Valga linna ja Karula, Sangaste, Taheva, Tõlliste ja Õru valdade
ühinemisläbirääkimiste koosolek
PROTOKOLL
Aeg: 23. märts 2016 kell 15.00 – 16.30
Koht: Valga raekoda
Osalejad: Kalev Härk (Valga), Kajar Lepik (Sangaste), Agu Kabrits (Õru), Ragne Tsäkko
(Valga), Monika Rogenbaum (Taheva), Hille Tamman (Taheva), Kalmer Sarv (Õru), Margus
Teder (Karula), Madis Gross (Tõlliste), Arne Nõmmik (Tõlliste), Ivar Unt (Valga), Mart
Vanags (Karula), Aira Varblane (Valga) ja Katre Kikkas (ühinemise koordinaator)
Koosolekul osalejate allkirjalehed on protokolli lahutamatuks lisaks.
Päevakord
1. Päevakorra tutvustus sh informatsioon volikogude istungitest ja planeeritavatest
tegevustest
2. Ühinemisläbirääkimiste komisjonide töökord ja komisjonide tööplaan
3. Valdkondlike teemade jaotus
4. Norden’i projektitaotluse tutvustus
5. Kokkuvõtted ja kokkulepped edasiseks

1. Päevakorra tutvustus sh informatsioon volikogude istungitest ja planeeritavatest
tegevustest
Ühinemise koordinaator tutvustas koosoleku päevakorda ning seejärel said sõna omavalitsuste
esindajad, kes andsid ülevaate vahepeal toimunud volikogu istungitest ja planeeritavatest
tegevustest seoses ühinemisega.
Karula vald andis teada, et seoses Tõlliste vallavolikogu otsusega jätkata läbirääkimisi Valga
linnaga ning lõpetada läbirääkimised Õru valla poolt algatatud maavalla moodustamise osas
teevad nad lähiajal sama otsuse, et minnakse edasi Valga variandiga, tõenäoliselt volikogu
otsustab anda ka Antsla ühinemisettepanekule eitava vastuse. Karula vallavolikogu istung
toimub 1. aprillil ning siis on päevakorras ka komisjonide töökorra kinnitamine.
Sangaste vald teatas, et nad on teinud ühinemisettepaneku Otepää vallale ning hetkel pole veel
volikogus otsustatud milliste ühinemisläbirääkimistega minnakse edasi.
Taheva vallavolikogu istung on 24. märtsil ning siis on päevakorras komisjonide töökord ning
nad plaanivad sarnaselt Karula vallaga jätkata läbirääkimisi ainult Valga linnaga (loobutakse
nii Õru kui ka Antsla valla poolt algatatud ühinemisläbirääkimistest).
Tõlliste vallavolikogus oli 14. märtsi istungil arutelu ning otsustati jätkata läbirääkimisi ainult
Valga linnaga ning loobuti ühinemisläbirääkimistest nii Õru kui ka Antsla valla ettepanekuga.

Valga linnavolikogu istung toimub 1. aprillil ning siis on päevakorras komisjonide töökorra
kinnitamine ja esindajate nimetamine komisjonidesse. Täna toimunud linnavalitsuse istungil
vaadati volikogule esitatavad dokumendid üle. Valga linnavolikogu poolt moodustatakse ka
ajutine komisjon, et tagada ühinemisläbirääkimiste osas infovahetus ja nii oleksid kõik
poliitilised jõud kaasatud ning ei tekiks arusaamatusi.
Valga linnapea rõhutas, et Linnade-Valdade päevadel osaledes oli näha ja kuulda, et seekord
liigutakse jõudsalt haldusreformiga edasi ning oli kuulda, et tegeldakse ka omavalitsuste
tulubaasi ülevaatamisega.
Õru vald andis teada, et nende poolt algatatud ühinemisettepanekule tõmmatakse joon alla, sest
liituda pole enam juba loobunud omavalitsuste tõttu enam võimalik. Praegu on teinud ettepanku
veel Sangaste vald, et edasi minna 7 valla ühinemisläbirääkimistega sh on ka vallad Võru ja
Tartu maakonnast. Vallavolikogu istung toimub 15. aprillil ja peale seda on võimalik öelda,
milliste läbirääkimistega jätkatakse, samal istungil on ka komisjonide töökorrad arutlusel.

