Valga linna ja Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru valdade
ühinemise juhtkomisjoni koosolek
PROTOKOLL
Aeg: 31. mai 2017 kell 13.00–14.55
Koht: Valga Linnavalitsus
Osalejad: Kalev Härk (Valga), Ivar Unt (Valga), Agu Kabrits (Õru), Kalmer Sarv (Õru),
Monika Rogenbaum (Taheva), Hille Tamman (Taheva), Madis Gross (Tõlliste), Rein Randver
(Tõlliste), Mart Vanags (Karula), Rain Ruusa (Karula) ja Katre Kikkas (ühinemise
koordinaator).
Kutsutud: Imbi Rõivassepp (rahanduskomisjoni esimees), Anastasija Kikkas (õiguskomisjoni
esimees), Enno Kase (majanduskomisjoni esimees).
Koosolekul osalejate allkirjalehed on protokolli lahutamatuks lisaks.
1. Päevakorra kinnitamine
Kalev Härk tutvustas päevakorda ja soovis lisada muude küsimuste alla ülevaate IT-arendusjuhi
konkursist ja Valga linna omavalitsuskeskuse ruumiprogrammist.
Kalmer Sarv soovis lisada muude küsimuste alla Õru valla ühinemistoetuse kasutamise
täpsustamise.
Ivar Unt soovis lisada päevakorda uue volikogu ruumide küsimuse.
Päevakord
1. Päevakorra kinnitamine;
2. Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava välja töötamisest;
3. Jäätmemajandus;
4. Arhiiv;
5. Teeninduskeskuse juhi ja piirkondliku majandusspetsialisti ametijuhendid;
6. Struktuur ja ruumiplaneering;
7. Huvitegevuse toetus ning Valgamaa 2 koostöögrupi tegevuskava;
8. Muud küsimused ja kokkulepped edaspidiseks:
 Ülevaade
IT-arendusjuhi
konkursist
ja Valga
linna
omavalitsuskeskuse
ruumiprogrammist;
 Õru valla ühinemistoetuse kasutamise täpsustamine;
 Uue vallavolikogu ruumide asukoht.
Osavõtjad kinnitasid juhtkomisjoni koosoleku päevakorra.
2. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava väljatöötamisest
Enno Kase – majanduskomisjoni koosolekul osalesid ka Rein Org ja Jüri Teder. AS Valga Vesi
püüab teha ettevalmistusi selliselt, et 1. jaanuaril 2018 hakkaks kõik ühtsena toimima. Jüri
tõstatas küsimuse, kui kiiresti oleks uut ühist ÜVK-d vaja ning märkis, et mida kiiremini teha,
seda kehvem dokument saab. Rein Org seletas, et Valgamaa Omavalitsuste Liidul ÜVK
tegemiseks vahendeid ei ole. Seoses personali vähenemisega vabanes küll osa palgafondist, kuid
selle eest tegeletakse jäätmemajandusega. Arutati rahastuse küsimust ÜVK osas. Leiti, et AS
Valga Vesi teeb hanke ja pärast vaadatakse, palju maksma läheb. Kui hange on ära tehtud, siis
räägitakse rahast edasi. Summa tuleb umbes 10 000–20 000 euro vahele. Liitumise ja kasutamise
eeskirjad püütakse samuti samaaegselt teha. Valgal on need dokumendid kõige uuemad ja neid
saab peale täpsustamist kasutada ka Valga vallas.
1. Iga vald määrab kontaktisiku ÜVK koostamiseks ning edastab kontaktandmed. 2. Iga vald
koostab ÜVK jaoks lühikese memo, mis on kaasaegselt tehtud ja mis on need asjad, mis vajaksid
esmajoones lahendamist. Taheva valla asjad on ASile Valga Vesi teada, sest AS Valga Vesi on

Taheva valla vee-ettevõtja juba viiendat aastat. 3. Majanduskomisjon arutab ÜVK rahastamist
uuesti pärast seda, kui AS Valga Vesi on hanke läbi viinud.
Agu Kabrits – kontaktisikud määrati koosolekul. AS Valga Vesi juht on nendega ühenduses.
Majanduskomisjonis arutati ka hindade ühtlustamist.
Monika Rogenbaum – Kuidas ÜVK koostamise rahastamine toimub?
