Valga linna ja Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru valdade
ühinemisläbirääkimiste õiguskomisjoni koosolek
PROTOKOLL
Aeg: 24. mai 2017 kell 11.00 – 14.00
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. Arhiiv;
3. Põhimäärus ning vallavolikogu ja –valitsuse töökorrad;
4. Teeninduskeskuse juhi ja majandusspetsialisti ametijuhend;
5. Muud küsimused ja kokkulepped edaspidiseks.

1. Päevakorra kinnitamine
Anastasija tutvustas varasemalt väljasaadetud päevakorda ning tegi ettepaneku päevakord
kinnitada.
OTSUS: Päevakord kinnitati ühehäälselt.

2. Arhiiv
Anastasija tegi ülevaate linnavalitsuse arhiivi kordategemise olukorrast; käis koos
linnamajandusameti juhatajaga vaatamas. Ruum iseenesest väga hull ei ole, pigem on probleem
riiulitega (hinnad suhteliselt kõrged). Umbes 10 000 eurot peaks arvestama arhiivi jaoks.
Arutati seda, millal toimuks reaalne üleandmine. Linnavalitsuse arhivaar oleks valmis
praktikanti aitama. Need, mis lähvad maa-arhiivi, nendega saavad omavalitsused juba praegu
tegeleda.
OTSUSED: 1. Õiguskomisjon teeb juhtkomisjonile ettepaneku kasutada ühinemistoetusest
umbes 10 000 eurot selleks, et viia läbi hange arhiiviruumi renoveerimiseks ja
sisustamiseks.
2. Suve jooksul tegeletakse arhiivide korrastamisega, et üleandmise hetkeks
oleks võimalikult palju ette valmistatud. Samaaegselt hakkab õiguskomisjon
välja töötama uut dokumentide loetelu.
3. Õiguskomisjoni liikmetel on soovituslik osaleda arhiivinduse koolitusel
Tartus 2. juunil 2017.

3. Põhimäärus ning vallavolikogu ja –valitsuse töökorrad
Jätkus arutelu uue valla põhimääruse ning vallavolikogu ja vallavalitsuse töökordade eelnõude
loomiseks.
Eelnõud vaadati üle selle pilguga, et kõik seadustest tulenev oleks dokumentides olemas.
Samuti vaadati, et eelnõude vahel vastuolusid poleks. Eraldi peatuti volikogu esimehe ja
volikogu aseesimeeste valimise juures.
OTSUS: Kõik vaatavad eelnõud veelkord rahulikult üle.

4. Teeninduskeskuse juhi ja majandusspetsialisti ametijuhend;
Vaadati üle teeninduskeskuse juhi ja majandusspetsialisti ametijuhendite eelnõud. Toimus
arutelu seoses ülesandega „7.2.4. elukoha, sündide ja surmade registreerimine“. Nende
toimingute tegemise jaoks on tarvis, et teenistujal oleks sooritatud vastav eksam ning seetõttu
on nende inimeste arv väike, kes sellel teenistuskohal töötada saaksid.
Õiguskomisjon leidis, et teeninduskeskuste töö peab toimine tõrgeteta ehk tuleks arutada,
kuidas panna kirja ametnikel vajadusel kohaloleku asendamine, infovahetus jne, kuna
teeninduskeskuse juht peaks keskuse tööd ikkagi koordineerima.
OTSUS: Teeninduskeskuse juhi ja piirkondliku majandusspetsialisti ametijuhendid
edastatakse arutamiseks juhtkomisjonile.
5. Muud küsimused ja kokkulepped edaspidiseks
OTSUS: Järgmine õiguskomisjoni koosolek toimub 7. juunil 2017 kell 11.00 Valga
Linnavalitsuses.
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