2. Ühinemisläbirääkimiste komisjonide töökord ja komisjonide tööplaan
Ühinemise koordinaator andis teada, et saadab komisjonide töökorra word-i failina, et see oleks
vormistatav volikogu määruse eelnõuks (kodulehel olev töökord on praegu .pdf failina).
Valga linnapea sõnas, et ootame Sangaste vallalt seisukohta, milliste läbirääkimistega
jätkatakse ning kuni selle otsuse tegemiseni võiksid nad teha paralleelselt tööd, et mitte jääda
pingelisest ühinemisgraafikust maha.
Kõik volikogud peaksid komisjonide töökorra vastu võtma aprillikuu jooksul.

3. Valdkondlike teemade jaotus
Valdkondlike komisjonidega toimuvad esimesed koosolekud 4. kuni 29. aprillini. Esimesed
koosolekud korraldab ja kutsub kokku ühinemise koordinaator, siis valitakse komisjoni juht,
kes edaspidi koordineerib komisjoni tegevust. Komisjonid saavad juhtkomisjoni käest
suunised.
Valga linnapea tõi näite, et Valga linnavalitsuses on ametite põhimäärused uuendamisel ning
vajadusel täitmiseks pandud ülesanded sealt ning siis juurde võtta hajaasustuse probleemidega
seotud ülesanded.
Kõikides komisjonides tuleks arutada, et mis valdkonna küsimusi lahendatakse kesksel tasandil
ja milliseid teenuskeskuses ning antud valdkonnaga seotud allasutused, MTÜ-d ja SA-d.
Juhtkomisjoni ülesanded: ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuse nimi; ühinemine vs
liitumine; ühinemisprotsessi tööplaan; ühinenud omavalitsuse juhtimine; volikogu liikmete arv;
valimisringkondade ja mandaatide arv; struktuur; demokraatia: otsustusõiguse delegeerimine.
Rahanduskomisjoni ülesanded: eelarve; vara; laenukohustused (praegused ja tulevased);
eelarvestrateegia; palkade ühtlustamine.

Valga linnapea juhtis tähelepanu, et rahanduskomisjoni poolt võiks olla koostatud järgmisel
aastal ühine eelarvestrateegia ning kes selle tegemises lepitakse kokku täpsemalt juba
komisjonis.
Õiguskomisjoni ülesanded: juriidiline tegevuskava ja nõustamine; lisaks dokumendihaldus,
registritoimingud, arhiivindus ja infotehnoloogia.

Ühinemise koordinaator tutvustas komisjonides otsuste tegemise vormistamise blanketti.
Toimunud arutelu käigus tehti mõned täpsustused, et vormil oleks probleem kõigepealt, siis on
omavalitsuse seisukoht, lõpuks komisjoni otsus ning kui ei jõuta seisukohale, läheb
otsustamiseks juhtkomisjoni.
Kõik koosolekust osalejad olid esitatud vormi kasutusele võtmise poolt.
Valdkondlike komisjone moodustatakse neli:
Majanduskomisjoni ülesanded: planeerimine ja maakorraldus; keskkonnakaitse; liikluskorraldus;
ühistransport; teede ja tänavate ehitus ning hooldamine; ehitus, vara majandamine, energeetika;
jäätmemajandus.

Osalejad juhtisid tähelepanu, et jäätmemajandus on delegeeritud omavalitsusliidule ning praegu
on tehtud maakondlik hange, aga samas tuleb arutada, mis saab edasi.
Sotsiaal-

ja

tervishoiukomisjoni

ülesanded:

sotsiaalhoolekanne; lastekaitse; tervishoid;

hoolekandeasutused.