Kalev Härk – Valga Vesi on oma vee hinna sisse arvutanud sellised kulutused. Tulevikus toimub
tagasimakse ühise ettevõtte pealt.
OTSUS: AS Valga Vesi suhtleb edaspidi valdadega.
3. Jäätmemajandus
Enno Kase – Valgamaa Omavalitsuste Liit on koostamas jäätmekava kuni aastani 2025.
Esialgne valmimistähtaeg oleks 15. august 2017. Teine teema on korraldatud jäätmeveo hange ja
dokumentide valmimistähtaeg on 15. juuli. See kõik on omavalitsuste liidu poolt rahastatav ja
sellega on korras.
Jäätmehoolduseeskirja ei ole olnud plaanis ühiselt koostada. Monika hinnangul tuleks
jäätmehoolduseeskiri koostada paralleelselt jäätmekavaga.
Kõik need dokumendid võetakse vastu kõigi volikogude poolt, aga mõeldud on, et need on
maakonnas ühtse sisuga. Eeskirja oleks vaja 1. jaanuariks 2018 uue ühinenud valla jaoks. Hind ei
ole praegu teada. Hange läheb praeguste eeskirjadega vähesel määral vastuollu, see tuleb korda
saada.
Agu Kabrits – Kokkusaamisi on tihedalt ja palun neist osa võtta, et asi ei jääks arusaamatuks.
Läbirääkimised on lõppenud ja Põlva projekti juhiga on leping sõlmitud või sõlmimisel.
Enno Kase – Kava ja hange on temaga kokku lepitud, sellega on korras, raha on olemas.
Eeskirjade osas ei ole kokkulepet.
Kalev Härk – VOL-iga läheme edasi jäätmehoolduskavaga ja hankega, jäätmehoolduseeskirjade
osas räägime otse tegijaga, Enno on kontaktisik. Lisame protokolli ajakava.
OTSUS: Enno tegeleb jäätmehoolduseeskirjadega ja annab ülevaate juhtkomisjonile.
Vastavalt Valgamaa Omavalitsuste Liidu tegevjuhilt saadud informatsioonile saadakse juuli
keskpaigaks hankedokumendid üle vaatamiseks ning augusti keskpaigaks jäätmekava eelnõu.
4. Arhiiv
Anastasija Kikkas – Varasemalt on juhtkomisjonis kokku lepitud, et omavalitsused teevad arhiivi
osas eelinventuuri ning selgitavad välja, millised dokumendid saab üle anda Maa-arhiivi –
tähtaeg august 2017. Samuti jäeti ülesanne, et majanduskomisjon selgitab välja Valga
linnavalitsuses arhiiviruumide korrastamiseks vajaliku investeeringu suuruse ja ajakava ning siis
saab õiguskomisjon anda teada, millal ja kuidas ollakse valmis vastu võtma dokumente.
Linnamajandusameti juhatajaga sai ruume vaadatud. 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.
Õiguskomisjon teeb juhtkomisjonile ettepaneku kasutada ühinemistoetusest umbes 10 000 eurot
selleks, et viia läbi hange arhiiviruumi renoveerimiseks ja sisustamiseks.
Suve jooksul tegeletakse arhiivide korrastamisega, et üleandmise hetkeks oleks võimalikult palju
ette valmistatud. Samaaegselt hakkab õiguskomisjon välja töötama uut dokumentide loetelu.
OTSUS: Ühinemistoetusest kasutada 10 000 eurot arhiiviruumi kordategemiseks ja riiulite
ostmiseks.
5. Teeninduskeskuse juhi ja piirkondliku majandusspetsialisti ametijuhendid
Anastasija Kikkas – õiguskomisjon on koostanud teeninduskeskuse juhi ametijuhendi kavandi
ning majanduskomisjon on koostanud piirkondliku majandusspetsialisti ametijuhendi kavandi.

Katre Kikkas – olenemata sellest, mis on tööülesannete all kirjas, siis õiguskomisjon tundis
muret teeninduskeskuse teenistujate alluvussuhete pärast. Kuidagi võiks olla reguleeritud, et
teised teenistujad võiksid alluda mingil määral teeninduskeskuse juhile, praegu ei ole see
ametijuhendiga reguleeritud.
Agu Kabrits – kui teeninduskeskuste juhid alluvad vallasekretärile, siis vastuolu on
majandusspetsialisti osas. Tal on erinevad ülesanded.
