid ametinimetus jne. Enamikul teenistuskohtadest haldusala laieneb.
OTSUS: Arutelu jätkub järgmisel õiguskomisjoni koosolekul.
Õiguskomisjon leidis, et indikatiivsest struktuurist on siiski paar olulist teenistuskohta puudu.
OTSUS: Õiguskomisjon teeb juhtkomisjonile ettepaneku arvestada kahe täiendava
teenistuskohaga: 1) Lisada infotehnoloogia spetsialisti teenistuskoht asjaajamis- ja
infotehnoloogia teenistuse alla. Üks spetsialist on juba olemas, IT-arendusjuht alustab peagi
tööd. Arvestades nende töö mahtu ei ole reaalne, et saaksime suures omavalitsuses hakkama
vaid ühe IT-valdkonna teenistujaga. 2) Lisada personalijuhi teenistuskoht õigus- ja
personaliteenistuse alla. Tema kanda jääks kogu personaliga seotud valdkond: konkursid,

lepingud, personalialased käskkirjad, puhkused, lähetused, tööohutus ja töökeskkond (hetkel
see ülesanne teise osakonna all), koolitused jne.
3. Põhimäärus ning vallavolikogu ja –valitsuse töökorrad
Jätkus arutelu uue valla põhimääruse ning vallavolikogu ja vallavalitsuse töökordade eelnõude
loomiseks.
Eelmisel korral tekkis küsimus, et kas peame vanad põhimäärused kehtetuks tunnistama.
Rahandusministeeriumi suuniste järgi peame seda tegema, kuid saame selle teostada
rakendussätetega. Seega lisati kõigi eelnõude juurde vajalikud rakendussätted.
Toimus arutelu seoses volikogu esimehe valimise osaga ning üldiselt salajase hääletusega
volikogu istungil. Kõigil ühinevatel omavalitsustel on seni olnud erinev praktika. Leiti, et igal
volikogu esimehe kandidaadil on õigus esineda enesetutvustusega ning volikogu liikmetel on
õigus esitada talle küsimusi vastavalt volikogu kodukorras ettenähtud korrale. Pärast
kandidaatide nimekirja sulgemist nummerdab häältelugemiskomisjon ülesseatud kandidaadid
vastavalt esitamise järjekorrale. (Arutati seda, kas on vaja kandidaatide nimed sedelile kanda,
kuid leiti, et see ei ole otstarbekas ning teeks hääletamise segasemaks ja pikemaks).
Valimiskomisjon annab valimissedelid volikogu liikmetele nimekirja alusel ja allkirja vastu.
Enne hääletamise väljakuulutamist kontrollib valimiskomisjon valimiskasti. Hääletamise
kuulutab välja istungi juhataja.
Samuti arutati seda, kas volikogu alatised komisjonid peaksid olema põhimääruses kirja
pandud. Otsustati, et hetkel neid põhimääruse eelnõusse ei lisata. Luues alatised komisjonid
eraldi õigusaktiga, on neid vajadusel hiljem kergem muuta.
Samasisulised muudatused viidi sisse ka vallavolikogu töökorda. Vallavalitsuse töökorda
koosolekul arutada ei jõutud.
OTSUS: Kõik õiguskomisjoni liikmed vaatavad veel need kolm eelnõud sisuliselt üle ning
arutelu jätkub järgmisel koosolekul.
4. Muud küsimused ja kokkulepped edaspidiseks
OTSUS: Järgmine õiguskomisjoni koosolek toimub 17. mail 2017 kell 9.00 Valga
Linnavalitsuses.
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