Haridus- ja noorsootöökomisjoni ülesanded: haridus (koolid, lasteaiad, huvikoolid); noorsootöö
(sh avatud noortekeskused); huviringid ja vaba aja veetmise võimalused.
Kultuuri- ja spordikomisjoni ülesanded: kultuurikeskused, rahvamajad, vabaajakeskused;
spordirajatised; MTÜ-de toetamise süsteem; kodanikualgatuse toetamise süsteem; huvitegevuse ja vaba
aja veetmise võimalused igale eale.

Osalejad juhtisid tähelepanu, et osad teemad on mõnes valdkonnas kattuvad ning näiteks Valga
Kultuuri- ja Huvihariduskeskus täidab mõlema komisjoni alla käivaid rolle.
Kõik valdkondlike komisjonide dokumendid pannakse kodulehele, et seisukohad oleksid näha
ning kui mingi teema suletakse, siis võidakse see vajadusel uuesti avada.

4. Norden’i projektitaotluse tutvustus
Ühinemise koordinaator tutvustas Norden’i programmi tehtavat õppereiside projektitaotlust.
Projektis on plaanis kaks õppereisi Seinäjoki omavalitsusse Soomes ja Odsherred omavalitsusse Taanis.

Projekti esitab maavalitsus, mis on regionaalne tasand ning nende huvi on samuti, et Valga
maakonnas ühinemised õnnestuksid.
Projekti eelarve on kokku 14 920 eurot, millest omafinantseering on kokku 5968 eurot, mis teeb
iga osaleja kohta 749 eurot (kaks õppereisi).
Leiti, et taotlus tuleks kindlasti esitada. Kui programmist on vastus käes, siis arutatakse uuesti.

5. Kokkuvõtted ja kokkulepped edasiseks
Arutati kokkulepet, et tööplaani tuleb lisada ühinemisläbirääkimisi tutvustav nö ringkäik
omavalitsustes ka kevadel, et rahvaga rääkida ning igas omavalitsuses toimuksid kohtumised
juba maikuu jooksul (mai alguseks peaksid olema toimumisajad kokku lepitud). Kindlasti
osalevad kohtumistel kas Valga linnapea või volikogu esimees.
Arutati ühinemiskonsultandi kaasamist läbirääkimiste protsessi, kuna rahandusministeeriumi
pakub projektipõhiselt kõigile ühinejatele konsultandi ning selleks tuleb neile taotlus koostada.
Otsustati tutvuda konsultantide nimekirjaga ning välja selgitada omavalitsuste eelistused
kolmapäevaks (30. märtsiks 2016).

OTSUSTATI:
1. Aprilli jooksul kinnitatakse volikogudes komisjonide töökorrad ning valdkondlikud
komisjonid tulevad kokku ajavahemikus 4. – 29. aprill 2016.
2. KOV-i komisjonide esindajate kontaktid edastatakse esimesel võimalusel ühinemise
koordinaatori e-maili aadressile katre.kikkas@valgalv.ee.
3. Esitatakse projektitaotlus Norden’i avaliku halduse mobiilsusprogrammi ning
osalejatena arvestatakse hetkel omavalitsusjuhid (projekti rahastamise korral saab juba
osalejaid täpsustada).
4. Esitatakse rahandusministeeriumile taotlus ühinemiskonsultandi teenuse saamiseks.
Ühinemiskonsultandi osas esitavad kõik omavalitsused oma eelistused 30. märtsiks
koordinaatori e-postile.
5. Järgmine juhtrühma koosolek toimub 20. aprillil kell 15 Valga raekojas ning
arutlusele võetakse järgnev: ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuse nimi; ühinemine
vs liitumine; ühinenud omavalitsuse juhtimine; volikogu liikmete arv;
valimisringkondade ja mandaatide arv.

Kalev Härk

Aira Varblane

Koosoleku juhataja

Koosoleku protokollija