Kalev Härk – kaks lahendust on: see on kantselei sekretäri ametikoht, ta on klienditeenindaja.
Puhkuste ajal täidetakse need kohad teiste keskuste sekretäride poolt. Paari-kolme aasta jooksul
see ametikoht pigem hääbub. Kui ta on kantselei struktuuriüksuse osa, siis ta nii jääbki.
Enno Kase – majandusspetsialistile jääb enamus hooldusvaldkonna töid, ta võiks alluda valla
hooldusosakonnale. Menetlemiseks võiks teha uue ametikoha.
Kalev Härk – meil ei ole inimest, kes vaid menetlusega tegeleb, neli-viis inimest meil seda
teevad. Kas juttu on vaid menetlemisega tegelevast inimesest, kes teeb vaid menetlustoiminguid?
Enno Kase – jah.
Monika Rogenbaum – maapiirkonnas nii palju koormust juurde ei tule.
Kalev Härk – mõte oli, et täna spetsialistid tegelevad töö ajal menetlemisega. Kas ei võiks paarist
inimesest teha menetlejaid?
Kalmer Sarv – palju on tekkinud uusi töökohti struktuuri.
Katre Kikkas – need on hetkel vaid majanduskomisjoni ja õiguskomisjoni ettepanekud
juhtkomisjonile. Võiks arutada järgmise päevakorrapunkti all.
Kalev Härk – praegu peame hakkama saama senise struktuuriga. Menetlusega võiks tegeleda
kaks inimest üle terve piirkonna. Menetlusõigus võib olla kõigil, kuid aja jooksul selgub, kes
saab sellega hästi hakkama.
Ivar Unt – siis tuleb piirkonna juht ikka sekretäriks nimetada.
Kalev Härk – piirkonna sekretär ei anna ülesandeid majandusspetsialistile ega sotsiaaltöötajale,
kõik on võrdsed. Teda asendab teise piirkonna sekretär. Osakond või amet, kelle me määrame
majandusspetsialisti ülemuseks, korraldab tema asendamise.
Ivar Unt – nimetus on praegu struktuuris eksitav.
Kalmer Sarv – siis tuleb ka ametijuhendit muuta.
Kalev Härk – inimese jaoks ei tohi vahet olla, millisesse teeninduspunkti ta pöördub. Edasine
töökorraldus tuleb kantseleil lahti kirjutada.
Rein Randver – dokumentides tuleb terminoloogiaga täpsem olla.
Kalev Härk – peame algusest peale logi pidama, mida keskuses tegelikult tehakse. Meil on vaja
ülevaadet, milliste probleemidega tegeletakse ja millise koormusega.
Katre Kikkas – kui valmistame ette ametijuhendeid uutele kohtadele, siis on mõistlik
õiguskomisjonil Monika abiga see vorm üle vaadata.
Agu Kabrits – kas Valga vald on 1. jaanuariks valmis sünni ja surma registreerimiseks?
Kalev Härk – see ei ole probleemne.
OTSUS: Õiguskomisjon täpsustab ametijuhendeid ja struktuuri vastavalt juhtkomisjoni
suunistele ning teeb eelnõu teeninduskeskuste töö korraldamise kohta.
6. Struktuur ja ruumiplaneering
Anastasija Kikkas – õiguskomisjon täpsustas struktuuri, erinevate värvidega on tähistatud
üleviidavad, ümberkorraldatavad ning sisekonkurssi nõudvad töökohad.
Õiguskomisjon teeb ettepaneku lisada kantselei koosseisu IT-spetsialisti ja personalijuhi. Praegu
tegeleb sekretär personalitööga osaliselt. Sekretäri ja juhtivsekretäri kohale tuleb sisekonkurss.
Katre Kikkas – võrreldes ühinemislepingu juures oleva struktuuriga on praegune erinevus kolm
kohta - õiguskomisjon on teinud ettepaneku lisada IT-spetsialist ja personalijuht ning
majanduskomisjon on teinud ettepaneku lisada korrakaitsespetsialist – ettepanek juhtkomisjonile
arutamiseks.
Kalev Härk – meil tekib eelarve mõttes ülepinge. Ettepanek, et uue eelarve koostamise käigus
uus volikogu võiks otsustada, keda juurde võtta tööle.
Rain Ruusa – peame juurde arvestama ka abivallavanemad.
Kalev Härk – see on poliitiliste otsustamiste teema.

Juurde tulevad maavalitsuselt perekonnaseisutoimingud. Praegu on seal tööl kaks inimest, kes
võivad neid toiminguid teha, meile antakse üle ühe inimese raha.
Anastasija Kikkas – kuna praegustel vallasekretäridel on rahvastikuregistri eksam tehtud, siis on
lihtsam neile volitused juurde taotleda.
Kalev Härk – struktuuri kirjutame juurde oma soovid pingeritta. Kaks aastat on ühinemiskuludes
IT-juht sees.
Kalmer Sarv – praegu on IT-spetsialist ju olemas. Juttu oli IT-arendusjuhi töölevõtmisest.
Kalev Härk – see inimene, kes tööl on, see jääbki tööle. Kaheks aastaks võtame IT-arendusjuhi.
Katre Kikkas – viga tehti teenistuskoha nime mõttes eelmisel aastal.
Anastasija Kikkas – kollaste kohtade inimestega tuleb läbi rääkida, nende ülesanded muutuvad,
tuleb anda aeg, kas nad on nõus koolitust saama, neil on õigus loobuda ja siis tuleb sisekonkurss.
Kalev Härk – võiks kirjutada palgad juurde.
Raamatupidamises peame ka mõtlema, kuidas käitume. Ettepanek õiguskomisjonil
raamatupidamisega eraldi tegeleda.
Katre Kikkas – see struktuur ei ole veel avalik dokument. Seda otsust tahan selgelt
juhtkomisjonilt, millist osa me avalikustame.
Kalev Härk – kuna see tegelikult juba ringleb inimeste kaudu, siis on ettepanek lisada juurde, et
see on projekt.
Imbi Rõivassepp – rahanduskomisjonis lugesime me töötajad üle, keegi tööd ei kaota.
Kalev Härk – õiguskomisjon ja rahanduskomisjon teevad kava, kuidas rahandusosakonna
teenistuskohtadega edasi minna. Oluline on arvestada sellega, et üleminekuperioodil on tarvis
rohkem teenistujaid. Ametite juhatajate kastid peavad saama paika, et nad saaksid ametite
siseselt mõtlema.
Anastasija Kikkas – praegu on veidi vara ehk uus volikogu muudab seda. Praegu ootame
muudetud kohtade ametijuhendite projekte, kui need on valmis, saame inimesele teate koostada.
Inimene peab seda nägema, siis otsuse tegema. Analüüs on tehtud tulevasele volikogule
algmaterjalina.
Kalev Härk – ettepanek, et 2017. aasta palgataseme järgi pannakse indikatiivsed palgad paika.
Otsustati  Järgmiseks korraks pannakse paika indikatiivsed palgatasemed 2017. aasta palgataseme
järgi (rohelisega märgitud töökohad).
 Rahanduskomisjon ja õiguskomisjon teevad täpsema hinnangu selle osas, kuidas
rahandusosakonna mehitamisega edasi minna.
 Struktuuripuus märkida korrektselt IT-töötajate töökohad.
7. Huvitegevuse toetus ning Valgamaa 2 koostöögrupi tegevuskava
Monika Rogenbaum – Valgamaal on koostöögrupp, Taheva VV on selle grupi eestvedaja.
Tulemas on riigilt lisaraha huvitegevuse ja huvihariduse jaoks. Seal on mõned reeglid. Tuleb
koostada tegevuskava. 9. juuniks olen koostööpartnerid kokku kutsunud ja mõelda tuleb, kas
igaüks teeb oma valla piires tegevuskava või me liidame Valgamaa 2 koostöögrupi Excelisse
vajalikud lahtrid juurde. See on üks võimalus huvihariduse ja huvitegevuse kava koostamiseks.
Teine võimalus on, et kõik KOVid teevad kava iseseisvalt.
Katre Kikkas – teeme ühise kava, kuid igaüks saab ise ettepaneku teha raha kasutamiseks.
Monika Rogenbaum – kui teeme ühiselt, siis muudame praegust tegevuskava, tehniliselt tuleb
mõned read juurde panna, kuid sisulises mõttes saavad kõik KOVid oma osa ise määrata
arvestades nõudeid, mis selle toetuse kasutamiseks on kehtestatud. Valga on Taheva grupis..
Huvitegevuse raha tuleb iga KOVi oma pangakontole, kuid selle kasutamisel peab jälgima
kokkulepitud tegevuskava.
Huvitegevuse ja huvihariduse kava alusel tuleb 2019. aastani toimetada, mõistlik on teha ühises
Excelis vajalikud lisaread.
Otsustati – Monika Rogenbaum jätkab Valgamaa 2 koostöögrupi tööd selliselt, et
ühinemispiirkonna huvitegevused liidetakse olemasolevasse tegevuskavasse.

8. Muud küsimused ja kokkulepped edaspidiseks
8.1 IT-arendusjuhi konkursist
Anastasija Kikkas – IT-arendusjuhi konkurss on lõppenud, kolm kandidaati oli. Valiti Toomas
Pai, alates 12. juunist asub ta tööle kantselei koosseisus.
Kalev Härk – tööjaotus tuleb paika panna. Tema ülesanne on tulevase valla IT-süsteem, millist
teenust ostetakse sisse, mida tehakse ise.
8.2 Õru valla ühinemistoetuse kasutamise täpsustamine
Kalmer Sarv – meil lõppes hange ja kortermajade katuste remont läheb maksma 170 000 – 180
000 eurot, kokku oli lepitud 150 000 eurot. Tekkis küsimus, kas olete nõus, et meie
ühinemistoetusest teeme katused ära ja puudujääv summa võetakse Õru ühinemistoetusest teiste
Õru objektide arvelt. Kui aasta lõpus ühinemise raha tuleb, kas siis teeks kriitilised asjad
lühikese perioodi jooksul ära. Laenu me ei võtaks. Teile kulusid juurde ei tule. Juhtkomisjonis
arutati, et Õru laenu ei võta.
Agu Kabrits – rahanduskomisjon töötas välja metoodika, mis on meie suhtes positiivne, mille
juhtkomisjon kinnitas.
Kalev Härk – summade ümberjagamine on lubatud.
Imbi Rõivassepp – 50 000 eurot läheb Tartu tänavale, ülejäänud summad on võimalik ümber
jagada.
Kalev Härk – teeme tabelisse parandused nagu praegu kokku leppisime. Praegu raha juurde ei
kauple, rahad võib ridade vahel ümber jagada nii, et summa ei muutu. Ettepanek, et võiksime
infot anda rahanduskomisjoni, kui ridade vahel midagi muutub, siis tehakse tabelisse
muudatused. Suuremad muutused lähevad juhtkomisjoni.
OTSUS: Ühinemistoetuse kasutamise tabelis võivad erinevate tegevuste vahel omavalitsuse sees
eelarveread muutuda. Vastavad muudatused viib sisse ja neid jälgib rahanduskomisjon.
8.3 Ruumide planeering
Ivar Unt – oktoobris koguneb uus volikogu, istungid võiks toimuda Kesk tn 11 hoones ehk
raekojas. Seal ruumi suuremaks teha ei saa. Kõikidele volinikele võiks planeerida tahvelarvuti.
Laua keskkohta saab muretseda monitori.
Anastasija Kikkas – ehk kasutada IT-arendusjuhti, kes teeb ettepaneku.
Ivar Unt – lahendused töötatakse välja samade ruumide piires, kus praegu oleme. Kulutused
tuleb teha sellel aastal. Kui uuele volikogule seal ei meeldi, saab midagi ümber mängida.
Kalev Härk – 200 000 eurot on planeeritud vallakeskuse vajaduste rahuldamiseks. Kolme hoone
– Puiestee tn 8, raekoja ja Aia tn 12 – kohta peame tegema lahenduse.
Imbi Rõivassepp – 2017. aastal investeeringuteks Valgal raha ei ole. 2018. aastal on.
Katre Kikkas – kas ühe istungi jaoks on vaja seda kulutust teha, kui uus volikogu otsustab
tegutseda mujal?
Kalev Härk – asjatundjad võiksid arvutada, vaatame, millised numbrid tulevad ja siis teeme
otsuse.
Ivar Unt – siis 2017. aastal ei tee kulutusi ja volikogu koguneb mujal.
Kalev Härk – linnamajandusamet hakkab ruumiprogrammi lahendusi välja pakkuma. Augustis
või septembri alguses võiksime seda vaadata.
Otsustati, et järgmine juhtkomisjoni koosolek toimub esmaspäeval, 19. juunil kell 9.00.
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